TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

21.05.2020

Elektrooniline koosolek läbi Zoomi.
Aeg: 21.05.2020, algus kell 18.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Külli Vikat, Madis
Rembel, Vahur Kerge, Kalev Kurs ja Ariana Rooba.
Külalised: sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass ja vallavanem Jarno Laur.
Päevakord:
1. Tabivere Vallavolikogu 30.03.2017 otsuse nr 16 Tabivere Sotsiaalkeskuse struktuuri ja
töökohtade koosseisukinnitamine“ kehtetuks tunnistamine;
2. Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 11 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja
hüvitise maksmise kord“ muutmine;
3. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Tabivere Vallavolikogu 30.03.2017 otsuse nr 16 Tabivere Sotsiaalkeskuse struktuuri ja
töökohtade koosseisukinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass tutvustab eelnõud.
Rünno Lass selgitab milleks see eelnõu on vajalik ja millisel viisil selleni jõuti ja miks oli seda
vaja teha just nüüd.
Tartu Vallavalitsus kehtestas 14.05.2020 korraldusega nr 418 Tabivere sotsiaalkeskusele uue
struktuuri ja töötajate koosseisu. Kehtima hakkab 01.06.2020. Ette on nähtud 26 klienti, kelle
kohta siis koosseisus on juhataja ametikoht, vanemhooldaja/hooldusjuhi ametikoht, kaheksa
hooldajat, üks abihooldaja, kaks kokka ja pool õe ametikohta. Arvestades seda, et varasem
struktuur ja koosseis oli kehtestatud Tabivere Vallavolikogu poolt, siis saab seda kehtetuks
tunnistada vaid Tartu Vallavolikogu. Kehtetuks tunnistamine on vajalik õigusselguse huvides.
Vallavanem annab ülevaate Tabivere Sotsiaalkeskuses läbi viidavast teenistusliku järelevalve
algatamisest. Teenistusliku järelevalve ülesanneteks on hinnata õigusaktidest ning
töökorraldusreeglitest tulenevate nõuete täitmist hooldekodu tegevuses ja selgitada välja
hooldekodus Covid-19 viiruse leviku võimalikud põhjused ning seda soodustanud asjaolud.
Tänaseks on üks inimene vallandatud ja teistele tehakse pakkumine jätkata uues struktuuris.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Tartu Vallavolikogu 28.12.2017 määruse nr 11 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja
hüvitise maksmise kord“ muutmine
Komisjoni liikmed arutavad teemat ja komisjon toetab eelnõud.
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Kõik komisjoni liikmed on poolt.
3. Kohapeal algatatud küsimused
- vallavanem annab ülevaate maksude laekumise kohta;
- Ariana Rooba annab ülevaate distantsõppest;
- sotsiaalpedagoogi teema Lähte Ühisgümnaasiumis.
Komisjon võtab info teadmiseks.
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