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Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Komisjoni liikmete ja sotsiaalosakonna tutvumine
Komisjoni liikmete tutvustamine.
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab sotsiaalosakonna tööd ja struktuuri.
Arutati 75-80 aastaste eakate kaardistamist, et saada rohkem infot abivajajatest.
2. Tartu valla 2022. aasta eelarve I lugemine
Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate 2022. aasta eelarvest.
Täpsustavad küsimused said finantsjuhi poolt vastatud.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.

3. Tartu valla 2021. aasta II lisaeelarve
Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate 2021. aasta II lisaeelarvest.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
4. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning
tasumise kord
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab Tartu valla lasteaedades vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamise ning tasumise korra eelnõud.
Kehtestada Tartu valla lasteaedades alates 01.01.2022 kohatasu määraks 8% Vabariigi
Valitsuse poolt töölepingu seaduse § 29 lg 5 alusel kehtestatavast töötasu alammäärast.
Muudatus on, et lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamisel kalendrikuu jooksul mistahes
põhjusel on vanem kohustatud tasuma kohatasu 14 päeva eest.
Lisatud on § 5 - vanem ei pea tasuma kohatasu, kui eriolukorra tõttu on lasteaed või rühm
ajutiselt suletud rohkem kui 5 tööpäeva. Kohatasu maksmisel eelpool nimetatud perioodil
võetakse aluseks lapse lasteaias viibimise päevad ja tehakse ümberarvestus.
Alates 1. jaanuarist 2022 Tartu vallas lasteaia kohatasu 52,32 eurot kuus.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
5. Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia ümberkorraldamine
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab Laeva Põhikooli ja Laeva Lasteaia
ümberkorraldamise eelnõud.
Komisjonis toimus aktiivne arutelu.
Komisjon toetab nimetatud teemal arutelu jätkamist, mille tulemusena lasteaed liidetakse
põhikooliga ning lasteaia kui asutuse tegevus lõpetatakse.
6. Esindajate nimetamine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Komisjoni ettepanek: nimetada Tartu valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule vallavanem Jarno Laur ja asendusliikmeks volikogu esimees Vahur Poolak.
Kõik komisjoni liikmed on poolt

7. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule ja volikokku
Komisjoni ettepanek ELVL volikokku: nimetada Tartu valla esindajateks kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks liidu volikokku vallavanem Jarno Laur ja volikogu
esimees Vahur Poolak ning asendajaks volikogu aseesimees Martin Pedak.
Komisjoni ettepanek ELVL üldkoosolekule: iga komisjon nimetab oma esindaja ja
sotsiaalkomisjoni esindaja on Külli Vikat.

Kõik komisjoni liikmed on poolt.
8. Arutelu, jooksvad küsimused
Komisjon arutles teemadel:
koostöö edendamine sotsiaalosakonnaga;
rahva tervise ja turvalisuse edendamine;
kogukonna kaasamine ennetustegevusse;
koolitused vanemlike oskuste parandamiseks;
kuidas aidata eakatel väärikalt vananeda.
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