TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

13.04.2020

Elektrooniline koosolek läbi Zoomi.
Aeg: 13.04.2020, algus kell 17.30, lõpp kell 18.15.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Külli Vikat, Vahur
Kerge ja Kalev Kurs.
Puudus Ariana Rooba, Madis Rembel.
Külaline: sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass.
Päevakorra projekt:
1. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine;
2. Tutvumine sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass´iga ning ülevaade töökorraldusest,
probleemidest ja vajadustest eriolukorra ajal;
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik komisjoni liikmed on nõus.
1. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine
Sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass tutvustab eelnõud.
Ettepanek on muuta Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määrust nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord“ ja paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Hädaolukorra seaduse alusel välja kuulutatud eriolukorra kehtivuse ajal ning ühe kuu jooksul
peale eriolukorra lõppu võib sissetulekust sõltuvat toetust määrata üksi elavale isikule või
perekonnale, kelle kõigi liikmete sissetulek toetuse taotlemisele eelneval kuul on väiksem kui
riiklikult kehtestatud toimetuleku kolmekordne määr pereliikme kohta.“.
Määrus jõustuks alates 1. maist 2020.
Komisjoni ettepanek: Ühe kuu jooksul asendada kahe kuu jooksul ja rakendada määrust alates
01. aprillist 2020.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Tutvumine sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass´iga ning ülevaade töökorraldusest,
probleemidest ja vajadustest eriolukorra ajal
Sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass annab ülevaate hetke olukorrast ja töökorraldusest.
Olukord on stabiliseerumas aga eelmine neljapäev see veel nii ei olnud seoses Tabivere
Sotsiaalkeskuses tekkinud viirusepuhanguga. Haigestus ka asutuse juhataja ja pidi jääma koju.
Koju pidid jääma ka kõik töötajad ja seoses sellega tuli töö seal ümber korraldada. Appi tulid Tartu
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Ülikooli kliinikumi personal, kes siis mehitasid meeskonna kuni seitse inimest. Järgmine nädal
hakkavad kliinikumi töötajad seal lõpetama ja annavad töö üle ajutiselt tööle võetud personalile,
kes on saanud vastava väljaõppe.
Igapäevane töökorraldus:
- koolilõuna toetus, jagatakse hetkel umbes 150 perele, viiakse koju toiduaineid;
- toimub igapäevane sotsiaaltöö;
- uus teenus mida pakume Lähte kooli õpilaskodus lastele keda saab paigutada sinna kelle
vanemad on koroonaviirusega haiglas. Teenus on 24/7 ja hetkel seda teenust vaja ei ole
läinud;
- olukord Piirissaarel, hetkel on seal kõik kontrolli all;
- Tabivere lasteaia uuesti tööle rakendamine;
- toetatud elamise klientide teenus läheb edasi ja hetkel toimib.
Komisjon võtab info teadmiseks.
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