TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON

PROTOKOLL NR 5
Kõrveküla

28.04.2022

Aeg: 28.04.2022, algus kell 16.00, lõpp kell 17.50
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Karmen Kukk
Protokollis Kadrin Krabbi
Koosolekust võtsid osa: komisjoni liikmed Marike Adamka, Karmen Kukk, Siim Pari, Ariana
Rooba, Helin Veetõusme, Inna Vesi, Külli Vikat
Külalised: sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev, Tartu Valla Spordikooli direktor Agu
Laas, vallavanem Jarno Laur, arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp, Tartumaa
Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik Lea Saul, Laeva Kultuurimaja juhataja
Veronika Täpsi

Päevakord:
1. Tartu maakonna tervise- ja heaoluprofiili tutvustus ning koostöövõimalused heaolu
valdkonna arendamiseks
2. Info seoses Ukraina põgenikega
Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Tartu maakonna tervise- ja heaoluprofiili tutvustus ning koostöövõimalused heaolu
valdkonna arendamiseks
Ettekande tegi Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik Lea Saul.
Lea Saul tutvustas Tartumaa tervise ja heaoluprofiili. Selle profiiliga kaardistatakse kõik
tervist ja heaolu mõjutavad tegurid. Märksõnadeks on edendus ja ennetus. Igal omavalitsusel
peaks selline profiil olema, mis aitab näha seoseid erinevate otsuste ja nende mõjude vahel
tervisele, turvalisusele ja keskkonnale. Profiile hakati Eestis tegema aastal 2010 Tervise
Arengu Instituudi eestvedamisel. Tartu maakonna tervise ja heaoluprofiil on leitav Tartumaa
Omavalitsuste Liidu koduleheküljelt. Ettekandja innustas ja kutsus sellist profiili koostama ka
Tartu vallas.
Komisjonis toimus teemal elav arutelu ja oldi arvamusel, et Tartu vallas peaks samuti olema
tervise ja heaoluprofiil. Komisjon otsustas teemaga edasi minna sügisel, moodustada

meeskond, kohtuda nõustajate ja koolitajatega, kes annavad nõu profiili koostamiseks ning
koostada Tartu valla tervise ja heaoluprofiil.
Komisjon võttis info teadmiseks.

2. Info seoses Ukraina põgenikega
Infot olukorrast jagas sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev.
Tartu valla territooriumil Raadimõisa hotellis on umbes 100 sõjapõgenikku. Kolmapäeviti on
valla sotsiaaltöötajad hotellis kohapeal. Lisaks on erinevatel elamispindadel vallas veel umbes
70 sõjapõgenikku.
Vald otsib oma meeskonda juhtumikorraldajat, kes tegeleb sõjapõgenikega. Juhtumikorraldaja
oleks abiks töökoha ja elamispinna leidmisel ning erinevate dokumentide vormistamisel.
Komisjon võttis info teadmiseks.

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

Karmen Kukk

Kadrin Krabbi

juhataja

protokollija

