Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 19. mai 2016 kell 10.00 – 12.00
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Õnneke Hermaste (Karula), Merike Viilup (Karula), Pille Sikk (Sangaste), Evi
Veerme (Taheva), Janika Ploom (Taheva), Maire Baumverk (Tõlliste), Anu Tamm (Tõlliste),
Merike Metsavas (Valga), Meeli Tuubel (Valga), Eda Kabrits (Õru), Katre Kikkas (ühinemise
koordinaator).
Puudujad: Ruth Muttik (Sangaste), Tatjana Laadi (Sangaste), Monika Rogenbaum (Taheva),
Erlend Jablonski (Õru).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Ülevaade sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnast Sangastes (jäi eelmisel korral tegemata
ajapuuduse tõttu);
2. Sotsiaaltoetuste kaardistamine ning sotsiaaltoetused ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuses;
3. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Ülevaade sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnast Sangastes
Üks perearst, kaks pereõde ja Keenis on velskripunkt, kus on pereõde ja kord kuus käib perearst
ka seal. Seal on teine ruum veel, kus on võimalik kohtumisi korraldada (näiteks klientidega).
Need ruumid on tasuta.
Toimetulekutoetust sai 23 peret; vajaduspõhist 11 peret, osa kattuvad.
Mujal koolis käivatele õpilastele makstakse sõidutoetust, piletite alusel. Mujal põhikoolis või
gümnaasiumis õppivatele 50% kuludest, kui rohkem kui 3 last, siis 100%. Osadel on tasuta
sõidu kaart, osa toovad pileteid.
On koduhooldustöötaja, kellel on hetkel 13 klienti, keda teenindatakse individuaalselt. Tema
kasutuses on ka elektriauto, millega näiteks toob perearsti juurde inimesi.
Sotsiaaltöötaja töötab üksi, lisaks on volikogu sotsiaalkomisjon ehk võrgustik. Otsuseid tehakse
koos. Lastega peredele oleme peretugiisikuteenust sisse ostnud (toimetulekutoetuse rahadest
vastavalt vajadusele).
Meil on munitsipaalkortereid, aruandeid 4, sotsiaalkortereid 6, lisaks üüritakse tube eraldi välja
(kõik on väga erinevad olukorras). Remonti vajaksid kõik, ühtki vaba pinda pole, valmistume
ostma ja müüma. Siin võib liikumisi toimuda. Suurperesid toetatakse vastavalt vajadusele.
Transporditeenust osutatakse, võib esitada arve hinnaga 38 senti/km. Kui inimesel on hädasti
vaja, siis komisjon saab tasust vabastada.

Matusetoetus on toetuse nimekirjas, aga seda pole makstud alates 1998. aastast, kuna volikogu
pole seda kehtestanud. Kui kellelgi on vaja, siis saavad taotleda. Vahel oleme andnud 50€ või
100€. Sünnitoetus on kaheosaline. Teine osa vanemahüvitise lõpus ehk siis, kui laps saab
1,5aastaseks. Kehtestatud on suhteliselt vähe toetusi. Meil on ühekordne sotsiaaltoetus raske
majandusliku olukorra tõttu ja sealtkaudu käivadki näiteks prillid, koolitoit, küttepuud jne. On
jõulutoetus ehk kommipakk – lastele põhikooli lõpuni ja kõigile pensionäridele. 95+
vallavanem viis kaardi ja 35 eurot. Kui saab 100+, siis on summasid tõstetud. Valla
pensionäride organisatsioon õnnitleb kõiki eakaid ja sotsiaaltöötaja kontrollib nimekirju.
Esimesse klassi minejatele raha ei maksa – antakse ranits ja koolitarbed, vastavalt
vallaeelarvele. Koolikott on tulnud kohaliku suurfirma poolt. Kes käivad mujal esimeses
klassis, need ei saa, v-a Jaanikese kool vms. 9. klassi lõpus raha ei maksa, aga teeme välja 9.
klassile tasuta ekskursiooni. Kui klass ei saa kokkuleppele, siis 20 €-ne raamatupoe kinkekaart.
Gümnaasiumi lõputoetus on ja see sõltub õppetulemustest. Neljade ja viitega lõpetajale 60 €,
kui tunnistusel on kasvõi üks kolm saab 32 €, kui medal, siis 100€. Helistatakse läbi ja
vallavanem käib kodus ja annab üle.
Sangaste vallavolikogu sotsiaalkomisjoni arvates peaks pärast ühinemist kindlasti säilima
neiudele emakakaelavähi vaktsiini maksmine (2 süsti – umbes 200€ lapse kohta; neile, kelle
pere on sellega nõus olnud). Keeni kooli pikapäevarühma toidu toetus suurperedele kooli
taotluse alusel ning tasuta hommikupuder kõigile.
Toimus arutelu kooli- ja lasteaiatoidu osas kogu ühinemispiirkonnas.
OTSUS: Tasuta hommikupuder jätkub kõigis koolides. Tasuta koolilõuna kõigile õpilastele
jätkub kõigis koolides (sh Valga Gümnaasiumis) ehk õpilaste käest koolilõuna eest lisatasu ei
küsita.
2. Sotsiaaltoetuste kaardistamine
omavalitsuse üksuses

ning

sotsiaaltoetused
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kohaliku

Sotsiaaltoetuste kaardistamiseks saadeti komisjoni liikmetele eelnevalt tabel, mis oli tarvis enne
koosolekut täita. Sotsiaaltoetuste kaardistamine on vormistatud protokolli lahutamatu lisana.
Toimus arutelu sünnitoetuse osas. Arutelude põhjal tehti konsensuslik otsus.
OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse sünnitoetustest samade reeglite
alusel, mis täna Valgas kehtivad. Sünnitoetus (otsuse kohaselt 430 €) makstakse välja kolmes
osas: 1) esimene osa lapse sündides; 2) teine osa siis, kui laps saab 1,5aastaseks; 3) viimane osa
siis, kui laps saab 3aastaseks. Tervel perioodil peab olema sissekirjutus vähemalt ühel
lapsevanemal ja lapsel samas kohaliku omavalitsuse üksuses. Summa otsustati täna kehtivate
suurima sünnitoetuse järgi, mis on Tõlliste vallas.
Toimus arutelu ranitsatoetuse osas (kas selle saamiseks peab õpilase samas KOVis koolis
käima; millal makstakse jne). Arutelude põhjal tehti konsensuslik otsus.
OTSUS: Ranitsatoetus peab jääma, laieneb kogu piirkonnale, rahvastikuregistri alusel – 160 €
(suurima toetuse järgi – Karula).
Toimus arutelu kolme- ja enamalapselise pere koolitoetuse osas. Hetkel on Valga ainuke, kellel
selline toetus on.

OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse kolme- ja enamalapselise pere
koolitoetust 130 € perekonna kohta aastas. Seda tehakse hetkel Valgas kehtivate põhimõtete
alusel.
OTSUS: Hoitakse lahus universaalsed ja vajaduspõhised toetused. Otsused tehakse
universaalsete toetuste osas ning kogu abivajajate süsteem tuleb välja töötamisele ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuses.
OTSUS haridus- ja noorsootöökomisjonile: Toetame omavalitsuse poolt mälestusmeene
kinkimist koolide lõpetajatele. Selle nimel loobusid KOV-id koolilõputoetustest.
OTSUS: Tasuta hommikupuder jätkub kõigis koolides. Tasuta koolilõuna kõigile õpilastele
jätkub kõigis koolides (sh Valga Gümnaasiumis) ehk õpilaste käest koolilõuna eest lisatasu ei
küsita.
OTSUS: Koolitransport peab ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses olema õpilastele tasuta.
Toimus arutelu matusetoetuse osas. Arutelude põhjal tehti konsensuslik otsus.
OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse universaalset matusetoetust 150
€ (lahkunu viimane elukoht peab olema registreeritud ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses;
matja elukoht ei ole oluline). Summa otsustati täna kehtivate suurimate matusetoetuste järgi –
Karula ja Taheva; 150 € ei kata isegi mitte kirstu hinda.
OTSUS: Küttepuude toetus läheb täiendavate vajaduspõhiste toetuste alla, sest see peab olema
seotud taotleja sissetulekuga (ehk pole universaalne toetus).
Toimus arutelu jõulutoetuste ja kommipakkide üle. Valdadel kõigil erinevalt, Valgal pole üldse.
OTSUS: Jõulude kommipakid jäävad koolide, lasteaedade ja rahvamajade otsustada. Pole
seotud sotsiaalvaldkonnaga.
OTSUS: Käesolevad otsused edastada rahanduskomisjonile ja juhtkomisjonile.
3. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Arutati seda, mida tuleks uurida järgmiseks koosolekuks ning kuidas aruteludega edasi minna.
OTSUSTATI:
1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimub 31.
mail 2016 kell 10.00 Valga Raekojas.
2. Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette vajaduspõhiste toetuste jagamiste määratlus
ning vaadatakse läbi sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni osa ühinemislepingu
tööversioonist (osalejatele kätte jagatud paberkandjal; kellel pole, saab ühinemise
koordinaatori käest).
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