Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Sotsiaal ja tervishoiu töörühma koosolek
PROTOKOLL
19.06.2017
Voore Aktiviseerimiskeskus
Algus kl 13.00, lõpp kl 15.00
Osalejad: Maarika Kits (Saare vald), Eda Arold (Saare vald), Tiina Tuur (Avinurme
vald), Gerly Laanemets (Kasepää vald), Käty Kakko (Mustvee linn), Piret Tomson
(Lohusuu vald), Daisy Utsar (Lohusuu vald), Katrin Rajamäe (koordinaator)
Koosolekut juhatas: Maarika Kits (töörühma juht)
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Ühine sotsiaaltoetuste kord
2. Ühine sotsiaalteenuste kord
Koosoleku kokkuvõte:
Maarika Kits: Meie valla poolt on ettepanek, et lusika traditsioon jätkuks ka uues
vallas sarnaselt praegusele Saare valla traditsioonile. Omavalitsused andsid
ülevaate, kuidas toimub hetkel sündinud laste meelespidamine:


Mustvees on ka praegu lusika traditsioon sarnaselt Saare vallale.



Kasepääl antakse kruus lapse nimega.



Lohusuus on viimased aastad antud küünal ja medal lapse nimega.



Avinurmes antakse sünnikaruke.

Töörühma liikmed olid üksmeelel, et uues vallas võiks olla ühine hõbelusika
andmise üritus, vastav ettepanek tehakse juhtkomisjonile.
Avinurme vald tõstatas küsimuse, et nende senist ujumistoetust võiks samuti
arutada juhtkomisjonis. Töörühm oli ettepanekuga nõus.
Seejärel jätkati ühise sotsiaaltoetuste korra ülevaatamist. Töörühm tegi kohapeal
täiendusi ja parandusi, eelnõu on lisatud protokollile. Arutati, millise omavalitsuse
kord võtta aluseks sotsiaalteenuste korrale. Lepiti kokku, et teenuste nimekiri
võetakse Tamsalu valla vastavast korrast.
Otsustati:
1. Ettepanekud juhtkomisjonile:


Aasta jooksul sündinud lastele antakse valla poolt graveeringuga
hõbelusikas. Lusikas antakse üle 1. juunil pidulikul üritusel,
arvestatakse lapsed 1. aprilli seisuga.



Arutada Avinurmes kehtinud ujumistoetuse laiendamist ühinenud
omavalitsusele.
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2. Ettepanek teenuskeskuste töötajate tööjaotuse osas: sünnitoetuse ja
matusetoetuse taotlust võtavad vastu ja väljastavad teenuskeskuste
sekretär-registripidajad.
3. Järgmiseks koosolekuks vaatab iga omavalitsus veelkord üle ühise
sotsiaaltoetuste korra eelnõu (lisatud protokollile). Koordinaator koostab
esialgse sotsiaalteenuste korra eelnõu.
4. Järgmine töörühma koosolek toimub 25. augustil kl 10 Mustvee
Linnavalitsuses. Koosoleku teemad: ühine sotsiaaltoetuste kord, ühine
sotsiaalteenuste kord.

