Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 31. mai 2016 kell 10.00 – 11.30
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Õnneke Hermaste (Karula), Merike Viilup (Karula), Evi Veerme (Taheva), Maire
Baumverk (Tõlliste), Anu Tamm (Tõlliste), Merike Metsavas (Valga), Meeli Tuubel (Valga),
Eda Kabrits (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Puudujad: Pille Sikk (Sangaste), Ruth Muttik (Sangaste), Tatjana Laadi (Sangaste), Janika
Ploom (Taheva), Monika Rogenbaum (Taheva), Erlend Jablonski (Õru).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Toimetulekutoetuste piirmäärad;
2. Täiendavad sotsiaaltoetused;
3. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Toimetulekutoetuste piirmäärad
Toimus arutelu toimetulekutoetuste piirmäärade osas. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni otsus on
vormistatud lisana, mis on käesoleva protokolli lahutamatuks lisaks.
2. Täiendavad sotsiaaltoetused
Kuidas käib täiendavate sotsiaaltoetuste üle otsustamine?
Tõlliste: Otsustamine käib läbi volikogu sotsiaalkomisjoni, mis käib koos vähemalt korra kuus.
Avaldust vastu võttes öeldakse ära, millal järgmine komisjoni istung on.
Taheva: Vallavalitsuse kaudu, eelnõu igaühe kohta eraldi ja vallavalitsus otsustab. Suuremate
summade puhul kaasatakse volikogu komisjoni.
Õru: Ühekordset toetust määrab vallavalitsus, ka vältimatut. Hoolekandeasutuses viibiva isiku
ülalpidamiskulusid otsustab vallavolikogu, enne seda arutatakse sotsiaalkomisjonis. Kõik asjad
otsustatakse eraldi, kas vallavalitsuse või vallavolikogu poolt.
Karula: Ühekordset toetust otsustab vallavalitsus, sissetulekupiire pole. Arvutatakse see
puudujääv osa, nt tablettide puhul.
Valga: Otsustab praegu sotsiaalabiameti juhataja; mingil ajal otsustasid ametnikud ise, aga
hetkel enam mitte, kuna toetuste summad määrati kergekäeliselt.
Nüüd vajab terve süsteem ümbervaatamist ja mingit teistsugust lähenemist.
Toimus arutelu täiendavate sotsiaaltoetuste süsteemi osas.
OTSUS: Kvartaalsed puudega inimese toetused muudetakse vajaduspõhiseks. Abivajaduse
tagamiseks kas määratakse sotsiaalteenus, tugevdatakse omastehoolduse süsteemi ja tõstetakse
nende hooldajatoetust.

OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses määratakse vajaduspõhiseid sotsiaaltoetusi
(täiendavaid sotsiaaltoetusi), võttes arvesse kõigi kooselavate isikute kõiki sissetulekuid, kaasa
arvatud varasemalt määratud täiendavaid sotsiaaltoetusi. Toetuse määramisel arvestatakse
nende sissetulekute eelneva kolme kuu keskmist sissetulekut. Toetust määratakse, kui pere
sissetulekud jäävad alla sissetulekumäära, mille arvestuse aluseks on: kahekordne
toimetulekupiir pere esimese liikme kohta (praegu 130 x 2 = 260 eurot), iga järgmise pereliikme
kohta vastava pereliikme ühekordne toimetulekupiir (täiskasvanud 104 eurot ja lapsed 130
eurot).
OTSUS: Täiendavate sotsiaaltoetuste liigid (vajadused ja väljaminekud, mille puhul
määratakse täiendavat toetust) töötatakse välja ja määratletakse nende toetuste ülemmäärad.
Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise otsustab piirkondlik sotsiaaltöötaja. Erand- ja
keerulisemateks juhtumite otsustamiseks luuakse valla-/linnavalitsuse sotsiaalkomisjon, mille
liikmeteks on iga piirkonna sotsiaaltöötaja ja võimalik volikogu esindaja. Sotsiaalküsimuste
otsustamine tuuakse spetsiaalse komisjoni tasemele, et tagada otsustamise ja juhtumite
lahendamise professionaalsus ja konfidentsiaalsus ning mitte koormata otsustusorganeid
paljude üksikküsimuste otsustamisega.
Ettepanek rahanduskomisjonile: Arvestada sularahakasutuse jätkumisega piirkondlikes
teenuskeskustes, kuna maapiirkondades on pangakaardiga arveldamine raskendatud ning
seadused nõuavad taotleja soovi korral toetuse sularahas väljamaksmist.
Ettepanek majanduskomisjonile: Ühistranspordi küsimuse all arutada ka sotsiaaltranspordi
lahendusi. Praegune sotsiaaltöötajate poolne sõidutamine peaks minema rohkem
teenuseosutajale, otstarbekas on seda käsitleda koos piirkondliku ühistranspordiga.
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 15.
juunil 2016 kell 11.00 Valga Raekojas.
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