Kokkuvõte sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tegevusest 2013 -2017

Ajavahemikul november 2013 kuni detsember 2014 on toimunud on 26 Valga Linnavolikogu
arengu- ja majanduskomisjoni koosolekut. Sotsiaal-ja tervishoiukomisjon on 6 liikmeline:

1. Merike Metsavas komisjoni esimees
2. Feliks Rõivassepp komisjoni aseesimees
3. Igor Jallai komisjoni liige
4. Külli Laugesaar komisjoni liige (kuni märts 2014)
5. Vadim Šemeljov komisjoni liige (alates märtsist 2014)
6. Anne Viira komisjoni liige
7. Liilia Rätsep komisjoni liige
Komisjonist puudumisel, teavitati sellest eelnevalt telefoni või e-kirja kaudu. Komisjoni
liikmete osavõtt komisjoni töös on aktiivne. 25 komisjoni koosolekult juhtis komisjoni
esimees Merike Metsavas.
25.02.2014 koosolekul oli komisjoni liikmeid vähem, kui kvoorum oleks nõudnud.
28.03.2017 toimus ühine koosolek Arengu- ja Majanduskomisjoniga, mida juhatas Viljar
Schmidt.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on menetlenud:


4 Valga Linnavolikogu otsuse eelnõud,

„Loa andmine Sotsiaalministeeriumiga koostöölepingu sõlmimiseks“;
„Linnavara otsustuskorras võõrandamine“
„Aktsiaseltsi Valga haigla põhikirja muutmine“;
„Omafinantseeringu tagamine“.


26 Valga Linnavolikogu määruse eelnõud,

„Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse
määramise ja maksmise kord,
„Sotsiaalhoolekandeliste vahendite kasutamise kord“ muutmine.“
„Valga linna 2014.aasta eelarve
„Valga linna 2014.aasta lisaeelarve
„Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine.“
„Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetuleku-toetuse arvestamisel

„Sotsiaalhoolekandeliste vahendite kasutamise kord“ muutmine.“
„Valga linna 2016.aasta lisaeelarve. Esimene lugemine.“
„Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine ja Valga
Linnavolikogu määruste muutmine.“
„Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine.“
„Valga linna 2016.aasta lisaeelarve. Teine lugemine.“
„Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2016-2021.“
„Valga linna 2016.aasta eelarve lisa muutmine.“
„Valga linna 2017.aasta eelarve. Esimene lugemine.“
„Valga linna 2017.aasta eelarve. Teine lugemine.“
„Valga linna 2017.aasta lisaeelarve.“
„Valga linna 2017.aasta lisaeelarve. Teine lugemine“
„Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine.“
„Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.“
„Valga linna põhimäärus“.
„Valga linna 2015.aasta lisaeelarve“.
„Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine.“
„Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine.“
„Valga linna eelarvestrateegia aastateks 2015 -2019.“ muutmine.
„Valga linna 2016.aasta eelarve. Esimene lugemine“
„Valga linna 2016.aasta eelarve. Teine lugemine“
•

Komisjonis tutvuti ülevaatega ja arutleti Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti

lastekaitsealase tegevusega 2013.aastal;
•

30.09.2013 komisjon külastas Valgamaa Puuetega Inimeste Koda, kus juhatuse

esimees Ly Kaarna andis ülevaate, millega nad tegelevad, tutvustas majas toimuvaid tegevusi.
Komisjonis tutvuti töövõimereformiga sh töövõime hindamisega, toetuste ja teenustega.
Komisjoni esimees tutvustas tööturuolukorda piirkonnas.
•

Komisjonis tutvuti ülevaatega ja arutleti Töötute Aktiviseerimiskeskuse ja

Sotsiaalmaja igapäeva-toimimisest. Otsustati peale ülevaadet külastada asutust ja näha
reaalset olukorda.
11.10.2015 külastas komisjon Töötute Aktiviseerimiskeskuse ja Sotsiaalmaja, kus juhataja
Marje Laretei ja majandusjuhataja Kaie Tuubel tutvustasid majas asetsevaid sotsiaalkortereid

ja ühiselamutüüpi sotsiaalpindasid. Juhataja Marje Laretei andis ülevaate, millised inimesed
majades elavad ja tutvustas korraldatavaid tegevusi tööharjutuse teenusena.
Komisjon polnud rahul asutuses oleva olukorraga ja tegi märgukirja Valga Linnavalitsusele.
Märgukirjas anti ülevaade komisjoni seisukohast ja tehti ettepanekud olukorra lahendamiseks.
26.04.2016 komisjon külastas MTÜ Habitust, kus tegevjuhid Teresa Sale ja Marika Ein
tutvustasid MTÜ Habitus ruume, tegevuse põhisuundasid ja võimalusi. Anti ülevaade,
millised inimesed maja külastavad, sh milliseid teenuseid osutatakse multiprobleemidega
inimestele, psüühiliste erivajadustega inimestele, puuetega inimestele. Samas majas asub
Valga Toidupank.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehena tänan komisjoni kõiki liikmeid panustatud aja eest
komisjoni töösse.

Merike Metsavas
Valga Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees
31.08.2017

