Sangaste Vallavolikogu ettepanekul algatatud Otepää, Palupera,
Sangaste, Urvaste ja Kanepi valdade ühinemisläbirääkimised.
Sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosoleku protokoll nr 3.
27.06.2016 Otepää vallamajas
Alguskell 10:30, lõpp 12:10
Juhatas Heikki Kadaja
Protokollis Angelika Armolik

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

Päevakord:
1.Ühinenud omavalitsuses sotsiaalalase tegevuse korraldus.
2.Ettepanekud ühinemislepingu täiendamiseks.
3. Toetuste, teenuste ja nende määrade ühtlustamine.
4.Kokkulepped edaspidiseks.
Ettepanekuid ühinemislepingu täiendamiseks enne koososlekut ei laekunud ja
seega otsustati asuda kohe arutama toetuste ja teenuste ja nende määrade
ühtlustamist.
Koordinaator on ettevalmistanud koondtabelid sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta,
mis on esitatud valdade esindajate poolt.
Otsustati alustada toetuste ühtlustamise arutamisega ja seejärel arutada
teenuste ühtlustamist.
Alustatkse sissetulekust sõltumatute toetuste arutamisega.
1. Esimesse klassi astuva õpilase toetus – lepiti kokku, et see toetus säilib ja
on rahaline toetus, lähtub elukohajärgsest sissekirjutusest ja sõltumata
kooli asukohast. Kõigi omavalitsuste siiani makstud toetuste aritmeetilise
keskmisena otsustati välja pakkuda toetuse suuruseks 85.- €
2. Lapse sünnitoetus otsustati jätta kaheosalisena 300.- € lapse sünni järel ja
1,5 aasta pärast 300.- €. Liitumislepingusse lisada punkt, millega
rõhutatakse laste sünni väärtustamist.Valda peab olema sisse
kirjutatud laps ja üks vanem – kuus kuud.
3. Matusetoetus ühtlustatakse tasemel 130.- €
4. Põhikooli toetus säilib rahalisena 30.- ja makstakse kõigile põhikooli
lõpetajatele , kellel sissekirjutus ühinenud valda.
5. Gümnaasiumi lõpetaja toetus säilib rahalisena 30.- ja makstakse kõigile
gümnaasiumi lõpetajatele, kellel sissekirjutus on ühinenud vallas. Toetust
makstakse gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamise korral kuni lõpetaja
24.eluaastani.

6. Medaliga lõpetajad (hõbe) 100.- € + tunnustusüritus. Makstakse kõigile,
kellel sissekirjutus valda.
7. Medaliga lõpetajad (kuld) 150.- € + tunnustusüritus. Makstakse kõigile,
kellel sissekirjutus valda.
Tunnustusüritus korraldatakse igal aastal parimatele lõpetajatele ja nende
vanematele ning õpetajatele.
8. Kiitusega põhikooli lõpetaja toetus otsustati – jääb ära.
9. Kõrgkooli lõpetajate toetus –otsustati, et jääb ära.
10.Üleriigiliste õpilasvõistluste võitjad – tunnustusüritusel meelespidamine,
mitterahaline.
11.Transporditoetus õpilastele otsustati muuta vajaduspõhiseks.
12.Puudega lapse toetus otsustati muuta vajaduspõhiseks.
13.Hooldajatoetust raske puudega inimese hooldamisel lepiti kokku
ühtlustada tasemel 16.- €
14.Hooldajatoetus sügava puudega inimese hooldamisel lepiti kokku
ühtlustada tasemel 30.- €
Kokkulepped edaspidiseks.
Lepiti kokku, et jätkatakse toetuste ühtlustamise arutamist.
Järgmine koosolek toimub 04.07.2016 kell 12.00 – 14.00
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