TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 14

Tori vald

17. juuni 2019

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.00
Toimumise koht: Jõesuu küla, Viira Kodu
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: Ave Aaslaid, Katrin Hansumäe, Marika Heindla, Kristo Kaukver,
Janika Klein ja Siiri Kukk
Puudusid: aseesimees Kaire Kangur, Merike Kalden, Kaisa Üprus-Tali ja Kaire Parts
Kutsutud: Viira Kodu juht Priit Sutt, abivallavanem Priit Ruut, abivallavanem Jana Malõh,
sotsiaalnõunik Kaja Rebane ja lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa
Päevakord:
1. Tutvumine Viira Koduga
2. Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra
kehtestamise määruse eelnõule arvamuse andmine
3. Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja
kord
4. Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
5. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Viira Kodu juht Priit Sutt tutvustas komisjoni liikmetele Jõesuu külas asuvat hoonet, mis on
koduks psüühiliste erivajadustega noortele. Eesmärk on pakkuda kodu sarnast elukeskkonda
kogukonnas elamise põhimõttel.
Samuti vastas Priit Sutt komisjoni liikmete erinevatele küsimustele elanike elukorralduse
kohta.
Priit Ruut: mis on kõige suurem murekoht?
Priit Sutt: klientidega saame ise hakkama, kõige suurem on majamure. Maja algne olukord oli
tunduvalt hullem, kui me ootasime. Ei ole vee erikasutusluba, veesüsteem ei toimi ja seda ei

ole kunagi puhastatud. Ootame ehitusluba, et saaks bioapuhasti tööle. Torustik tuleb tööle
saada, et vihma- ja reovesi kokku ei läheks. Kütab maaküte, mis on keldris ja selleks, et sealt
vesi välja saada, on tehtud tohutult tööd.
Priit Ruut: kuna maja anti üle varjatud puudusega (sade- ja reoveed jooksevad kokku ühel
pool maja), siis valla kuludega projekteerime selle ära. Pärast seda saame teada, mis
ehitamine maksab. Suure tõenäosusega võtab vald ka selle enda kanda. On tähtis, et süsteem
korralikult tööle hakkaks. Siis on ka sellel biopuhastil mõte.
Priit Sutt: saali võiks valla poolt rohkem kasutada, valdavalt seisab see tühjana. Meie elanikud
ei ole ohtlikud, kuigi seda tihti kardetakse.
Priit Sutt: eelmise aasta lõpuni oli meil Tori kalmistu hooldada. Meile, töötajatele, on elu küll
lihtsam, et ei pea Tori kalmistut hooldama, aga noortel on mure. Noored olid õnnelikud, neil
oli töö ja isiklik sissetulek, mille eest said endale midagi osta. Täna neil seda võimalust ei ole.
Töötajate palk tuleb riigilt, klient maksab omaosalustasu s.o toidu ja kommunaalkulud, 30-40
eurot jääb järele. Kalmistul tööd tehes teenisid nad 100 euro ringis taskuraha juurde. Nad
tunnevad end seetõttu emotsionaalselt halvasti. Noored on 20-30 aastased, mitmed oskused on
neil olemas ja nad vajaksid rohkem rakendust. Eelmine kord oli leping hanke korras. Selline
asi võiks uuesti tulla, sest see sihtgrupp on just see, kes saaks selle tööga hakkama.
Priit Ruut: vald ei tee enam hanget, nüüd teeb selle töö ära kalmistuvaht, kelle koormust
suurendati.
Priit Sutt: selline asi võiks ikka hankega tulla, need noored on sihtgrupp, kes saaksid selle
tööga hakkama. Üheks võimaluseks võiks neil olla küttepuude tegemine, aga seal on
kokkupuude tehnikaga suurem, oht õnnetustele olemas ja vaja oleks järelevalvet.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 2
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Jana Malõh. Kuna teema on tekitanud vastakaid
arvamusi, oli ettepanek käia seda komisjonides tutvustamas enne volikogusse minekut.
Jana Malõh: valmis on eelnõu, mis viib pikemas perspektiivis lapsevanema osalustasu
ühtseks. Praegu on kehtivad eelmiste omavalitsuste poolt kehtestatud määrad. Täna on Sindi
lasteaias lapsevanema osalustasu 8% käesoleva aasta miinimumpalgast, teine laps on 6% ning
kolmas ja enam laps on tasuta, Tori lasteaias on kõigil lastel 5% käesoleva aasta
miinimumpalgast, Are lasteaias on kõik lapsed 8% eelneva aasta miinimumpalgast,
Tammistes ja Jänesseljal on 11% eelmise aasta miinimumpalgast, 2. laps on 50% ja järgmised
lapsed on tasuta.
Uues eelnõus on võetud keskmiseks protsendiks 8, Jänesselja ja Tammiste on nö
„külmutatud“.
Määruse eelnõu kohaselt:
Osalustasu suurus

1 lapsega pere
kuutasu

2 lapsega pere
kuutasu

3 lapsega pere
kuutasu

Sindi lasteaed

43,20 €

75,60 €

75,60 €

Määruse eelnõu kohaselt

43,20 €

64,80 €

64,80 €

Tori lasteaed

27,00 €

54,00 €

81,00 €

Määruse eelnõu kohaselt

43,20 €

64,80 €

64,80 €

Are lasteaed

40,00 €

80,00 €

120,00 €
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Määruse eelnõu kohaselt

43,20 €

64,80 €

64,80 €

Jänesselja lasteaed

55,00 €

82,50 €

82,50 €

Tammiste lasteaed

55,00 €

82,50 €

82,50 €

Määruse eelnõu kohaselt

55,00 €

82,50 €

82,50 €

Jana Malõh: see on pikaajaline ühtlustamine. Kui me Sauga piirkonna külmutaksime ja
ootaksime teisi selle miinimumpalgaga järgi, siis ega me ei tea, kaua see aega võtab, sest me
ei tea, mis tempos miinimumpalk tõuseb. Tori lasteaiale oli ajatamine kahe aasta peale, aga ka
see tekitas vastakaid seisukohti. Mõistlikum oleks vast ühekorraga ära teha.
Gerli Mets: Kus kohast on tulnud, et Tammiste ja Jänesselja lasteaedades on lapsevanema
osalustasu nii kõrge?
Priit Ruut: seadus lubab kuni 20% miinimumpalgast ja Saugas oli see 11%. See oli Sauga
Vallavalitsuse poolt poliitiline otsus, kuna olid ka järjekorrad.
Jana Malõh: õpi- ja kasvukeskkonnad on kõigil meie lasteaedadel väga head.
Gerli Mets: kas Tammistes ja Jänesseljal siis langeks, kui kõigil oleks sama protsendi järgi?
Jana Malõh: jah, kui kõigil on 8 %. Kõik lasteaia eelarve täna koos investeeringutega on 3,3
miljonit, sellest vanema poolt kaetav osa on 8%.
Priit Ruut: on kaks arvamust, kas tõsta kõigil võrdselt (Sauga inimestel esialgu langeks ja siis
hakkaks uuesti tõusma) ja ühtlustada või jätta Sauga pool samaks?
Gerli Mets: pigem jätta võrdseks, kuna on üks vald.
Jana Malõh: ei ole näinud valda, kus oleks erinev. Tahame, et oleks ühtlane kvaliteetne
teenus. Kohtleme kõiki võrselt.
Kaja Rebane: mis saab nendest, kes ei ole suutelised maksma?
Arutelu tulemusena jõuti järeldusele, et kui lapsevanematel on võlgnevus, peab info jõudma
lasteasutustest sotsiaalosakonda. Lasteasutustel ei ole andmed, mille alusel vanema
maksejõuet hinnata.
Jana Malõh: olen seda meelt, et võiks ikkagi siduda miinimumpalgaga selle summa, et ta
oleks pidevalt väikeses tõusus.
Priit Ruut: kui ei ole miinimumpalgaga seotud, siis ongi segane, et mida aluseks võtta.
Vanema osalus ei kata ikkagi kõiki kulusid. Ei kata kümnendikkugi.
Gerli Mets: juba see on suur asi, et teine laps 50% ja edaspidi tasuta.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu lasteaedade suvise töökorralduse teemal. Juulis on
kinni Are, Tori, Tammiste lasteaed. Avatud on suured majad, kus personali rohkem.
Otsustati: nõustuda hindade ühtlustamisega ehk kõigile 8%, teine laps 50% sellest (4%) ja
kolmas ning enam laps tasuta.
Päevakorra punkt 3
Kuulati sotsiaalnõunik Kaja Rebast. Ülevaade määruse eelnõust. Võlanõustamisteenuse
eesmärgiks on isiku abistamine tema varalise olukorra kindlakstegemisel, tema vastu esitatud
nõuetega toimetulekul. Teiste täiendavate sotsiaaltoetuste eesmärgiks on tagada isikute
igapäevaeluga toimetulek muude neile vajalike ja sobilike teenuste abil (nt viipekeele
tõlketeenus). Erinevate toetuse taotlejate avaldustest nähtub, et pea igal kolmandal toetuse
taotlejal on olnud kokkupuuted kohtutäituriga ning makseraskused. Tihti on kohtutäiturite
poolt kinni peetud summad ka oluliselt suuremad, kui need seadusega lubatud on. Seetõttu
vajavad Tori valla elanikud võlanõustamisteenust, et oma majandusliku olukorraga paremini
toime tulla. Teenustund kestab 60 minutit.
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Kaja Rebane: otsused teeb hoolekandekomisjon, kes koguneb 2 nädala tagant, aga vajadusel
ka sagedamini või elektrooniliselt.
Vastusena Gerli Metsa küsimusele vastas Kaja Rebane, et § 4 lg 1 on jäetudki taotleja isik
umbisikuliseks. Avalduse võib esitada teenusepakkuja, inimene ise, aga ka spetsialist saab
teha ettepaneku. Püüame olla taotleja sõbralikud.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Kuulati sotsiaalnõunik Kaja Rebast. Ülevaade määruse eelnõust.
Kaja Rebane: kui on vaja isikule üldhooldusteenust, miks pöördutakse omavalitsuse poole?
Üks asi on see, et küsitakse, kuhu oleks võimalik paigutada ehk asutuste nimekirja ja teine
pool on see, et küsitakse toetust kohatasu maksmiseks. Ei saa aru, miks üldhooldusteenus
peab olema KOV korraldatav teenus, kui meil ei ole enda hooldekodu? Teenuse taotlemiseks
esitatakse taotlus Tori Vallavalitsusele. Kuna tegemist on teenusega, mille eest isik ei pruugi
olla võimeline ise maksma, küsime juurde 3 kuu pangakonto väljavõtte, mille pealt saame
hinnata tema majanduslikku käitumist. Kui isikul, kes tahab teenust saada, on seadusjärgsed
ülalpidajad või vara, küsime ka andmeid nende kohta. Tegelikult on nii, et kui isik ei vaja
vallalt toetust, ei pea ta valla poole pöörduma. Suunamist hooldekodule me ei tee. Meie
toimetame üldhooldusteenusega siis, kui on tegemist olukorraga, kus on vaja perega suhelda
või vallal maksta. Muul juhul vald vahele ei sekku. Hooldustoetuse määrab valla
Hoolekandekomisjon. Kuna hooldustoetus on kirjeldatud teises määruses, siis me seda enam
eraldi sisse ei too.
Kaja Rebane tõi välja asjaolu, et vallal puudub täielik ülevaade hooldekodus olevate isikute
kohta, kes on seal sugulaste toel.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 5
Muid jooksvaid küsimusi komisjoni liikmetel ei olnud.
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