KOKKUVÕTE VALGA VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI TEGEVUSEST
2019. a.
Komisjon on 7 liikmeline:
Külli Laugesaar – komisjoni esimees
Jelena Jallai - komisjoni aseesimees
Kätlin Podiradt - komisjoni liige
Felix Rõivassepp - komisjoni liige
Teresa Sale - komisjoni liige
Hille Volberg – komisjoni liige ( kuni 25.10.2019 )
Külliki Siilak - komisoni liige
Aasa Põder - komisjoni liige ( alates 25.10.2019)
2019.a. toimus 8 sotsiaalkomisjoni koosolekut , nendest 1 jaanuaris koos rahandus - ja
revisjonikomisjoniga. Komisjoni koosolekuid juhtis komisjoni esimees Külli Laugesaar.
Komisjoni liikmete osavõtt koosolekutest on olnud hea . Menetletud on järgmisi
vallavolikogu otsuste ja määruste eelnõusid:
1. 30.01.2019.a. protokoll nr. 9
ME 1-4/1
OE 1-4/ 2 Valgamaa arengustrateegia 2035+ ning juurdekuuluvate dokumentide
tutvustamine.
ME 1-4/123 Valga valla 2019.a. eelarve.
OE 1-4/12 Omafinantseeringu garanteerimine ( puudutas teenusmajade projekti ,
komisjoni liikmed olid volikogusse kinnitamisele saatmise poolt )
2. 27.02.2019.a. protokoll nr.10
ME 1-4/16 Valga Perekeskus Kurepesa põhimäärus.
OE 1-4/18 SA Taheva Sanatoorium põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.
3. 27.03.2019.a. protokoll nr. 11
ME 1-4/33 Valga valla 2019.a. lisaeelarve.
4. 24.04.2019.a. protokoll nr.12
ME 1-4/33

Valga valla 2019.a. lisaeelarve.

ME 1-4/34 Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude
piirmäärad.

Päevakorraväliselt arutati valla teeninduskeskustes töötavate sotsiaaltöötajate
vasuvõtuaegasid. Ettepanek sotsiaalvaldkonna juhtidele alustada valla sotsiaalvaldkonna
tulevikuvisiooni koostamisega , kaasata asutuste juhid ja sotsiaalkomisjoni liikmed.
5. 28.08.2019.a. protokoll nr. 13
OE 1-4/60 Loa andmine projektis osalemiseks ja projekti omafinantseeringu
garanteerimine. ( projekti sisuks puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Valga vallas II voor , tegevuse elluviimine 2019 – 2021 eelarveaastatel. Võimalik
hinnanguliselt ca 33 eluaseme kohandus.)
Päevakorraväliselt arutati pereastidega seonduvat olukorda. Ettepanek Valga
vallavalitsusele – koostada omavalitsuse poolt pakutav motivatsioonipakett , seeläbi
aidata kaasa uute perearstide Valka toomisel.
6. 23.10.2019.a. protokoll nr.14
ME 1-4/68 Sotsiaalhoolekandelis abi andmise kord.
ME 1-4/70 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023
7. 20.11.2019.a. protokoll nr. 15
ME 1-4/78 Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimäärus
OE 1-4/81 Loa andmine projektis ,, Töökoht igaühele ,, osalemiseks ja
omafinantseeringu garanteerimine.
Tehti protokolliline otsus – valla sotsiaaltööteenistusel esitada valla sotsiaalvaldkonna
arengukava aruteluks volikogu sotsiaalkomisjonile 2020.a. märtsikuu koosolekul.
Päevakorraväliselt arutati videovalvekaamerate paigaldamise vajalikkusest
aktiviseerimiskeskuse ruumides ja õuealal. Vallavalitsuse esindajad andsid lubaduse
teemaga tegeleda.
8. 11.12.2019.a. protokoll nr. 16
ME 1-4/84 Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023
ME 1-4/91 Valga valla 2020.a. eelarve. I lugemine

Aprill 2019.a. kohtutud Valga perearstidega. Kuulatud perearstide probleemidest seoses
tervisekeskuse uutesse ruumidesse kolimisega , millist abi oleks vaja üldkasutatavate
ruumide sisustamiseks ( registraatori töökoht , ooteruumide mööbel jne ). Selleks valla
eelarves ka toetus leiti.
Sai jätkatud 2018.a. alustatud valla hoolekandeasutuste olukorra ja tegevusega
tutvumist :

20.02.2018 Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus ja MTÜ Valga Abikeskus
21.03.2019 Valga Perekeskus Kurepesa
16.12.2019 Laatre ja Hargla sotsiaalmajad ning teeninduspunktid.

Külli Laugesaar
Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

