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Aeg: 17.04.2019, algus kell 18.00, lõpp kell 19.15.

Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Helin Veetõusme.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Vahur Kerge, Madis Rembel, Helin
Veetõusme ja Külli Vikat.
Puudusid: Ariana Rooba ja Kalev Kurs.
Külaline: sotsiaalnõunik Jaana Puur
keskkonnaspetsialist Kadi Kukk
Päevakord:
1. Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
2. Korteriühistute toetamise kord
3. Kohapeal algatatud küsimused
Tehti ettepanek esimese punktina arutada korteriühistute toetamise korda. Kõik olid päevakorra
muutmise poolt.
1. Korteriühistute toetamise kord
Keskkonnaspetsialist Kadi Kukk tutvustas põhjalikult eelnõud. Esineja kinnitas, et igati aidatakse,
kui taotluse esitajal tekib küsimusi või tõrkeid taotluse esitamisega. Taotlusi saab esitada kogu
eelarveaasta jooksul. Selline pikk periood annab kõigile võimaluse esitada taotlus ning vallas
saadakse hea ülevaade, mida ja kui palju üldse soovitakse teha.
Otsustati toetada eelnõud esitatud kujul.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

1

2.Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Kõigepealt andis sotsiaalnõunik Jaana Puur ülevaate varasemalt tehtud eluruumide
kohandamisest. Seejärel selgitas ja tutvustas projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“. Kõik esitatud taotlused vaadatakse põhjalikult läbi. Tehakse kodukülastus koos
ehitusspetsialistiga. Eelistatakse neid projekte, kus elamispind, mida kohandatakse kuulub
taotlejale või kus on kaasomand. Tartu vallas on arvestatud 14 eluaseme kohandamisega ning
selleks on eraldatud 66866 eurot. Tartu vald lisab 11800 eurot. Vajadusel võetakse lepinguga tööle
inimene, kes tegeleb antud projekti võimalikult parima elluviimisega.
Otsustati toetada eelnõud esitatud kujul.
Otsus võeti vastu ühehäälselt.
3.Kohapeal algatatud küsimused
Madis Rembel soovis teada, kuidas koduhooldus end õigustab. Kas kaks koduhooldajat on piisav?
Jaana Puur selgitas, et hetkel saavad kaks koduhooldajat koduhooldust soovinud ja seda ka
vajavate inimeste teenindamisega hakkama. Vajaduse tekkides võetakse teema arutlusele ja
võetakse töötaja juurde. Koduteenust on vahel keeruline pakkuda, sest on olnud olukordi, kus
alkoholijoobes olev hooldatava ähvardab hooldajat. Koduhooldaja osutab ka transportteenust arsti
juurde minekuks. Ka on Kõrvekõla piirkonna koduhooldustöötaja käinud õnnitlemas meie valla
eakaid. Kodudes käimine ja eakate elukorraldusega tutvumine annab meile parema ja suure
„pildi“ üksikute inimeste elukorraldusasest. Praegu on vallas üks inimene, kes vajab iga nädal
transporti 2 korda transporti (dialüüs TÜ Kliinikumis)
Jaana Puur rääkis sotsiaalvaldkonda puudutavatest ümberkorraldustest, mis läbiviidud ja mis
plaanis.
1) Sotsiaaltöötaja Triin Vaino töötab nädalas 3 tööpäeva Kõrvekülas ning 2 tööpäeva
Tabiveres lahendades erinevaid sotsiaalvaldkonda puudutavaid küsimusi.
2) Alates 1. augustist võetakse tööle lastekaitsetöötaja
3) Alates 01.03.2019 on sotsiaalosakonna töötajate palgad diferentseeritud tulenevalt
töökoormusest ja vastutuse suurusest. Näiteks: osad töötajad esindavad valda kohtus jms.
4) Kaardistatakse koostöös SKA lastekaitseosakonnaga „Laste ja perede heaolu profiil.
Oktoobrikuu

volikokku

valmistatakse

ette

profiilitutvustus

ja

avalikustamine.

Kaardistamise põhjal näeb kuhu on kohe rohkem vaja panustada laste ja peredega töös.
5) Laagrisse läheb 35 last, finantseerib vald ja riik. Laagrisse lähevad lapsed, kes vajavad
sotsialiseerumist, on suurtest peredest ning vajavad suvevaheaja korraldamist. Ettepaneku
laste suunamiseks on teinud koolide sotsiaalpedagoogid ja lastekaitsetöötajad.
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