TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

18.03.2021

Aeg: 18.03.2021, algus kell 18.00, lõpp kell 18.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Madis Rembel,
Vahur Kerge, Kalev Kurs ja Ariana Rooba.
Puudus Külli Vikat.
Külaline: sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev.
Päevakord:
1. Asendushooldusteenuse osutamine;
2. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Asendushooldusteenuse osutamine
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab eelnõud.
Vanemliku hooleta jäänud lapse puhul on oluline leida talle võimalikult kiiresti uus kodu, kus on
turvaline kasvukeskkond. Last asendushooldusele paigutades tuleb alati eelistada perepõhist
asendushoolduse vormi. Õdesid-vendasid ei tohi asendushooldusele paigutamisel lahutada. Eestis
ei leidu asenduskodu teenust pakkuvaid ettevõtteid, kus korraga oleks vaba kaks või enam kohta.
Kui täna peaks ootamatult selline vajadus tulema, siis vald saab kasutada turvakoduteenust.
Turvakoduteenus ei kuulu asendushooldusteenuse hulka ja seda ei rahastata toetusfondi
vahenditest.
Toetusfondi vahenditest rahastatakse ainult tingimustele vastavat asendushooldusteenust.
Rahastust otsustatakse kaks korda aastas - 1. juunil ja 1. detsembril. Kuni rahastuse otsuseni
maksab asendushoolduse teenuse eest vald. Tagasiulatuvalt riik ei kompenseeri.
Sellest tulenevalt on otstarbekas teha ettevalmistused, kui perekodu vajadus peaks ootamatult
tekkima. Kiireim lahendus asendusteenuse pakkumiseks on Maarja-Magdaleena küla Parkla tee 33 sotisaalkorter nõuetele vastavaks tegemine ja Sotsiaalkindlustusametilt Tartu Vallavalitsusele
tegevusloa taotlemine.
Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt saab asendushooldusteenuse osutajaks olla hoolduspere,
perekodu või asenduskodu. Perekodus on last vahetult kasvatavaks isikuks perevanem.
Asendushooldusteenuse osutamine perekodus on teenuse osutamine kuni kolme perevanemaga
peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Minimaalne koosseis on üks perevanem, kes võib kasutada
kolmanda isiku abi 42 kalendripäeva aastas. Perekodus osutab perevanem teenust elades koos
perekodus olevate lastega. Perevanem töötab perevanema lepingu või töölepingu alusel, kusjuures
ei kehti töölepingu seaduses sätestatud piirangud tööajale. Perevanem peab olema vähemalt 25aastane, olema läbinud vastava täienduskoolituse või kohustuma selle läbima ühe aasta jooksul.
Asendushooldusteenuse osutamiseks perekodus peab olema tegevusluba.
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Toimub pikema arutelu asendushooldusteenuse osutamise teemal.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Kõik komisjoni liikmed on poolt.
2. Kohapeal algatatud küsimused
- sotsiaaltransport hetke seis;
- maskide teema;
- personali hetkeseis sotsiaal- ja haridusosakonnas.
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