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PÄEVAKORD:
1. Antsla vallas kehtestatud koduteenuste hindade tutvustamine
Ettekandja: Kersti Kõrge, sotsiaaltöö peaspetsialist
2. Sotsiaaltransporditeenuse hindade tutvustamine
Ettekandja: Kersti Kõrge, sotsiaaltöö peaspetsialist
3. Lastekaitsespetsialisti töö tutvustamine
Ettekandja: Triin Uibo, lastekaitsespetsialist
1. Antsla vallas kehtestatud koduteenuste hindade tutvustamine
Ettekandega esines sotsiaaltöö peaspetsialist Kersti Kõrge ja tutvustas Antsla Vallavalitsuse poolt
kehtestatud uusi koduteenuste hindasid:
- visiit koduteenuse osutamiseks kliendi juurde - 3 eurot kord;
- transporditeenuse hind 0,20 eurot/km, millele lisandub 3 eurot sõitmise korra eest;
- pesupesemisteenus 2 eurot masinatäis koos pesuvahendiga;
- pesukuivatus 1 euro masinatäis.
Transporditeenust saab klient kasutada arstiabi saamiseks, kauplusesse, ametiasutusse või teistesse
kliendi poolt soovitud kohtadesse sõitmiseks.
Transporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb kliendi kodus.
Vallavalitsus võib kliendile teha soodustusi või osutada teenust tasuta kui tema perekonnale jääb
pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised,
elatisraha jm) ja põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla
kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri. Soodustingimustel teenust osutatakse
vallavalitsuse korralduse alusel.
Kersti Kõrge: Eesmärk on läbi käia kõik koduteenust kasutavad/vajavad inimesed, selgitada uut
korda ja uusi hindu ning sõlmida uued lepingud.

Lea Jõevere: Tsooru küla koosolekul toimus arutelu ja selgus, et rahvas ei ole rahul
autokauplusega - kaup on kallis, nad ei saa enam sooja minna, nagu varem TÜ bussi peale.
Inimesed tahaksid autokauplust ootama tulla varem, et saaks omavahel suhelda, aga kuna õues on
külm, siis nad seda teha ei saa. Arutati, et võib olla oleks mõistlik korraldada bussiring mingil
päeval ja rahvas Tsoorust Antslasse kauplustesse tuua ja tagasi viia.
Valla ringi tegev buss käib Antslas, aga on ainult pool tundi linnas. Arsti juures saab ära käia, aga
apteeki ja toidupoodi enam ei jõua.
Kersti Kõrge: Samamoodi on see vajadus katmata Urvaste piirkonnas.
Kadri Kõiv: Samamoodi on see Haabsaare küla.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et teema tuleb veelkord arutusele võtta ja uurida, kuidas on
korraldatud valla erinevates piirkondades bussitransport. Teemat võiks arutada ka eelarve- ja
majanduskomisjon.
2. Sotsiaaltransporditeenuse hindade tutvustamine
Sotsiaaltöö peaspetsialist Kersti Kõrge tutvustas Antsla Vallavalitsuse poolt kehtestatud
sotsiaaltransporditeenuse hindasid Antsla valla elanikele:
- 0.20 eurot/kilomeeter, millele lisandub teenuse osutamiseks kulunud aja eest 5 eurot/tund.
- sotsiaaltransporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb kliendi kodus.
Vallavalitsus võib kliendile teha soodustusi või osutada teenust tasuta, kui tema perekonnale jääb
pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised,
elatisraha jm) ja põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist ühes kuus kasutada summa, mis on
alla kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri. Soodustingimustel teenust osutatakse
vallavalitsuse korralduse alusel.
Toimus arutelu.
Kerkis üles intervallhoolduse vajadus. On perekondasid, kes sooviksid tuua eaka või hooldust
vajava pereliikme hommikul hooldusele ja võtta õhtul jälle koju. Intervallhooldus on vajalik ka
siis, kui teised pereliikmed soovivad minna kaugemale puhkama ja tuua hooldust vajava
pereliikme nt üheks nädalaks hooldusele.
Tarvis on olukord kaardistada, millised on inimeste vajadused.
3. Lastekaitsespetsialisti töö tutvustamine
Kersti Kõrge tutvustas lastekaitsespetsialist Triin Uibot. Noor inimene, kes hakkab lõpetama
kevadel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse
õppekava rakenduskõrgharidust. Ta on noor arenev inimene, kes tegeleb probleemsete
lastega/peredega.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

Lehar Neve
koosoleku juhataja

Helle Savi
protokollija

