TARU VALLA VOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Asutuse nimetus: Tartu Valla volikogu
Koosoleku pidaja: sotsiaalkomisjon
Reg. Nr: 4
Kuupäev: 19.03.2018
Kellaaeg: 18.00 – 19.40
Toimumise koht: Kõrveküla
Juhataja: Marike Adamka
Protokollija: Ariana Rooba
Osalejad: Vahur Kerge, Ariana Rooba, Madis Rembel, Helin Veetõusme, Külli Vikat ja Kalev
Kurs.
Kutsutud: sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Juhataja Marike Adamka tutvustab päevakorda:
1. Tartu valla põhimäärus
2. Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas.
3. Tselluloositehasest tulenevad keskkonna mõjud Tartu vallale.
4. Kohapeal algatatud küsimused

Päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
1. Tartu valla põhimäärus
Arutluse käigus leiti, et kõik oluline on põhimääruses olemas ning esitatud
põhimääruses ei soovita midagi muuta. Põhimääruse koostamisel on arvestatud
kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, mis määrab kindlaks kohaliku

omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted
omavahel ja riigiorganitega. Oluliseks peeti, et edaspidi tuleb põhjalikult arutada
koostatavat arengukava.
Otsus: Toetada Tartu valla põhimääruseeelnõu esimesel lugemisel volikogu istungil.
(poolt kuus, üks erapooletu)
2. Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas
Jaana Puur annab ülevaate koostatud eelnõust.
Otsus:saata eelnõu volikokku esimesele lugemisele ning oodata ära hinnang antud
eelnõu kohta õiguskantsleri büroost.
(poolt kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed).
3. Tselluloositehasest tulenevad keskkonna mõjud Tartu vallale
Arutelu tehasest tulenevad keskkonnamõjud kogu Eestile ning eriti Tartu vallale.
Otsus: Toetada Tartu Linnavolikogu 7.märtsil 2018.a. istungil tehtud avaldust, milles
sedastatakse Tartu lähikonna puidurafineerimistehase rajamist kavandava riigi
eriplaneeringu elluviimise võimatust ning nõutakse eriplaneeringu koostamise
menetluse lõpetamist.

4. Tartu vallas raskesti toimetulevad perekonnad, kus kasvavad alaealised lapsed
Sotsiaalnõunik Jaana Puur selgitab, et hetkel kaardistatakse kõigis ühinenud valdades
raskesti toimetulevaid perekondi, kus kasvavad alaealised lapsed. On käidud koos
päästeametiga ühe pere kodus tutvumas elamistingimustega, mis osutusid praktiliselt
elamiskõlbmatuks. Moodustamisel on laste ja perede komisjon.
Komisjoni eesmärk on:
1) lisatugi lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste
langetamisel;
2) koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine
ning neile abi osutamine;
3) ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate
sotsiaalteenuste määramiseks;
4) laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse
väljaselgitamine;

5) ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele
ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;
6) ettepanekute tegemine (sh kinnisesse lasteasutusesse paigutamiseks) alaealistele
õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks;
7) osalemine KOV arengukava planeerimisel hinnates laste ja perede heaolu kohalikul
tasandil.
5. Kohapeal algatatud küsimused
Vahur Kerge poole on pöördunud valla elanik, kellel on võimekus ja soov abistada
mõnda peret, kellel on raske majanduslik olukord. Arutluse käigus selgus, et suurim
puudus on pigem mingist konkreetsest kodamajapidamises kasutatavast kodumasinast,
kui riietest. Sotsiaalosakond selgitab välja, kellele ja mida oleks vaja.
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