KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU ALATISE SOTSIAALKOMISJONI 2019. august
kuni september 2020.a TEGEVUSARUANNE.

Kohtla-Järve Linnavolikogu alatine sotsiaalkomisjon moodustati ning kinnitati komisjoni
arvuline koosseis linnavolikogu poolt 1. novembril 2017.a otsusega nr 2 eesmärgil:
◼ linna sotsiaalhoolekande arendamise, sotsiaalkaitset puudutavate küsimuste
analüüsimine ja ettepanekute tegemine, eelnõude algatamine ning arvamuste
andmine linnavolikogu määruste ja otsuste eelnõude kohta.
Komisjoni koosseis on 7-liikmeline, kellest 4-liiget on volikogu liikmed.
Linnavolikogu 9. novembri 2017.a otsusega nr 11 kinnitati komisjoni liikmeteks:
Arne Berendsen – esimees;
Merike Peri – aseesimees;
Viktoria Tsventarnaja;
Jelena Mutonen;
Irina Putkonen;
Jevgenia Dvornik;
Natalja Alliksaar.
Komisjoni koosseisus aruande perioodi jooksul on komisjoni koosseisus tehtud muudatused
Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse alusel on komisjoni koosseisust on väljaarvatud
linnavolikogu liige Viktoria Tšventarnaja ning kinnitatud sotsiaalkomisjoni liikmeks
linnavolikogu liige Svetlana Muhhametzjanova
Kõik komisjoni liikmed on komisjoni koosolekutel osalenud aktiivsel.
Komisjon töötas komisjoni poolt kinnitatud tööplaani alusel ning on pidanud 14- koosolekut ,
millest kaks koosolekut on olnud komisjonide ühised koosolekud. Neli koosolekut viidi läbi
elektroonilisel teel.
Komisjoni koosolekul on arutatud aruandeperioodil kolmekümmend viit linnavolikogu
menetluses olevat eelnõud, millest tulenevalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29.09.2018
määruse nr 24 “Kohtla-Järve Linnavolikogu töökord „ § 6 lg 7 alusel sotsiaalkomisjoni
menetles:
◼ Linna eelarvet puudutavaid eelnõud 4 koosolekul ja eelarvestrateegiat 2 –koosolekul.
◼ Ida-Virumaa arengustrateegia 2019-2030 +tegevuskava aastateks 2020-2024 kahel
koosolekul.
◼ Kohtla-Järve linna Järve lo Kalevi tn 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmist ühel
koosolekul.
◼ Kohtla- Järve linna põhimääruse muudatusi kahel koosolekul.

Komisjon oma koosolekutel on tutvunud ja arutanud linna sotsiaalhoolekannet ja
sotsiaalkaitset puudutavate alljärgnevate küsimistega:
◼ Kohtla-Järve madala läve keskuse MTÜ Allium ruumidega, tegevuse ülevaatega ning
narkomaaniat puudutava statistiliste andmetega ja probleemidega
◼ Sotsiaalmajaga, aadressi Järveküla tee 17, tegevuse ja olukorraga , mille tulemusena
leidis komisjon , et maja vajab kindlasti investeeringuid ,et muuta hoone elukeskkond

inimväärseks. Tegi sotsiaalkomisjon linnavalitsusele ettepaneku leida iga aastaselt
vahendeid, et parandada seal elavate inimeste elamis tingimusi. Millega linnavalitsus
arvestas ning käesoleval aastal eraldatud vahenditega renoveeriti hoone parema
tiiva kolmas korrus.
◼ Laste turvakodu ja erivajadustega inimeste päevakeskuse tegevusega.
◼ linna lastekaitse spetsialistide tööga ja nende tööd puudutavate kitsaskohtade ning
probleemidega. Arvestades lastekaitse spetsialistide suurt töökoormust ning võttes
arvesse linnas elavate lastega perede arvu tegi komisjon ettepaneku linnavalitsusele
suurendada lasekaitsetöötajate koosseisu, millega linnavalitsus ka arvestas.

◼ Kohtla-Järve linna osalemisest Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2
"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames
rahastatavas projektis osalemisega.
◼ Aruande perioodil tutvus komisjon ja analüüsiti linnavalitsuse poolt kinnitatud
toimetulekut leevendavate ja universaaltoetuste piirmääradega ning tegi
linnavalitsusele ettepaneku tõsta toimetulekut leevendavate toetuste, ning
universaaltoetuste piirmäärasid. Ettepanekuga on linnavalitsus arvestanud ning
toetuste piirmäärasid on tõstetud.

Sotsiaalkomisjon esitas ka linnavolikogu menetlusse Kohtla- Järve Linnavolikogu
25.03.2015.a määruse nr 63 “ Kohtla-Järve Aasta Ema konkursi kord „ ,Kohtla- Järve
Linnavolikogu 25.03.2015.a määruse nr 64 “ Kohtla-Järve Aasta Isa konkursi kord „ ja
Kohtla- Järve Linnavolikogu 25.03.2015.a määruse nr 64 “ Kohtla-Järve Aasta Suurpere
konkursi kord“ muudatuste eelnõud . Muudatus ettepaneku eelnõu alusel muudeti määruste
priambulaid ning viidi need kehtivate õigusaktidega kooskõlla.
Kõik komisjoni koosolekud on protokollitud ning on kättesaadavad linna avalikus
dokumendiregistris võrgulehel www.kjlv.ee .

Tänan linnavalitsuse liikmeid ja linnavalitsuse spetsialiste koostöö eest ja komisjoni
liikmeid aktiivse osaluse eest komisjoni töös.

Arne Berendsen
sotsiaalkomisjoni esimees
22.september 2020.a

