Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Sotsiaal‐ ja tervishoiuvaldkonna töörühma koosolek
18.04.2017
Jõgeva Linnavalitsus

PROTOKOLL
Algus kl 13.00, lõpp kl 15.00
Osalejad: Eha Vesiko (Torma vald), Marika Kalm (Torma vald), Anneli Lääne (Jõgeva linn), Jaanika Eller
(Palamuse vald), Luule Palmiste (Jõgeva vald), Katrin Rajamäe (koordinaator).
Protokolli koostas: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Sotsiaaltoetuste ühtsed kriteeriumid
2. Sotsiaaltoetuste korrad.
1. Sotsiaaltoetuste ühtsed kriteeriumid
Koordinaator tutvustas koondatud andmeid praeguste KOV‐eelarvest makstavate toetuste kohta.
Esmalt arutati toetuse saamise piirmäära teemal, töörühma arvamused jagunesid kaheks.
Seejärel vaatas töörühm läbi iga toetuse liigi ning esitas omapoolse ettepaneku ühendvalla toetuste
liikide ja määrade kohta. Ettepanekute koondtabel on lisatud protokollile.
Lisaks arutati läbi ja lepiti kokku toimetulekutoetuse eluasemekulude ühtsed piirmäärad (lisatud
protokollile).
Otsustati:
1. Toetuse saamise piirmäära kohta jääb kaks erinevat arvamust:
 Jõgeva linn ja Torma vald ‐ riskirühma kuulub pere, kelle sissetulek jääb alla 2‐kordset
riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri, arvestades maha eluasemekulud (v.a laenud ja võlad).
 Jõgeva vald ja Palamuse vald: riskirühma kuulub pere, kelle sissetulek jääb alla 2,5‐kordset
toimetulekupiiri ilma kommunaalkulusid arvestamata.
2. Koordinaator koostab ettepanekute alusel toetuste kohta uue koondtabeli, kus märgitud
toetuse liik ja piirmäärad. Koondtabel esitatakse juhtkomisjonile arutamiseks.
3. Juhtkomisjonis arutada nn poliitilisi toetusi – jõulupakid eelkooliealistele lastele, lasteaialaste
toidusoodustus ning sünnitoetuse ja I klassi astuja toetuse suurusi ja tingimusi.
4. Huvihariduse toetamise küsimust peaks arutama hariduse töörühm – kas see toetus on
hariduskulu või sotsiaalvaldkonna all?
5. Sotsiaaltoetuste korrad
Töörühm arutas, kas ja millised korrad võiks võtta aluseks ühtsete kordade väljatöötamisel. Lepiti
kokku, et võetakse aluseks Jõgeva linna vastavad korrad, kuid sotsiaalteenuste ja –toetuste kohta
tehakse kaks eraldi korda (hetkel linnas need ühes korras). Järgmiseks korraks vaatavad kõik
töörühma liikmed üle Jõgeva linna korrad ja teevad omapoolsed ettepanekud.

Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Otsustati:
1. Järgmine töörühma koosolek toimub 25. mail kl 13 Jõgeva Vallavalitsuses. Teemad:
sotsiaaltoetuste ühtsed korrad.
2. Järgmiseks koosolekuks vaatavad kõik töörühma liikmed üle Jõgeva linna korrad ja teevad
omapoolsed ettepanekud. Anneli Lääne saadab töörühmale Jõgeva linna kehtivad korrad
dokumendifailidena.

