
RAE VALLA VANEMAEALISTE NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3 

Rae Sotsiaalkeskuses 

15.02.2023  kl 15.00 - 16.20 

 

Juhatas ja protokollis: Agu Laius  

Osalesid: Ellen Liik, Anu Roop, Maie Vahe, Virve Sepp, Enn Kesa, Monika Uustal, Kersti Lass, 

Astra Teras, Anne Rentel, Kaia Pilvik, Tiiu Väinsaar, Kaia Talvik, Anne-Lii Mändmets, Silva Laius.  

Puudusid: Tuulike Seljamaa, Kaie Otsmaa (saatis kirja sooviga tagasi astuda), Piret Jõhvik. 

Kutsutud: Bärbel Salumäe, abivallavanem, Maile Kubjas, sotsiaalameti juhataja. 

 

Päevakord 

1.  Sotsiaaltoetustest vallas 2023 ja arutelu muudatusettepanekute osas. Maile Kubjas, 

sotsiaalameti juhataja 

2. Sotsiaalhoolekandest vallas tulenevalt reformi käivitumisest, hooldekodukohtadest vallas. 

Bärbel Salumäe, abivallavanem 

3. Arutelu Rae valla eakate liinide käivitamise kalkulatsioonide ja võimalike lahenduste osas. 

4. Info ja järgmise koosoleku ajast. 

 

Arutelu: 

 

1. Sotsiaaltoetustest vallas 2023 ja arutelu muudatusettepanekute osas. 

 Maile Kubjas tutvustas vallavolikogu sotsiaaltoetuste määrust 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/402052019017) ja vallavalitsuse sotsiaaltoetuste määrasid (määrus: 

file:///C:/Users/Agu%20Laius/Downloads/Vallavalitsuse%20m%C3%A4%C3%A4rus%2014.pdf): 

Sotsiaaltoetuste piirmäärad vallas 2023:  

1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus – 150 eurot;  

2) asendushooldusteenusel oleva lapse/noore sünnipäevatoetus – 50 eurot, jõulutoetus – 100 eurot, 

koolilõputoetus – 50 eurot ja elluastumise toetus – 320 eurot;  

3) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus – 100 eurot (makstakse välja 

maikuus);  

4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus – 100 eurot (makstakse välja 

detsembrikuus);  

5) pensionäri, puudega täisealise ja puudega lapse ravimi-/või hambaravitoetus – 150 eurot (üks kord 

eelarveaasta jooksul);  

6) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus – 100 eurot (üks kord eelarveaasta jooksul);  

7) toetus puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude eest osaliseks tasumiseks 150 eurot (üks kord 

eelarveaasta jooksul);  

8) eaka (alates 85. eluaastast) tähtpäevatoetus – 50 eurot;  

9) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus – 50 eurot;  

10) vältimatu sotsiaalabi toetus (ühekordne toidukott) – 50 eurot;  

11) matusetoetus (vahendid eraldatakse läbi toetusfondi) – 350 eurot. 

Vanemealiste nõukogu tegi ettepaneku eraldada ravimitoetus ja hambaravitoetus eraldi 

toetusliikideks ning eaka tähtpäevatoetust hakata maksma 80. sünnipäevast. 

Need eeldavad vallavolikogu määruse muutmist, mis peab toimuma enne septembrit, kuna valla 

eelarve koostatakse septembris. Ettepanekud tuleks teha hiljemalt augustis. Selleks on vaja võtta 

kontakti sotsiaalkomisjoniga. 

Vallas on olemas ka ühekordsete toetuste võimalus. Ühekordse toimetuleku toetuse taotlemiseks 

tuleb esitada avaldus ja  menetlemine toimub vallavalitsuse sotsiaaltoetuste komisjonis.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/402052019017
file:///C:/Users/Agu%20Laius/Downloads/Vallavalitsuse%20mÃ¤Ã¤rus%2014.pdf


Kui teate kedagi abivajajat, siis tuleks temast teatada valla sotsiaalameti juhatajale Maile Kubjas, e-

aadress maile.kubjas@rae.ee. Sotsiaaltöötajad lähevad siis inimese juurde. 

Rae Sotsiaalkeskuse teenused leiab sotsiaalkeskuse kodulehelt 

https://www.raesotsiaalkeskus.ee/teenused/  

Otsustati:  

1. Teha ettepanek vallavalitsusele eraldada valla sotsiaaltoetuste korras ravimitoetus ja 

hambaravitoetus eraldi toetusliikideks ning eaka tähtpäevatoetust hakata maksma 80. sünnipäevast. 

2. Võtta selleks kontakti vallavolikogu sotsiaalkomisjoniga. 

 

2. Sotsiaalhoolekandest vallas tulenevalt reformi käivitumisest, hooldekodukohtadest vallas. 

Bärbel Salumäe tutvustas valla olukorda hooldekodukohtade osas ja selgitas käivitunud 

hooldusreformi elluviimist vallas. Täpsemalt vaata lisatud slaididelt Ülevaade hooldusreformist. 

Senine hooldekodu oli vaja sulgeda, kuna ei vastanud enam kvaliteedinõuetele. Vallal on olemas 

leping  OÜga Iira Hooldekodu, (Metsamajandi tee 2, Iira küla, Rapla vald). Hooldekodu koha 

järjekordi vallas ei ole.  

Senisesse hooldekodusse tuleb huvialakooli kunstiosakond.  

Valla sotsiaalteenuste kord https://www.riigiteataja.ee/akt/425062021009 Õendusteenust osutab 

perearstikeskus.  

Uus hooldekodu on planeeritud Lagedile. Arendaja ehitab ja annab teenuse osutajale opereerida.  On 

veel arendajaid, kes tunnevad huvi rajada hooldekoduteenus Rae valda. Lagedile tehtava planeeringu 

eskiisi leiab siit: https://map.rae.ee/dp/DP1169/Eskiis/Esitlus_Lagedi-keskusemaa_V5.pdf 

Vanemaealiste nõukogu pidas vajalikuks rajada valda vanemaealiste sotsiaalmaja, kus osutatakse 

neile vajalikke teenuseid.     

Arutati erivajadusega inimese abistamise üle, kui inimene ei ole sellega nõus. Maile kinnitas, et see 

kuulub sotsiaaltöötaja ametioskuste juurde ja inimesle on võimalik selgitada, miks ta vajab sellist 

teenust.. 

Vallas on koduteenusel 10 – 15 inimest.  Teenus määrtakse vajaduspõhiselt tundide hulgaga 

nädalas.  Kõik vajajad saavad koduteenust. 

Küsimus: kas on võimalus tellida koju soe toit?  Elvas on selline teenus ja see töötab  Bärbel vastas, 

et ta uurib Elva kogemust.   

Arutati ukrainlaste toetamise teemadel. 

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

3. Arutelu Rae valla eakate liinide käivitamise kalulatsioonide ja võimalike lahenduste osas. 

Arutati valla eakate liinide käivitamise üle, kui oli saadud kalkulatsioonid. Leiti, et tuleb jätkata 

kasvõi katseliselt Aruvalla – Jüri suunal liini käivitamisega. Kalkulatsioon lisatud. 

Otsustati: teha vallavalitsusele ettepanek kaaluda võimalust ja leida või taotleda vallavolikogult 

vahendeid käivitada katseliselt Aruvalla – Jüri suunal siseliin eakatele Jüris asjajaamistel käimiseks. 

 

4. Info ja järgmise koosoleku kuupäevast 

mailto:maile.kubjas@rae.ee
https://www.raesotsiaalkeskus.ee/teenused/
https://www.riigiteataja.ee/akt/425062021009
https://map.rae.ee/dp/DP1169/Eskiis/Esitlus_Lagedi-keskusemaa_V5.pdf


Otsustati:  

1. Võtta teadmiseks, et valla vanemaealsite nõukogul on oma koduleht Rae Sotsiaalkeskuse lehel 

https://www.raesotsiaalkeskus.ee/vanemaealiste-noukogu/.  

2. Järgmine koosolek toimub 29. märtsil algusega kell 15.00 Rae Sotsiaalkeskuses Aaviku tee 1.   

 

Agu Laius         

(digiallkiri)         

 

 

https://www.raesotsiaalkeskus.ee/vanemaealiste-noukogu/

