Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimised
Sotsiaal ja tervishoiu valdkonna töörühma koosolek
30.06.2016
Kalevipoja Muuseum
Algus kl 14.00, lõpp kl 16.30
Osalejad: Eda Arold (Saare vald), Maarika Kits (Saare vald), Daisy Utsar (Lohusuu vald), Anne Paas
(Avinurme vald), Tiina Tuur (Avinurme vald), Marika Kalm (Torma vald), Eha Vesiko (Torma vald),
Jaanika Eller (Palamuse vald), Liivi Moore (Palamuse vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Katrin
Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Puudusid: Mustvee linna ja Kasepää valla esindajad.
Päevakava:
1.
2.
3.
4.

Ülevaade ühinemisläbirääkimistest – ühinemise koordinaator
Töörühma juhi valimine
Kuidas sotsiaalteenuseid tagada ühinenud omavalitsuses?
Kas ja mil määral ühtlustada universaalseid sotsiaaltoetuseid?

1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest – ühinemise koordinaator
Ühinemise koordinaator tegi ülevaate senisest ühinemisläbirääkimiste käigust ja valla/linna nö
universaalsetest sotsiaaltoetustest lähtuvalt omavalitsustelt kogutud andmetest. Kohapeal vaadati
üle omavalitsuste eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste koondtabel ja tehti täiendusi andmetes.
2. Töörühma juhi valimine.
Toimus sotsiaal‐ ja tervishoiuvaldkonna töörühma juhi valimine. Konsensuslikult otsustati valida
töörühma juhiks Marika Kalm Torma vallast.
Otsustati: Sotsiaal‐ ja tervishoiuvaldkonna töörühma juht on Marika Kalm Torma vallast.
3. Kuidas sotsiaalteenuseid tagada ühinenud omavalitsuses?
Koordinaator oli eelnevalt küsinud sotsiaalvaldkonna kaardistuse andmed Jõgevamaa Arendus‐ ja
Ettevõtluskeskuse konsultandilt Kersti Kurvitsalt, et neid kasutada töörühmas.
Töörühma liikmed vaatasid üle kaardistuse koondtabeli, et arutada, millised oleksid erinevate
sotsiaalteenuste tagamiseks vajadused ühinenud omavalitsuses. Erinevate teenuste tagamiseks
personali jm vajadused on välja toodud alljärgnevas tabelis veerus „Vajadused“.

Teenused

koduteenus
Üldhooldusteenus (sh
päevahooldus ja
intervallhooldus)
tugiisiku teenus

Vajadused
Lohusuus praegu ei ole. Töötajate vajadus
omavalitsuseti – 4 Torma, 2 Avinurme, 1 Lohusuu, 3
Saare, 2 Palamuse.
Kokku 5 töötajat juurde.
Sotsiaalkeskuse rajamine ühinenud omavalitsusele.

Vajadused – vähemalt 10‐15 tugiisikut kokku

isikliku abistaja teenus
sotsiaaltranspordi teenus

Vajadused – tulevikus vajadus olemas.
Vajadus on pidev. Eraldi auto koos autojuhiga.

täisealise isiku hooldus

Hooldajatoetused ühtlustada 1.01.2019

varjupaiga teenus

Vajadus teenuse järgi olemas.
Täiendavaid kohti vaja, olemasolevatel
investeeringuvajadus.

eluruumi tagamine
võlanõustamisteenus
turvakodu teenus

Vajadus eraldi spetsialisti järgi.
Ostetakse teenus sisse. Sotsiaalkeskuse juures võiks
olla.

häirenupu teenus
eestkoste laste+ täiskasvanute
juriidiline nõustamine
psühholoogiline nõustamine
Eriilmeline lapsehoiuteenus

Vajadus teenuse järgi olemas.
Vajadus eraldi spetsialisti järgi.
Võiks olla eraldi jurist, kes pakub teenust.
Sisseostetud teenus praegu, projektipõhiselt.
Tormas, projektipõhine.

Lastekaitse spetsialistid võiksid olla ühinenud omavalitsuses eraldi spetsialistid, 2‐3 inimest.
4. Kas ja mil määral ühtlustada universaalseid sotsiaaltoetuseid?
Töörühma liikmed vaatasid üle nö hindamiseta sotsiaaltoetuste määrad omavalitsuseti ning tegid
konkreetsed ettepanekud, millised võiksid olla kolme toetuse määrad ühinenud omavalitsuses. Teiste
toetuste osas lepiti kokku ühtlustamise tähtajad, mida kajastada ühinemislepingus.
Töörühma ettepanekud ühinemislepingusse:





I klassi astuja toetus – 100 EUR (kaaluda, kas saavad ainult oma valla kooli minevad või kõik
lapsed?)
Matusetoetus ‐ 200 EUR
Sünnitoetus – 300 EUR (võiks olla kahes osas). Näiteks ‐ kui mõlemad vanemad on valda sisse
kirjutatud, siis saab korraga kätte; kui üks vanem, siis saab toetust kahes osas.
Kolme eelneva toetuse määrad kehtiksid ühinenud omavalitsuses alates 1.01.2018.





Ühine eakate juubelitoetus kehtestatakse alates 1.01.2019. Toetust saab alates 75‐eluaastast
iga 5 aasta tagant.
Ühine laste jõulupakkide toetus kehtestatakse alates 1.01.2019.
Teised täiendavad eelarvest makstavad toetused (nt ravimi, transpordi jm) ühtlustatakse
hiljemalt 1.01.2019.

Järgmise koosoleku aeg : Järgmine töörühma koosolek toimub 24. augustil kl 13 Torma
Päevakeskuses. Koordinaator lepib kokku töörühma juhiga täpsemad teemad ja saadab teate
vähemalt nädal enne koosolekut.
Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.

