Sangaste Vallavolikogu ettepanekul algatatud Otepää, Palupera,
Sangaste, Urvaste ja Kanepi valdade ühinemisläbirääkimised.
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosoleku protokoll nr 3.
04.07.2016 Otepää vallamajas
Alguskell 12:00, lõpp 14:10
Juhatas Heikki Kadaja
Protokollis Angelika Armolik

Koosolekul osalesid Otepää, Palupera, Sangaste, Urvaste ja Kanepi valdade
esindajad, ja koordinaator H. Kadaja. Registreerimisleht protokollile lisatud.

Päevakord:
1.Ühinevates omavalitsustes makstavate toetuste ja toetuse määrade
ühtlustamise jätkamine.
2.Sotsiaalteenuste ja teenuse eesta tasumise määrade ühtlustamine.
3. Ettepanekud ühinemislepingu täiendamiseks.
4.Kokkulepped edaspidiseks.

Päevakorra arutamine:
1.Ühinevates omavalitsustes makstavate toetuste ja toetuse määrade
ühtlustamise jätkamine.
Jätkatakse eelmisel koosolekul toetuste ja toetuste määrade tabeli arutamist
ja ühtlustamist
Arutluse all on sissetulekust sõltumatud toetused.
1. Arutati küsimust toetuste grupeerimise kohta ja otsustati jääda sellise
määratluse juurde, et sissetulekust sõltuvad ja mittesõltuvad toetused.
2. Lasteaiatoidu toetuse arutamine jäeti hariduskomisjonile.
3. Puudega laste hooldaja toetus:otsustati säilitada ja määraks lepiti kokku
23.- eurot 3-16.a puudega lapse hooldamise eest.
4. Eakate sünnipäevatoetus – lepiti kokku, et eakate meelespidamine
sünnipäevadel jätkub, summat ei ole võimalik täna määratleda.
5. Ravikindlustustoetus –otsustati mitte säilitada.
6. Laste prillide toetus – kuna põhimõtted on väga erinevad, siis ei saa
ühtlustada ning toetus otsustati muuta vajaduspõhiseks.
7. Toetus vähekindlustatud puudega inimestele –muudetakse
vajaduspõhiseks.
8. Kõrg- ja kutsekoolis õppimise toetus – otsustati, et jäetakse ära.
Ettepanek luua stipendiumide fond.

9. Hooldajatoetuse sotsiaalmaks – tegemist on kulureaga eelarves, mitte
toetuse liigiga.
10.Ühekordne toetus raske majandusliku olukorra puhul – otsustati muuta
vajaduspõhiseks.
11.Toetus lasterikastele peredele – otsustati muuta vajaduspõhieks.
12.Laste laagri sotsiaaltuusikud – muudetakse vajaduspõhiseks.
13.Õpilaskodu söögitoetus – muudetakse vajaduspõhiseks.
14.Laste jõulupakk –otsustati säilitada ja toetust saavad isikud
sissekirjutusest sõltumata, vanuses sünnist kuni kuuenda klassini.
15.Eakate jõulupakk – toimus arutelu ja otsustati see toetus lõpetada.
16.Tšernobõli veteranide toetus – otsustati jätkata siiani toimunud
põhimõtete alusel.
17.Toetus Naisseltsile kinnaste ja sokkide kudumise eest – otsustatiära jätta.
18.Küttepuudetoetus –otsustati, et muudetakse vajaduspõhiseks.
19.Erakorraline toetus õnnetusjuhtumi korral – otsustati muuta
vajaduspõhiseks..
20.Raviteenuste ja ravimitoetus – otsustati muuta vajaduspõhiseks.
21.Emakakaelavähi vastane vaktsiin – otsustati muuta vajaduspõhiseks.
22.Voodipäevatasu – otsustati säilitada ja muuta vajaduspõhiseks.
23.Suurperede sõidutoetus Valgamaale - tegemist on kulureaga eelarves,
mitte toetuse liigiga.
24.Psüühilise erivajadusega inimeste toetus – otsustati muuta
vajaduspõhiseks.
25.Meene sünni puhul - tegemist on kulureaga eelarves, mitte toetuse liigiga.
26.Alla seitsmeaastaste laste jõulupidu –otsustati, et tegemist ei ole
sotsiaalkuluga ja see tuleb viia kultuuri alla.

2.Sotsiaalteenuste ja teenuse eesta tasumise määrade ühtlustamine.
Aja puudusel selle punkti arutamiseni ei jõutud ja seda jätkatakse
järgmisel koosolekul.
3. Ettepanekud ühinemislepingu täiendamiseks.
Koosoleku vahepeal ettepanekuid ei laekunud.
4.Kokkulepped edaspidiseks.
Järgmine koosolek 11.07.2016 kell 12.00 – 14.00
Arutlusele võetakse teenuste tabel. Kui ajagraafik lubab, siis ka TTT määrade
tabel.
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