HAANJA-MISSO-MÕNISTE-RÕUGE-VARSTU SOTSIAAL- JA TERVISHOIU
TÖÖRÜHMA KOOSOLEK
Misso

30. oktoober 2017. a

Algus 13.00, lõpp 15.00
Juhataja ja protokollija: Mariliis Raidma
Osa võtsid:
Misso vallast Mariliis Raidma, Triinu Tiks, kaire Trumm
Varstu vallast Signe Arumäe
Rõuge vallast Maire Grossmann
Haanja vallast Maie Kalnapenkis
Mõniste vallast Egle Veinberg
Võrumaa Arenguagentuur Kadri Kangro
Päevakord:
1. Toetuste määrused
Arutleti toetuste ja teenuste määruste koostamise üle.
Teenuste korrad on kõigil erinevalt tehtud, enamusel on iga teenuse jaoks eraldi kord, Mõnistel on
kõik kokku viidud. Võimalus teha mõlemat pidi, kuna paljud teenused on seotud projektidega, siis
mõislikum lahendus on teenused eraldi teha.
Otsustati: kõik teenuste korrad teha eraldi, ühte määrusse panna teenused, mida vald ise
otsuselt ei osutava, vaid üksnes korraldab.
Haanja valla on sissetulekust sõltuvad toetused ja sissetulekust sõltumatud toetused eraldi
määruses. Leiti, et ühes määruses oleksid kõik toetused kompaktsemad ning inimese jaoks
lihtsamalt arusaadavad.
Otsustati: teha üks toetuste määrus, mis sisaldab nii sissetulekust sõltuvaid kui sõltumatuid
toetusi.
Toimetulekutoetuse eluruumi piirmäärad on kõigil valdadel erinevad.
Otsustati: ühtlustada piirmäärad kõrgema määra järgi.
Sotsiaaltoetuste määrus:
Ettepanekud sotsiaaltoetuste määrusesse:


Toetust saavad registrijärgsed ja SHS paragrahv 5



Toetuste liigid: sissetulekust sõltumatud toetused ja sissetulekust sõltuvad toetused



vallavalitsus otsustab toetuste määrad



Taotluste vormid kinnitab vallavalitsus



Sünnitoetus- kolmes osas (sünd, 1a, 2a); üks vanem sisse kirjutatud, sissekirjutuse aeg ei ole
fikseeritud, pigem toetame piirkonda kolimist; avalduse esitamise aeg-üldjuhul 1 kuud
(vaadata üle kui pikk periood riikliku sünnitoetuse puhul); sünnitoetust ei maksta, kui laps
sündis surnult või kui lapsevanem on saanud sünnitoetust mõnest teisest omavalitsusest;
toetust saavad kõik 1 ja 2. aastased (isegi kui esimest osa ei saanud).



Koolitoetus 1. klassi astuvale lapseleKoolitoetust antakse 1. klassi õppima asunud lapsele.
Mille alusel makstakse välja- registri andmete alusel ja EHISe andmed.



Kooli lõpetamise toetus-Koolilõputoetust makstakse Rõuge valla registrijärgsetele põhikooli
lõpetajatele; kuidas toetus välja makstakse - registri ja EHISs andmed



Matusetoetus- Matusetoetust makstakse isiku surma korral, kelle elukohaks rahvastikuregistri
andmetel oli Rõuge vald. Matusetoetus makstakse lahkunu omastele või matuse korraldajale
surma registreerimisel või surmatõendi esitamisel. Matusetoetust ei maksta isiku surnuks
tunnistamise korral. Matusetoetuse taotlus tuleb esitada üldjuhul kuu aja jooksul pärast surma
registreerimist.



Laste jõulutoetus- jõulutoetus määratakse kommipakkidena eelkooliealistele ja põhikoolis
õppivatele lastele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rõuge vald. Lisaks kõigile
Rõuge valla koolides õppivatele ja lasteaias käivatele teiste KOV-ide lastele.



Eakate jõulutoetus- Eakad alates 70. eluaastast saavad meene aasta lõpuks.



Eakate sünnipäevatoetus- alates 70. eluaastast juubelite puhul 20 eurot. Kuidas välja
maksmine toimub - sularahas või arveldusarvele.



Prillitoetus- prillide klaaside maksumus tasutakse 100% kuni 26. aastastele õppijatele. Samuti
eelkooliealised lapsed. Välja maksmine kuludokumentide alusel.



Koolivormi toetus- Toetust on õigus saada üks kord aastas põhikoolis õppivatel Rõuge valla
elanike registris olevatel õpilastel. Toetuse suurus on 50% koolivormi (vesti või pihiku)
maksumusest. Välja makstakse kuludokumentide alusel.



Laste toidutoetus:
1) 3 või enama lapsega perele- toidupäevamaksumusest 50% lasteaias ja põhikoolis, kui
kolm või enam last on õppeasutuses (kuni 19. a); välja maksmine arve alusel.
2) lasteaia laste tasuta lõunatoit- kas reguleerida eraldi otsusega või sotsiaaltoetuste korras?



Abivahenditoetus lastele- tasutakse 100% kuludokumentide alusel



Abivahenditoetus täiskasvanutele- tasutakse kuni 50% kuludokumentide alusel, arvestatakse
sissetulekuid ja kulu suurust.



Ravimitoetus- 50% ravimite kulust, kui sissetulek on väiksem kui 280 eurot, arvesse lähevad
retseptiravimid.



Erakorraline toetus- Erakorralist toetust makstakse kui tegemist on ootamatute kulutustega
nagu perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju
jms. Erakorralise toetuse suuruse otsustab vallavalitsus või sotsiaalosakond tulenevalt
kulutuste või kahjude suurusest.



Ühekordne toetus - Ühekordset sotsiaaltoetust makstakse isikule, kes ise või kelle perekond
on sattunud toimetulekuraskustesse, hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks. Lisada
nimekiri võimalikest kuludest ja variant muud põhjendatud vajadused. Kuidas lahendada
toetused, mis sisult on sissetulekust sõltuvad toetused, kuid regulaarsed mitte ühekordsed?



Taotlemine- kas üldised põhimõtted või on erisused toetuste lõikes? Pigem toetuste lõikes
välja tuua erisused.



Menetlemine- vajadusel dokumentide kogumine. Abivajaduse hindamine- sissetulekust
sõltuvate toetuste puhul tuleb hinnata.
Sotsiaaltöö spetsialist või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon teeb ettepaneku ja otsuse teeb
osakonna juhataja. Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni moodustamine, kes ettepanekuid teeb.
Koosneda võiks sotsiaaltöötajatest.



Andmine- haldusakti andmisega ning määruses sätestatud juhul toiminguga. Toetuse andmise
või toetuse andmisest keeldumise otsuse teeb osakonna juhataja? 10 tööpäeva jooksul pärast
kõigi dokumentide esitamist kui ei ole sätestatud teistsugust tähtaega.



KeeldumineSotsiaaltoetuse andmisest keeldutakse, kui:
1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid;
2) taotleja ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud tingimustele;
3) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
4) taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva ametniku nõudmisele toetuse määramiseks
vajalikke andmeid või dokumente;
5) taotleja sissetulekud on rahuldavaks toimetulekuks piisavad või taotleja ja tema perekonna
kasutuses olevad vallas- ja kinnisasjad on piisavad, et tagada perele elatusvahendid;
6) taotlejal on eelnevalt võlgnevusi vallale;
7) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
8) mittetöötavad täiskasvanud pereliikmed ei osale aktiivselt Töötukassas töö otsimisel või on
korduvalt keeldunud pakutavast tööst;
9) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;

10) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.


Maksmine- 30 kalendripäeva jooksul.



Vaidlustamine- tulenevalt seadusest.
Kuna määrusi on vaja palju ette valmistada, siis vaja läbi rääkida võimalus teenust sisse
osta.
Järgmine koosolek toimub Varstus 07.11.2017. a kell 13.00

Mariliis Raidma
Juhataja ja protokollija

