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Algus kell 17.00 lõpp kell 17.50
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni aseesimees Kaire Kangur, Kristo Kaukver, Kaisa
Üprus-Tali, Janika Klein, Katrin Hansumäe, Kaire Parts, Marika Heindla, Siiri Kukk, Merike
Kalden
Puudus: Ave Aaslaid
Kutsutud: volikogu esimees Enn Kuslap, abivallavanem Priit Ruut ja sotsiaalnõunik Kaja
Rebane
Päevakord
1. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise
tingimused ja kord
2. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja
hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine
3. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu ja sotsiaalnõunik Kaja Rebast, kes tutvustasid volikogu
määruse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ eelnõud. Sellega
võimaldatakse puudega isikute füüsilise eluaseme kohandamiseks rahaliste vahendite
taotlemist Euroopa Regionaalfondi vahenditest. Projekti eelarves on Tori vallale 1361
puudega isiku jaoks planeeritud toetusvahendeid 16 kohanduse jaoks ehk 79 553 eurot.
Projektil on kohaliku omavalitsuse omafinantseeringu määr 15% (maksimaalselt 14 039
eurot).
Kaja Rebane – mida ei ole eelnõus kirjas, on lahti kirjutatud ministri määruses.
Priit Ruut – 15. juuni oli projektide esitamise tähtaeg, vallavalitsus on otsused teinud.
Väljamakseid ei tee riik aga enne volikogu poolt vastava korra vastuvõtmist. Ka edaspidi
kuulutatakse korra aastas see voor välja ja siis saab uusi taotlusi esitada.
Kristo Kaukver palus selgitust § 2 p 7 kohta – kui taotleja on näiteks erivajadustega inimene
ja talle käib hinnapakkumuste võtmine üle jõu, kas siis ei võiks sotsiaalosakond appi tulla?

Kaja Rebane – volikirja alusel saab volitada kedagi teist seda tegema, see on ka määruse
lisaks. See ei jää selle taha. Volitused saab lõpetada ka telefonikõnega.
Priit Ruut kommenteeris, et ei ole oluline, kes võtab hinnapakkumisi. Oluline on vaid see, et
töö ei jääks tegemata.
Taotluse piirmäär on üldjuhul 7255 eurot.
Kaja Rebane – kui taotlus on üle piirmäära, vaatame selle kindlasti üle. Piir on selleks, et
ühele inimesele ei saaks panna kogu projekti eelarvet.
Gerli Mets – palju meil võiks selliseid peresid olla?
Kaja Rebane – kuus peret sai esimeses voorus vallavalitsuse poolt positiivse otsuse ja üks sai
keelduva otsuse.
Priit Ruut kommenteeris, et toetust saanud taotlustest 6 on aidanud sotsiaaltöötajad kokku
panna ja tegemist on olnud nende enda elamispindadega. Ehitamise aluseks on leping.
Seekordsed taotlused olid põhiliselt duširuumide ja wc-de kohendamiseks liikumispuudega
inimestele, lisaks kaks tõstukit treppidel liikumiseks.
Informatsioon jõudis inimesteni põhiliselt valla sotsiaaltöötajate kaudu, ka valla kodulehelt
leiti informatsiooni.
Kohandada saab eluruumi, mis on kasutuses lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus
kasuatada eluruumi vähemalt viis aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.
Merike Kalden – kas 5 aaastat üürilepingut ei ole liiga pikk? Võib tekkida korteri haldajaga
probleem.
Kaja Rebane kommenteeris, et see peab olema võimaldatud sellel hetkel, tagantjärgi toetust
ära ei võeta. Üürileandja poolt peaks olema üürile antud võimalikult pikaks ajaks, see on see
mõte.
Kaja Rebane – minister oma määruses on ette näinud, et eluaseme füüsilise kohandamise
läbiviimiseks võetakse vastu ka hoolekandelise abi andmise kord. Ehk et seda ühendatakse
eluruumi andmise teenusega.
Komisjoni liikmetel eelnõule muudatusettepanekuid ei ole.
Otsustati: Toetada eelnõud ja saata volikogule kinnitamiseks.
Poolt – 10
Vastu – 0
Erapooletu – 0
Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu ja sotsiaalnõunik Kaja Rebast, kes tutvustasid volikogu
määruse „Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja
hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine“ eelnõud. Muutmise põhjuseks on õiguskantsleri
märkus, et omavalitsused kitsendavad puudega inimesele hooldaja määramist. Meie määrus
võimaldas hooldajat määrata raske ja sügava puudega isikule, jättes kõrvale keskmise
puudeastme.
Eelnõuga lisatakse nii puudega lapse hooldajatoetuse kui ka puudega täisealise isiku
hooldajatoetuse maksmise juurde selgitus, et keskmise puudega isiku hooldamise eest
hooldajatoetust ei maksta. Eelnõuga täpsustatakse erandjuhud, millal võib määrata hooldajaks
teises omavalitsuses elava hooldaja või perekonnaseaduse alusel ülalpidamis- ning
abistamiskohustusega isikud.
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Kaja Rebane – kui keskmise puudega isik soovib hooldajat ja teeb vastava taotluse, on meie
kohustus see ära hinnata. Kui talle on vajalik määrata hooldaja, tuleb ka seda teha.
Hooldajatoetust ei tasuta keskmise puudega isiku hooldamise eest, kuna see ei nõua hooldaja
pidevat kohalolekut. Kui hooldusvajadus muutub, tuleb uuesti hinnaga ja vajadusel määrata
uus puudeaste.
Priit Ruut – hooldaja ei pea olema enam Tori valla kodanik. Eesmärk on see, et inimene oleks
hooldatud, mitte see kus on tema elukoht.
Kaja Rebane kommenteeris, et enam oli seda probleemi Saugas ja Sindis, vähem Ares ja
Toris.
Kaja Rebane – ümber sai sõnastatud perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikute
vahelisi hooldamisi, mis puudutab täisealisi. Hoolduskohustust ei määrata pereliikmele, kes
elab samal pinnal, see on normaalne perekonna toimimine.
Kaja Rebane kommenteeris, et meie määrust on võtnud ka teised Pärnumaa omavalitsused
eeskujuks.
Priit Ruut – igapäevane praktika on viinud nende muudatusteni. Vajadusel saab jälle
täiendada.
Komisjoni liikmetel eelnõule muudatusettepanekuid ei ole.
Otsustati: Toetada eelnõud ja saata volikogule kinnitamiseks.
Poolt – 10
Vastu – 0
Erapooletu – 0
Päevakorra punkt 3
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane informeeris komisjoni liikmeid sellest, et vald on saanud
Sotsiaalministeeriumilt raha hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks. Komisjoni
liikmete poolt on oodatud hoolduskoordinaatori tööülesannete kohta head mõtted e-postile.
Tegemist on uue asjaga.
Priit Ruut – inimene asub tööle üheks aastaks alates 1. augustist. Nägemus on selline, et
toetust vajav inimene ja teenused viiakse kokku. Raha on selleks eraldatud 22 tuhat eurot.
Inimene selle töö tegemiseks on olemas.
Gerli Mets – on oluline, et see inimene hakkaks ise käima perest peresse, mitte ei jääks
ootama.
Gerli Mets tundis ka huvi, kes hetkel jagub ametis olevatest sotsiaaltöötatajatest.
Priit Ruut – võiks olla üks sotsiaaltöötaja juures Sindi piirkonnas ja lisaks üks
lastekaitsetöötaja. Tulevane hoolduskoordinaator on abiks ka sotsiaaltööspetsialistile.
Kaja Rebane andis teada, et järgmised teemad sotsiaalkomisjonis on teenused.
Priit Ruut – Pärnumaa Ühistranspordikeskus on taodelnud raha sotsiaaltranspordi
korraldamiseks kogu maakonnas. Hetkel puudub selge nägemus sellest, kuidas seda
korraldada. Üheks eesmärgiks on ühtne koordineerimine abivajaja transportimisel. Komisjoni
liikmete poolt on oodatud head ettepanekud.
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Välja on kuulutatud innovatsioonivoor – toetatakse innovaatilisi ideid sotsiaalhoolekandes.
Üks idee võiks olla näiteks toidu kodutoomise teenus abivajajatele.
Otsustati: võtta informatsioonid teadmiseks.
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