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Aeg: 18.06.2018, algus kell 18.00, lõpp kell 18.50.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Vahur Kerge, Madis Rembel, Helin
Veetõusme, Külli Vikat ja Kalev Kurs.
Puudus: Ariana Rooba.
Külalised: sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Laste ja perede komisjoni põhimäärus;
2. Kaasav eelarve;
3. Jooksvad küsimused.
Komisjoni esimees teeb ettepaneku lisada päevakorda teise punktina Tartu valla hallatavate
haridusasutuste arengukava koostamise kord.
Poolt 6 komisjoni liiget.
1. Laste ja perede komisjoni põhimäärus
Jaana Puur: Maavalitsuste juures toimisid enne alaealiste komisjonid. Kuna maavalitsused on
likvideeritud, siis vastavalt lastekaitseseadusele peab iga kohalik omavalitsus looma vallavalitsuse
juurde laste ja perede komisjoni, mis tegeleb lastega ning nende peredega. Komisjoni moodustab
ja selle koosseisu kinnitab Tartu Vallavalitsus oma korraldusega. Komisjon võiks olla 7-9
liikmeline. Selle komisjoni ülesanne on, et iga lapse puhul avatakse juhtumi menetlus ja võimalike
lahenduste leidmine. Saab määrata ka lastele erinevaid sotsiaalteenuseid, nõustamisi, et lapsed
saaks tugisüsteemidest spetsialisti abi.
Marike Adamka: Teen ettepaneku § 6 lg 4 komisjoni otsus edastatakse lapse esindajale posti
teel asemel peaks olema, et komisjoni otsus lapse esindajale edastatakse tähitud kirjana koos
väljastusteatega.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul.
Poolt 6 komisjoni liige.
2. Tartu valla hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord
Jaana Puur: Tartu vallas on toimunud kolmes koolis riikliku järelevalve kontroll. Oleme enne ka
kutsunud lasteaia- ja koolide juhte aru andma, aga nüüd on Tartu Vallavalitsus saanud vastava
ettekirjutuse. Seega oleme teinud määruse eelnõu, kus hallataval asutusel peab olema kehtiv
arengukava, mis on aluseks eelarvetaotluse koostamisel ja hallatava asutuse juht esitab Tartu
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Vallavalitsusele iga aasta 15. oktoobriks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest
ning arengukava muutmise vajadusest.
Vallavalitsus koostöös koolijuhtidega määras arengukava esitamise kuupäevaks 15. oktoober.
Komisjoni liikmed toetavad eelnõud esitatud kujul.
3. Kaasav eelarve
Komisjon arutas teemat ja leidis, et see on väga hea idee ja toetab kaasava eelarve läbiviimist.
4. Jooksvad küsimused
- vallavalitsuse otsusega on järgmisel õppeaastal viis koolivaheaga;
- abi vähekindlustatud lastega peredele;
- sotsiaaltransport;
- lastelaagrid;
- koduhoolduse ametikoht vallas.
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