Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Sotsiaal ja tervishoiu töörühma koosolek
PROTOKOLL
26.04.2017
Avinurme Vallavalitsus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.30
Osalejad: Maarika Kits (Saare vald), Eda Arold (Saare vald), Piret Tomson
(Lohusuu vald), Anne Paas (Avinurme vald), Tiina Tuur (Avinurme vald), Gerly
Laanemets (Kasepää vald), Käty Kakko (Mustvee linn), Katrin Rajamäe
(koordinaator)
Protokolli koostas: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Hooldajatoetused – puuetega täiskasvanute ja puuetega laste
hooldajatoetus
2. Lapsehoiuteenus
3. Koduhooldusteenus ja hooldekoduteenus.
Koosoleku kokkuvõte:
Töörühm vaatas üle koondatud andmed puuetega isikute hooldajatoetuse kohta.
Lohusuu vald maksab hetkel täiskasvanute hooldajatoetust otse isikule, mitte
hooldajale. Teised maksavad hooldajatoetust hooldajale. Probleem, et sellega
võib kaasneda sotsiaalmaksu kohustus, mis on kulukas. Arutati, kuidas peaks
olema ühendvallas täiskasvanute hooldajatoetuse maksmine. Lepiti kokku, et
hooldajatoetust makstakse hooldajale ning töötatakse välja ühine vastav kord.
Seejärel arutati puudega laste hooldajatoetuse teemal. Lepiti kokku esialgsed
ühised toetuse määrad hooldajatoetuste kohta (tabel lisatud protokollile).
Järgnevalt arutati lapsehoiuteenuse toetuse teemal. Hetkel ei ole omavalitsustes
vastavat korda veel kehtestatud. Lepiti kokku, et sügiseks töötatakse välja ühine
kord.
Viimase teemana käsitleti koduhooldusteenuse ja hooldekoduteenuse praeguseid
erisusi. Lepiti kokku, et koduhooldusteenuse osas mõtleb iga omavalitsus läbi,
mis on põhiteenus ja mis on tugiteenus ning vastavad hinnad. Hetkel on hinnakiri
toodud Lohusuu valla vastavas korras. Hooldekoduteenuse osas arutati, kuidas
peaks jagunema hooldusteenust saava isiku tasu. Lepiti kokku, et uues korras
lähtutakse põhimõttest, et isiku pensionist kuni 95% võib kasutada
ülalpidamiskuludeks. Muud toetused (nt puude eest) peaksid jääma isiku
kasutada lähtuvalt vajadusest (nt hambaravi).
Otsustati:
1. KOV eelarvest makstavate toetuste kohta koostatakse ühtne kord, kus
kajastatakse kõik töörühma poolt kokkulepitud toetused. Toetuste
koondtabel on lisatud protokollile.
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2. Sotsiaalteenuste kohta koostatakse ühtne kord, kus kajastatakse kõik
kohustuslikud sotsiaalteenused. Koordinaator saadab näidiseks teiste
piirkondade vastavad korrad (nt Tamsalu, Aseri, Jõgeva vald jt).
3. Järgmine töörühma koosolek toimub 25. mail kl 10 Kasepääl. Koosoleku
teema: ühtne sotsiaaltoetuste kord.

