Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 21. aprill 2016 kell 13.30 – 15.00
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Katre Kikkas (ühinemise koordinaator), Õnneke Hermaste (Karula), Merike Viilup
(Karula), Ruth Muttik (Sangaste), Pille Sikk (Sangaste), Evi Veerme (Taheva), Janika Ploom
(Taheva), Maire Baumverk (Tõlliste), Anu Tamm (Tõlliste), Merike Metsavas (Valga), Meeli
Tuubel (Valga), Eda Kabrits (Õru).
Puudujad: Tatjana Laadi (Sangaste), Monika Rogenbaum (Taheva), Erlend Jablonski (Õru).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
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1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest
Ühinemise koordinaator Katre Kikkas tegi ülevaate senistest ühinemisläbirääkimistest.
Vallavanemad, linnapea ja volikogude esimehed on pärast läbirääkimiste algatamise ettepaneku
tegemist ja vastuste saamist kogunenud kaks korda. Kohtumiste käigus on kaardistatud
olulisemaid sõlmküsimusi, lepitud kokku ühinemisläbirääkimiste komisjonide moodustamises,
enamikes kohaliku omavalitsuse volikogudes võetud vastu ühinemisläbirääkimiste
komisjonide töökorrad, lepitud kokku ühinemisläbirääkimiste ajakavas jne.
Ühinemisläbirääkimisteks moodustati kokku seitse komisjoni: juhtkomisjon, juhtkomisjoni
alakomisjonid õiguskomisjon ja rahanduskomisjon ning neli valdkondlikku komisjoni haridusja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, majanduskomisjon ning sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon.
Ajakava on hetkel selline, et aprillis alustavad tööd ühinemisläbirääkimiste komisjonid. Kogu
protsess soovitakse ellu viia selliselt, et kõik ühinemiseks vajalikud dokumendid oleksid koos
ja valmis 1. detsembril 2016. aastal. Komisjoni jaoks on esimene kõige olulisemaks ajaraamiks,
et septembri esimeses pooleks tahaks ühinemislepingu esimese eelnõu saata volikogudesse, et
see läheks avalikule väljapanekule. Juhul, kui avaliku väljapaneku ajal laekub
muudatusettepanekuid, koguneb komisjon uuesti.

2. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni töökorraldus
Ühinemisläbirääkimiste komisjonide töö parema korraldamise tarvis on enamikus Valga
piirkonna volikogudes määrusena vastu võetud „Valga linnavolikogu poolt algatatud
ühinemisläbirääkimiste ajutuste ühinemiskomisjonide töökord“. Selle kohaselt valivad
valdkondlike komisjonide liikmed oma liikmete hulgast lihthäälteenamuse alusel esimehe ja
aseesimehe, kes juhivad komisjonide tööd, koostavad komisjonide töökava ja koosolekute
päevakorra, annavad komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid, kutsuvad
komisjoni kokku ja juhatavad seda, vastutavad komisjoni asjaajamise eest ning kirjutavad alla
komisjoni koosoleku protokollile ja komisjoni otsustele.
Ühinemise koordinaator protokollib ja vastutab protokollide eest. Koordinaator koostab
protokolli, saadab komisjoni esimehele üle vaatamiseks ning seejärel avalikustatakse protokoll
kuni viie tööpäeva jooksul (koosoleku toimumisest) omavalitsuste kantseleides ja
veebilehtedel. Kõik ühinemisläbirääkimistega seotud materjalid, sh koosolekute protokollid
avaldatakse Valga linna veebilehel. Valdkondlikud komisjonid on otsustusvõimelised, kui
otsuse vastuvõtmisest võtab osa igast kohaliku omavalitsuse üksusest vähemalt üks komisjoni
liige. Mõjuval põhjusel võib otsustamises osaleda ka e-posti, telefonikonverentsi vms teel.
Vastavalt töökorrale peab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimuma vähemalt üks kord
kuus.
Toimus komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
OTSUS: Konsensuslikul otsusel valiti ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimeheks Meeli Tuubel ning aseesimeheks Merike Metsavas.
3. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni sisuline töö
Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni poolt on sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni arutada
järgmised teemad:
• Mis valdkonna küsimusi lahendatakse kesksel tasandil ja milliseid teenuskeskuses?
• Valdkonnaga seotud allasutused, MTÜ-d ja SA-d;
• Sotsiaalhoolekanne;
• Lastekaitse;
• Tervishoid;
• Hoolekandeasutused.
Iga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad tegid hetkeolukorra ülevaate sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonnast.
Arutati varasemaid asju, mis oli mujal läbi räägitud ja kaardistatud. Sotsiaalhoolekande
kompetentsikeskuse projektiidee rakendamisel on probleeme projektijuhi leidmisega. Märtsi
alguses läks senine projektijuht ära ja nüüd alles otsime uut. See teema on õhkõrnaks jäänud.
Hooldusteenuste pool on varasemalt kaardistatud ja seda saame kasutada.

TÕLLISTE
Sotsiaalvaldkonnas on töötajaid kokku kolm - lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja, koduhooldaja.
Lisaks on tööl 2 tugiisikut puudega isikutele. Isiklikku abistajat ei ole, aga seda on ise otsitud
ning kompenseeritakse valla poolt kulud. Isikliku abistaja tasu on 150€ kuus.
Arutati elektriauto olukordi. Suvel saab 100 km sõita.
Toetustest: kindlasti on vaja küttepuude ostuks toetust; üle 70nestele üksikutele pensionäridele
– kellel ei ole lähedasi ja elavad üksi; võiks isegi laieneda; just neile, kellel on lähedased kaugel.
Lisaks on 1. klassi astuja toetus; sünnitoetus; jõulupakid kuni 12aastastele lastele; ja lisaks neli
laagri tuusikut täiesti tasuta – vald maksab omaosaluse kinni; kui tarvis, siis vald on
transpordiga aidanud.
Kaheksa korteriga sotsiaalmaja. Seitsmes korteris on elanikud sees, üks on turvatuba. Kõik on
ühetoalised korterid. Ühes korteris on erivajadustega elanikud (2) ning neil on tugiisik.
Sotsiaalmajas on ka perenaine palgal; käib 3 korda nädalas.
Sotsiaalpindasid oleks tegelikult juurde vaja. Just ühetoalisi väikeseid kortereid – keskkütte ja
vee ja kanalisatsiooniga, et inimene saaks ise hakkama. Sotsiaalmajale on lähedal ka pood; või
öeldakse koduhooldajale, et tahetakse midagi linnast saada. Kaks korterit on sellised, mida
saaks renoveerida (vannituba jne) ja siis saaks kasutusele võtta. Praegu on ka raamatukogudega
hea koostöö. Läbi raamatukogu saame infot ja saame aidata.
Toidusoodustus on lasteaedade jaoks. Saavad küsida vastavalt sissetulekule.
Toimus arutelu erivajadustega lastele teenuste osutamise teemadel; kas tugipersonal on piisav
ning milliseid täiendavaid teenuseid vaja läheb (invatransport).
Hooldajatoetused: kvartaalsed toetused on. Kuidas te seda piirate? Praegu oleme kodus käinud,
olukorra kaardistanud ja selle järgi on komisjon otsustanud, kas on vaja hooldajat või ei ole.
Kas hooldajaks on määratud ka hooldatava täisealist pereliiget? Jah. Praegu ei ole sellist
piirangut olnud.
ÕRU
Eakate sünnipäevade tähistamine – 70, 75 ja 80st edasi – koha peal õnnitlused ja õnnitlus
raadios – inimestele on see tähtis.
Toetused valla eelarvest: matusetoetus; õppuri prillitoetus 1 kord aastas; õpilaste koolitarvete
toetus, gümnaasiumi õppuri toetus; toetus 1. klassi minejatele; kooli lõpetamise toetus;
jõulupakk.
Vaja oleks küttepuude toetust, nagu Tõllistes; hetkel pole. Kuidas küttepuude toetus käib?
Vajadusel oleme teinud ühekordse toetusena. Absoluutselt kõik küttepuude toetused ja ka muud
toetused makstakse esitatud arve alusel.
Personali on 1, vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist - mõnikord tuleb ka hooldajatööd teha.
Olemas ka turvakodu/tugikeskus (rajatud eelmisel aastal). Asub vallaga ühes majas ja tegutseb
projektipõhiselt. See on selline asutus, et on mõeldud nendele inimestele, kes vajavad ajutist
elamispinda. Ajutise elamispinna all mõeldakse seda kui inimene näiteks on eakas ja talvel oma
ahiküttega elamus ei tule toime, on tulnud haiglaravilt. Elamispinda võimaldame ka

kinnipidamiskohast vabanenule või asenduskodust lahkunule. Ka valla territooriumil
ootamatusse olukorda sattunud inimesele (alaealisele, vanurile, füüsilise puudega inimesele).
Kuna see on projektipõhiselt rajatud, siis kõik ülalpidamiskulud kaetakse valla poolt – vähemalt
seni, kuni projekti rahastatakse. See on täielikult renoveeritud, sisustatud ning hetkel viibib seal
üks klient. Tugikodu põhikiri näeb ette, et seal alkoholi tarvitada ei tohi. Kui ajutine see on?
Tegelikult on see mõeldud nii, et seni kuni inimene saab endale alalise elamispinna. Suures
KOVis tuleb see küsimus näiteks asenduskodust ellu astujatele. Mitu inimest sinna mahub? Seal
on 3 tuba. Üks ühene ja kaks kaheinimese tuba. Neile kõigile kokku siis ühisköök.
Pesemisruum ja vannituba on ka ja see on kohandatud ka ratastoolis olevale inimesele.
Personal? Ei. Seal on see tingimus, et ta peab olema ise võimeline toime tulema – ise koristama
jne. Valla poolt kontrollitakse ainult, et seda kohta ei kuritarvitataks.
Hoolekandeasutust endal pole; üle Eesti kasutatakse. Paju, Viljandi Haigla on täielikult riiklik;
Kõpu on riiklik. Kõik on erihoolekandeteenused. Kaks klienti on veel Lõuna-Eesti
Hoolekandekeskuses (Sangaste) ja üks klient Valga Haigla hooldekodus
Palju on tühje elamispindasid ja palju vallale kuulub?
Korterite kaupa; tervet hoonet pole; kokku umbes 4-5 korterit. Tühjad on küll, aga seisukord
on kohutav. Sotsiaalkortereid on 5 ja munitsipaalkorterid on 6; kokku siis 11. Elanikke kõigis
ei ole sees. Munitsipaalkorterites 2 on tühjad; ja 1 tühi sotsiaalkorter, aga seal pole seisukord
kõige parem.
Hooldajatoetus – neid on vähemaks jäänud, kes hooldamist vajavad. Kolme aasta jooksul pole
väga palju juurde määratud hooldajatoetusi. Hooldajatoetuse suuruseks on 15,32€ kuus.
Õrul on ka invatranspordi vajadus, sest meil üliraske puudega poiss, kelle kooliskäimine sõltub
sellest.
KARULA
Karula vallas makstakse järgmisi toetusi: 1) Jõulutoetus (kommipaki toetus) - kõigile lastele
vanuses 1- põhikooli lõpuni; 2) Sünnitoetus 220 eurot; 3) Kooli alguse ja lõpetamise toetus 160
eurot – Lüllemäe Põhikooli või Valga Priimetsa Kooli või nõustamiskomisjoni otsuse alusel
erivajadustega laste kooli esimesse klassi astunud lapse vanemale, eestkostjale või perekonnas
hooldajale avalduse alusel pärast kooli tõendi laekumist; ühekordsed toetused: 4) Supiköögi
teenust pakub üks firma – keskmiselt 67 eurot kuus; 5) Pikapäevarühma toit; 6) Laste suve- ja
talvelaagrid; 7) Õpilaste sõidusoodustus Lüllemäe Põhikooli ja valla lasteaedade lastele 100%,
kui koolibussiga ei saa; väljaspool põhikoolis õppijatele 50%; Valga Priimetsa koolis ja Valga
linnas 10. – 12. klassis õppijatele 100%; väljaspool Valga maakonda õppijatele 75% (4 korda
sõitmist kodu ja kooli vahel); 8) Matusetoetus 150 eurot;
Toimetulekutoetuse taotlejaid on 13-16.
Sotsiaaltranspordi kord on olemas ja auto, mida kasutab suuremalt jaolt hooldekodu.
Puudega inimese toetust makstakse töövõimetule või puudega isikule töövõimetusest või
puudest tingitud lisakulutuste, mis ületavad riigi poolt makstavat puudega inimese või puudega
lapse toetust ühes kuus, osaliseks või täielikuks hüvitamiseks avalduse ning kuludokumentide
alusel. Sel aastal on suurim toetus olnud 190€ inimesele. Sama toetuse alt makstakse juurde ka
hooldajatoetust (hooldekodu kohamaksuks); lisaks puudest tulenevate kulutustega arsti juures
käimise transport, visiiditasu, mähkmed jne. Kõiki selliseid asju arvestatakse ühe kuu kohta.
Kui aasta lõpus jääb vallal raha väheks, siis hakatakse edasi ka kaaluma, palju pensioni saab
jne.

Hooldajatoetus 19,17€; hooldus kogu öö või kogu päeva 12,78€; ööpäevaringne hooldus
22,56€. Kokku 6 hooldatavat. Kui hooldus segab tööle asumist, siis määrame hooldajatoetuse.
Hooldekodus on 18 kohta, kõik täis - 535€. Hooldekodu on valla eelarveline asutus.
Avahooldustöötaja käib kokku kuue inimese juures (1 töötaja).
Nii nagu Õrulgi 70, 75 ja 80+ saavad kaardi, kodus ei käi. Jõuluks saavad kõik 70 ja vanemad
kaardi.
Sotsiaalkorter on 1 kööktuba; ja 3 tuba. Täielikult remonditud.
Vallal tühje eluruume valla omandis pole. Kindlasti leidub ka omanikke, kes oleks nõus
müüma, aga seal pole kütet.
1 tugiisik on, kes ei ole meie eelarves, kasutatakse MTÜ Habitus teenuseid. Avahooldustöötaja
teeb lisaks muud tööd tugiisikuna (2 peret).
TAHEVA
Ametnikud: sotsiaalnõunik 1,0 kohta; sotsiaalhooldustöötajad 2,0 kohta: koduteenuse
osutamine, sotsiaaltransporditeenuse osutamine, muud ülesanded (n tugiiskuteenus isikule,
perele); tegevusjuhendaja sotsiaalmajas 0,5 kohta; tugiisik puudega lapsele
(Sotsiaalkindlustusameti projektiga).
SA Taheva Sanatoorium on olemas – konsolideeritud aruanne, aga ise teenib ja ise majandab.
SA teenused: asenduskoduteenus 30 kohta, 28 kohta hõivatud; üldhooldekodu teenus kolmes
osakonnas, läheb kahte osakonda, jääb 50ne kanti; erihoolekandest on igapäevaelu 10 + 5 ;
toetatud elanike, töötatud toetamine 10, ööpäevaringne 10, kogukonnas elamise teenus 10,
pikaajaline kaitstud tööteenus läbi sotskindlustusameti; pikaajalised 15. Kas toetatud elamise
teenus käib ka kodus? Oma valla piires, jah. 5 kohta võib kodus. Erihoolekannet kokku umbes
60 kohta, aga 35 inimest.
RÄNDKAUPLUSE TOETAMINE – kõik vallad toetavad ja peavad vajalikuks.
Munitsipaalpindasid pole. Sotsiaalmaja renditakse Hargla kiriku käest.
Sotsiaaltoetused: toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus, täiendav sotsiaaltoetus,
vältimatu sotsiaalabi, lapsehoiuteenuse vahendite kasutamine, puudega lapse hooldajatoetus
(kuni 15aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamisel 20 eurot kuus; 16 18aastase sügava puudega lapse hooldamisel 25 eurot kuus), täisealise isiku hooldajatoetus
(raske puudega isiku hooldamisel 15,34 eurot kuus; sügava puudega isiku hooldamisel 25,56
eurot kuus; raske puudega isikule lisakulutusteks ja teenuse ostmiseks 15,34 eurot kuus; sügava
puudega isikule lisakulutusteks ja teenuse ostmiseks 25,56 eurot kuus; tööealise hooldaja eest
tasutakse hooldajatoetuse määramisel sotsiaalmaks kui hooldajal puudub sotsiaalmaksuga
maksustav tulu või tal ei ole põhjendatud juhul võimalik hooldamise tõttu tööle minna),
sotsiaalteenuse eest maksmise toetus. Kui isiku taotletava toetussumma suurus on rohkem kui
200 eurot, kaasatakse hinnangu andmiseks Taheva Vallavolikogu alatine sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon, kes teeb vallavalitsusele ettepaneku sotsiaaltoetuse määramiseks, osaliseks
määramiseks või määramata jätmiseks.

Valla eelarvest: 1) lapse sünnitoetus 200 eurot; 2) lasteaia toiduraha toetus arvestatakse
vastavalt kehtestatud toidupäeva maksumusele ja tegelikele kohaloleku päevadele; 3) toetus 1.
klassi minevale lapsele 100 eurot; 4) õpilase koolitarvete toetus 20 eurot õppeaasta kohta; 5)
õpilase huvitegevuse toetus 10 eurot kuus (oktoobrikuust juunikuuni); 6) lapse prillitoetus
vastavalt tegelikele kuludele, kuid mitte rohkem kui 40 eurot aastas; 7) gümnaasiumi- ja
keskkooli õpilase toetus v.a Valga Gümnaasiumi õpilasele 25 eurot kuus; 8) gümnaasiumi- ja
keskkooli õpilase toetus Valga Gümnaasiumi õpilasele 40 eurot kuus; 9) põhikooli lõpetamise
toetus 20 eurot; 10) gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamise toetus 25 eurot; 11)
kõrgkooli lõpetamise toetus 35 eurot; 12) matusetoetus 150 eurot.
Sotsiaalteenused:
1) Koduteenus: lepingu alusel; kliendi ära kuulamine, vestlus ja nõustamine, teabe edastamine;
asjaajamise korraldamine, avalduste või taotluste kirjutamine, abistamine muude teenuste
kättesaamisel; sotsiaalnõustamine, puudest tulenev asjaajamine; kommunaalmaksete tasumise
korraldamine; raamatute ja ajakirjade raamatukogust toomine ja viimine; küttepuude ostu
korraldamine, nõustamine tellimisel ja kojutoomisel, vajadusel küttepuude saagimise,
lõhkumise ja ladustamise korraldamine; abistamine küttematerjali tuppa toomisel ja tuha välja
viimisel; esmase arstiabi korraldamine, perearstiga konsulteerimine, arsti vastuvõtule
registreerimine; vajalike ravimitega varustamine; abistamine raviasutuse külastamisel;
tehniliste abivahendite ja hooldusvahendite saamise korraldamine, arstitõendi ja
abivajajakaardi tellimine, vajadusel abi- ja hooldusvahendite koju toomine; transpordi
korraldamine arsti juurde ja haiglasse või muudeks kliendile olulisteks sõitudeks; pesupesemise
korraldamine või pesu viimine pesupesemiskohtadesse; joogiveega varustamine, vajadusel vee
tuppa toomine ja heitvee välja viimine; ostutellimuste vastuvõtmine toiduainetele ja
majapidamistarvetele, kaupade ostmine ja koju toomine lähimast poest või ühest
kaubanduskeskusest, vajadusel kliendiga kaupluses käimine, erivajadusel valmistoidu koju
toomine; eluaseme korrastamise korraldamine, vajadusel kliendile sobiva teenuseosutajaga
ühenduse võtmine ja kokkulepete sõlmimisel abistamine; teeradade lumest puhastamine
vajalike majapidamishoonete ja rajatiste juurde; õueala niitmise korraldamine, vajadusel
ühenduse võtmine kliendile sobiva teenuseosutajaga; eluaseme tehnosüsteemide (vesi,
kanalisatsioon, elekter, küttekolded) korrasoleku kontrolli korraldamine. Koduhooldusteenuse
hinnaks kliendi kodu külastatakse 1-2 korda nädalas 20 eurot kuus. Koduhooldusteenuse
hinnaks kliendi kodu külastatakse 3-4 korda nädalas 40 eurot kuus.
2) Sotsiaaltransporditeenus: võimalik kasutada arsti vastuvõtule sõitmiseks; haiglasse või
haiglast koju sõitmiseks; hädavajalike asjaajamistoimingute teostamiseks; erakorralisteks
juhtumiteks. Sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,13 eurot kilomeeter igale teenusekasutajale.
Sotsiaaltransporditeenuse ootetasu alates teisest ootetunnist 5 eurot ühe tunni eest (v a arsti
vastuvõtt).
3) Sotsiaaleluruumi tagamine: isik, kes ei ole võimeline või suuteline endale ega oma
perekonnale eluruumi tagama; eestkostja eestkostealusele; asenduskodust või erikoolist
saabunu, kes suunati asenduskodusse või erikooli Taheva vallast ja kellel puudub koht, kuhu
elama asuda; koduhooldust sobivamates tingimustes vajav puudega isik, kellel on raskusi
endaga toime tulla; eakas või eakatest koosnev perekond, kellel ei ole seadusjärgseid
ülalpidajaid ja kes ei ole võimelised hoidma oma elamut elamiskõlblikuna; loodusõnnetuse või
tulekahju tagajärjel eluruumi kaotanud isik või perekond, kes vajab ajutist eluruumi;
kinnipidamiskohast vabanenud isik, kes viimati elas Taheva vallas, kellel puudub elamispind
ja kes vajab eluasemeteenust; muudel, siin loetlemata jäänud asjaoludel eluasemeteenust vajav
isik või perekond. Hargla sotsiaalmajas sotsiaaleluruumi üüri hinnad on järgnevad: eluruumi
üüri hind 0,64 eurot/ m²; üldkasutatavate ruumide hind 3,83 eurot üürniku kohta.

4) Pesupesemiseteenus on sotsiaalteenus, mis võimaldab kliendil pesu pesta selleks korraldatud
avalikes pesupesemiskohtades. Pesemiseteenus on sotsiaalteenus kliendile, kellel kodus
puuduvad pesemisvõimalused ja/või kes vajab abi pesemisel. Pesupesemiseteenuste hinnaks
0.80 eurot masinatäis
5) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.
6) Tugiisikuteenus.
7) Isikliku abistaja teenus.
8) Turvakoduteenus.
9) Võlanõustamisteenus.
10) Igapäevaelu toetamise teenus erivajadustega inimestele (62.50 eurot teenusel viibiva kliendi
eest).
11) Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus töötule või puudega inimesele tööharjumuse
taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks.
SANGASTE
Sangaste pansionaat kuulub alates 1. okt 2015 AS Lõuna-Eesti hoolekandekeskuse ketti.
Sangaste Kodu on uus nimi. Asume kahes majas. 64 kohta, millest täidetud 57; 7 vaba kohta.
Ühes majas on ööpäevaringne teenus (675€) ja teises majas on eakad. Seal ei ole öövalvet
(550€). Kokku 17 inimest. Tühjad kohad on seetõttu, kuna kohamaksud tõusid. Osad läksid
lihtsalt koju.
Kuidas omandivorm on? Müüdud koos hoonete ja kõigega Lõuna-Eesti Hooldekeskusele.
Elektriauto on Sangaste valla oma. Arstipunkt on ka veel seal majas ja vald maksab
ülalpidamise eest LEH-le. Perearsti jaoks on ruumid tasuta. Perearst maksab elektri ja interneti
ja loodetavasti see nii ka jääb.
Ülevaate andmine jäi pooleli. Sangaste täiendav ülevaate osa ja Valga ülevaade tehakse
järgmisel koosolekul.
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Arutati seda, mida tuleks uurida järgmiseks koosolekuks ning kuidas aruteludega edasi minna.
OTSUSTATI:
1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimub 19.
mail 2016 kell 10.00 Valga Raekojas.
2. Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste
kaardistuse ühised tabelid koos piirmääradega (koordinaator teeb vormi ja komisjoni
liikmed annavad sisendi).

Meeli Tuubel

Katre Kikkas

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

