Projekt „Põhja-Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“
Peipsi piirkonna ühinemisläbirääkimised
Sotsiaal ja tervishoiu valdkonna töörühma koosolek
PROTOKOLL
24.08.2016
Mustvee Linnavalitsus
Algus kl 14.00, lõpp kl 15.50
Osalejad: Eda Arold (Saare vald), Maarika Kits (Saare vald), Piret Tomson
(Lohusuu vald), Anne Paas (Avinurme vald), Hannes Soosaar (Saare vald), Alfia
Matrossova (Kasepää vald), Käty Kakko (Mustvee linn), Pavel Kostromin (Mustvee
linn), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator)
Päevakava:
1.
2.
3.
4.

Töörühma juhi valimine
Sotsiaalhoolekandeasutuste võrgustik ja vajadused
Tervishoid - terviseedendus, võimalik tervisekeskus
Ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna ettepanekud

1. Töörühma juhi valimine.
Kuna Torma vald lõpetas läbirääkimised Peipsi suunal, tuli uuesti valida töörühma
juht. Avinurme vald pakkus välja, et töörühma juht võiks olla Maarika Kits Saare
vallast. Töörühma liikmed olid ettepanekuga nõus.
Otsustati: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töörühma juht on Maarika Kits Saare
vallast.
2. Sotsiaalhoolekandeasutuste võrgustik ja vajadused.
Kuna Peipsi piirkonna läbirääkimised jätkuvad viie omavalitsusega, otsustasid
töörühma liikmed vaadata uuesti üle eelmisel koosolekul kokkulepitud
sotsiaalteenuste vajaduste koondtabeli. Erinevate teenuste tagamiseks personali
jm vajadused on välja toodud tabelis veerus „Vajadused“.
Teenuse nimetus

Vajadused

Koduteenus

Lohusuus praegu ei ole. Töötajate vajadus
omavalitsuseti – 2 Avinurme, 1 Lohusuu, 3 Saare,
2 Mustvees, 2 Kasepääl.
Kokku ühinenud omavalitsuses vähemalt 10
töötajat.

Üldhooldusteenus
tugiisiku teenus

Vajadused – vähemalt 10 tugiisikut kokku, ei pea
olema täistööajaga.

isikliku abistaja
teenus
sotsiaaltranspordi
teenus
täisealise isiku
hooldus

Vajadused – tulevikus vajadus olemas.
Vajadus on pidev. Eraldi valla omandis buss koos
valla palgal autojuhiga.
Hooldajatoetused ühtlustada 1.01.2019

varjupaiga teenus

Vajadus teenuse järgi olemas.

eluruumi tagamine

Täiendavaid kohti vaja, olemasolevatel
investeeringuvajadus.

võlanõustamisteenus

Vajadus eraldi spetsialisti järgi.

turvakodu teenus

Ostetakse teenus sisse.

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

Vajadus teenuse järgi olemas.
Vajadus eraldi spetsialisti (juristi) järgi.
Võiks olla eraldi jurist, kes pakub teenust.
Sisseostetud teenus praegu, projektipõhiselt.
Tormas olemas, projektipõhine. Eraldi vajadust ei
ole.

Töörühma liikmed arvasid, et lastekaitsespetsialiste võiks olla ühinenud
omavalitsuses olla 3.
Saare vald tõi välja, et nad käisid Sadalas vaatamas koduteenust, mis on praegu
kortermaja baasil lahendatud.
Edasi jätkus arutelu sotsiaalhoolekandeasutuste teemal. Lohusuu vald tõstatas
küsimuse, kuidas lahendada erihoolekandeteenust ühinenud omavalitsuses. Selle
teemaga tegeleb AS Hoolekandeteenused ja uue süsteemi järgi võib tulla
omavalitsustele selliseid kliente juurde. Töörühma liikmed nentisid, et juhul kui
eestkostjat inimesel ei ole, siis tuleb erihoolekande koha eest tasuda kohalikul
omavalitsusel oma eelarvest.
Avinurme vald: Tulevikus võiks kaaluda toetatud elamise teenuse pakkumist.
Kasepää vald: Meile soovitakse rajada hooldekodu Kasepää külla. Huviline on
olemas ja maa on selleks eraldatud.
Saare vald: Meil on hooldekodu erakätes ja seal on ligi 10 inimest järjekorras
pidevalt.
Mustvee linn: Meil on hooldekodus inimesi igalt poolt.
Töörühma liikmed arvasid, et tulevikus võiks mõelda omavalitsuse omandis oleva
sotsiaalhoolekandeasutuse peale.
3. Tervishoid - terviseedendus, võimalik tervisekeskus.
Koordinaator tegi ülevaate Mustvee Tervisekeskuse projektist saadetud taotluse
põhjal.

Mustvee linn: Projekt sai eelhindamisest positiivse vastuse, nüüd septembris
peaks tulema lõplik otsus. Avinurmest tuli kaasfinantseeringu kohta positiivne
otsus, Kasepää vastust ei ole veel andnud, Torma arutab uuesti septembris seda
teemat volikogus. Tervisekeskuse hoone on üsna suur ja lisaks tervisekeskusele
võiks hoone ühes tiivas olla hoolekandeteenused. Ka kiirabi võiks olla
perspektiivis seal hoones, neil on vaja 62 m2.
Saare vald: Meie perearst on Palalt ja võtab vastu ka Saare vallas. Tema on
Alatskivi Tervisekeskuse projektis.
Avinurme vald: Kas see projekt võiks olla ühine objekt investeeringute kavas?
Töörühma liikmed olid üksmeelselt nõus, et see võiks olla ühine objekt
investeeringute kavas.
Edasi jätkus arutelu terviseedenduse teemal. Töörühma liikmed leidsid, et
ühinenud omavalitsuses tuleks koostada ühine terviseprofiil.
Otsustati:
1. Ettepanek juhtkomisjonile - Mustvee Tervisekeskuse projekt võiks olla
investeeringute kavas ühine toetav objekt.
2. Ühinenud omavalitsuses tuleks koostada ühine terviseprofiil. Vastav
punkt lisada ühinemislepingu projekti.
4. Ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna ettepanekud.
Koordinaator tegi ettepaneku, et seniste kokkulepete põhjal koostab ta töörühma
juhiga ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna punktide projekti. Lepiti kokku, et
projekt saadetakse elektrooniliselt töörühma liikmetele ettepanekute tegemiseks
järgmisel nädalal.
Otsustati:
Koordinaator koostöös töörühma juhiga valmistab ette sotsiaalvaldkonna
lepingupunktide projekti ja saadab selle töörühma liikmetele ettepanekute
tegemiseks järgmisel nädalal.

Koosolekut juhatas ja protokollis: Katrin Rajamäe

