TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

17.10.2018 nr 10

Aeg: 17.10.2018, algus kell 18.00, lõpp kell 19.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Ariana Rooba, Helin Veetõusme ja
Külli Vikat.
Puudusid: Madis Rembel, Vahur Kerge ja Kalev Kurs.
Külaline: sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord;
2. Kohapeal algatatud küsimused.
1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Määrusega sätestatakse Tartu valla elanikele ja vältimatu abina isikutele, kes ajutiselt viibivad
Tartu valla territooriumil, Tartu valla eelarve vahenditest ja riigieelarve vahenditest osutatavate ja
korraldatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste kirjeldus, rahastamine ning nende
taotlemise tingimused ja kord.
Jaana Puur: Määruse eelnõud tegemisel on osalenud kõik sotsiaaltöötajad, kes Tartu Vallavalitsuse
töötavad. Lisaks veel vallasekretär Eve Kallas, jurist Tõnu Vesi ja selleks, et oleks juriidiliselt
korrektne on Tartu Vallavalitsus saatnud määruse eelnõu õiguskantsleri büroosse hinnangu
saamiseks.
Õiguskantsleri büroo on teinud mõned parandused, millega arvestati.
Määruses on tehtud jaotus: teenused ja toetused.
Määruses § 6-s (teenused) on 13 kohustuslikku teenust, mida vald peab osutama. Vald võib veel
teha lisaks täiendavaid vajaduspõhiseid sotsiaalteenuseid.
Väljatöötatud on kvaliteedi juhised, et kõik asjad peaksid olema väga läbipaistvad, inimestele väga
arusaadavad.
Määruse eelnõu teine osa räägib sotsiaaltoetustest ja nende liikidest.
On sissetulekust mittesõltuvad toetused: sünnitoetus, hõbelusikas, 1- kuni 7- aastaste koduste laste
jõulupakid, ranitsatoetus, maamaksutoetus, kriisiabi, eakate tähtpäevatervitus, matusetoetus.
Eakate tähtpäevatervituse eesmärk on eakate inimeste õnnitlemine nende 80, 85 ja 90 juubeli
puhul. Alates 90 eluaastast toimub õnnitlemine igal sünnipäeval.
Eakale toimetatakse kinkepakk koos õnnitluskaardiga tema registrijärgsele aadressile. Kingi
(rahalise) suuruse otsustab täitevorgan volikogu poolt kehtestatud hüvitise piires.
Komisjoni ettepanek: Vald õnnitleb neid inimesi ja peab kingiga meeles, kes on saanud 80, 85 ja
90 juubeli puhul. Alates 90 eluaastast toimub õnnitlemine igal sünnipäeval.
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Maamaksutoetus.
Komisjoni ettepanek: Maamaksutoetus eelnõust välja jätta.
Sissetulekust sõltuvad toetused: tervisetoetused, toetused lastega peredele, koolitoetus, lapse
toiduraha katmise toetus, küttetoetus, muude erakorraliste kulutuste hüvitamine.
Komisjon otsustas toetada eelnõud koos ettepanekutega esitatud kujul.
2. Kohapeal algatatud küsimused.
Korraldatud jäätmeveo hinnatõus.
Vallavalitsus on välja pakkunud kaks varianti:
I variant
Ei ütle üles lepingut Ragn-Sells’ga ja läbirääkimiste tulemusel tekivad juurde mõned lisa teenused.
Biojäätmete kastid kortermajade juurde ja alevikes tulevad tasuta pakendi käitlus. Korterelamute
juurde konteinerid ja eramajadel tuleb koti süsteem.
II variant
Ütleme lepingu üles ja teeme uue hanke.
Komisjon pooldab I varianti, et ei lõpeta lepingut Ragn-Sells’iga ja lähme läbirääkimistele.
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