SOTSIAAL- JA TERVISHOIUKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
Antsla

4. veebruar 2014 nr 1

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.30
Juhatas Üllar Salumets, komisjoni esimees
Protokollis Helle Savi, sekretär-registripidaja
Mitteosalemisest on teatanud Tiit Tõnts ja Lea Jõevere.
Koosolekust osa võtnud komisjoni liikmete registreerimise leht protokollile lisatud.
Üllar Salumets tegi ettepaneku võtta 3 päevakorrapunktina arutusele arengu- ja
planeerimiskomisjoni ettepanek, et meie komisjon töötaks välja sotsiaaltöö arengukava.
PÄEVAKORD:
1. "Sotsiaaltoetuste tingimused ja kord" eelnõu arutelu
2. Sotsiaalkorterite inventuuri läbiviimisest
3. Sotsiaaltöö arengukava väljatöötamisest
4. Muud küsimused
1. "Sotsiaaltoetuste tingimused ja kord" eelnõu arutelu
Üllar Salumets tutvustas määruse eelnõud.
Määruse eelnõu ja seletuskiri antud protokolli lisana.
Üllar Salumets küsis, kui meie valda registreerib perekond, kellel on 1. aastane laps, kas ta saab
sünnitoetuse teist osa?
Vilve Lepik vastas, et hetkel saavad sünnitoetuse teist osa ainult need lapsed, kelle sünd on
registreeritud Antsla vallas.
Toimus arutelu.
Kadri Kõiv tutvustas Tartu linnas kehtivat korda, mille kohaselt peab taotleja olema
registreeritud Tartu linna vähemalt 6 kuud enne vastava tähtaja saabumist.
Komisjoni liikmete ettepanekud määruse eelnõu täiendamiseks:
- Vallavalitsusel kaaluda võimalusel määruse teksti sünnitoetuse osas lause: „Kui perekond on
elanud Antsla vallas vähemalt 6 kuud, makstakse lapse 1,5-aastaseks saamisel teine osa
sünnitoetusest“ lisamist.
- Kalle Nurk tegi ettepaneku aasta alguses anda välja infovoldik sotsiaaltoetuste kohta ja igal
aastal täiendada, kui toetuste eraldamise korda muudetakse või täiendatakse.
- Õnnetusjuhtumi toetus kuni 200 eurot aastas. Eelnõust jätta välja sõna „aastas“, võib juhtuda, et
toetust tuleb ühele perekonnale maksta aasta jooksul mitmel korral.

13.40 saabus komisjoni liige Peeter Lemats.
- § 16 Vältimatu toetus täiendada:
- ägeda terviserikke tõttu ravimite ja hooldusvahendite ostmiseks kuni 65 eurot aastas iga
pereliikme kohta.
Üllari ettepanek, vältimatu toetuse mõiste kirjutada lahti mõistete all.
Taotluse vormile lisada:
- isikukood;
- panga arvelduskonto väljavõte;
- lisada lause: „Olen nõus oma isikuandmete töötlemisega“.
Kommentaar Kadri Kõiv poolt, vallas on 13 liiki erinevaid toetusi, kahjuks ei ole eelnõust näha
mitut liiki teenuseid meil on.
Komisjoni liikmed otsustasid, et teenused tuleb välja selgitada arengukava koostamise raames.
Komisjoni liikmete ettepanek oli esitada määruse eelnõu koos tehtud ettepanekutega volikogule
kinnitamiseks.
2. Sotsiaalkorterite inventuuri läbiviimisest
Komisjoni esimees Üllar Salumets informeeris, et käis koos vallavanema ja sotsiaaltöötaja Vilve
Lepikuga sotsiaalkorterite olukorda vaatamas. Komisjoni esimees näitas sotsiaalkorteritest tehtud
pilte. Kehvas olukorras on küttekehad ja elektrijuhtmestik.
Kadri Kõiv küsis, mitu sotsiaalkorterit on vallal?
Üllar Salumets vastas, et vallal on nii sotsiaalkorterid, kui ka munitsipaalkorterid. Täpset arvu ei
teagi. Munitsipaalkorter muudetakse sotsiaalkorteriks vallavalitsuse korraldusega. Sotsiaalkorter
on ette nähtud lühemaajaliseks perioodiks hädas olevale inimesele.
Kadri Kõiv küsis, et kui sotsiaalkorter põlema läheb või lagi alla kukub, kes selle vara kahju
korvama peab? Antud juhul vald, sotsiaalkorterite omanik. Ettepanek on eelarves ette näha
vahendid korterite olukorra parandamiseks, et kahju ei kannataks kolmandad isikud.
Ly Kalmet avaldas arvamus, et kaaluda tuleks nende inimeste ümberpaigutamist parematesse
korteritesse, kus ahjud ja elektrijuhtmestik ei ole nii ohtlikus olukorras.
Ly Kalmet küsis, kas lepingus ei ole punkti, korteri korras hoidmise kohta?
Sotsiaaltöötajad vastasid, et need inimesed ei saa aru, mida tähendab korterit korras hoida. On
inimesi, kellele on antud juba kolmas elamispind ja peale uude elukohta elama asumist läheb
ahjuuks katki või kukub ära.
Üllar Salumet ütles, et teada kui palju on vallas sotsiaalkortereid, samuti on teada
sotsiaalkorterite olukord (ankeedid on täidetud).
Järgmisel komisjoni koosolekul võiksime tutvuda õigusaktidega, sotsiaalkorterite ja
munitsipaalkorterite nimetamise kohta, munitsipaalkorterite sotsiaalkorteriteks muutmise kohta
ning lepingutega.
Kadri Kõiv avaldas arvamust, et ehitusspetsialist võiks anda hinnangu, milline oleks
miinimumeelarve nende korterite olukorra parandamiseks.

3. Sotsiaaltöö arengukava väljatöötamisest
Komisjoni esimees informeeris, et arengu- ja planeerimiskomisjon on teinud ettepaneku sotsiaalja tervshoiukomisjonile välja töötada Antsla valla sotsiaaltöö arengukava.
Arenguspetsialist ütles, et sotsiaaltöö arengukava, mis on kahel leheküljel paari fakti
konstanteering, on koostatud 2002. aastal, seega aegunud. Arengukava kunagi kinnitatud ei ole.
Komisjon peab vallavalitsusele tegema omapoolse ettepaneku, alustada sotsiaaltöö arengukava
koostamist.
Komisjoni liikmed otsustasid, et sellega tuleb hakata tegelema, vallavalitsusele teha vastav
ettepanek.
4. Muud küsimused
4.1 Arenguspetsialist informeeris, et valla arengukava koostamiseks toimub esimene suurem
koosolek 12. märtsil 2014. a, algusega 14.30 KSK saalis.
Hetkel kehtiv valla arengukava sisaldab liiga „ümmargust“ juttu, peaks olema konkreetsem,
projektidest raha taotledes ei piisa hetkel kehtivast arengukavast.
4.2 Järgmine koosolek toimub 11. märtsil 2014. a, algusega 14.00.

Üllar Salumets
koosoleku juhataja

Helle Savi
protokollija

