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Aeg: 13.11.2018, algus kell 15.45, lõpp kell 17.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni aseesimees Jaanus Robi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Tõnu Kalja, Janika Lill, Üllar Loks, Allar Aardevälja,
Jaanus Robi ja Jana Rosenthal.
Puudus: Külli Suvi.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, abivallavanem Tarmo Raudsepp ja sotsiaalnõunik Jaana Puur.
Päevakorra projekt:
1. Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord;
2. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise kord;
3. Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad;
4. Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus;
5. Jooksvad küsimused.
1. Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord
Abivallavanem Tarmo Raudsepp tutvustab määruse eelnõud.
Spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord sätestab spordiseaduse
alusel toetuse andmise tingimused ja korra tegutsevale spordiklubile ja eraõiguslikule
spordikoolile. Toetuse andmise eesmärgiks on arendada harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust
Tartu vallas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Tartu valla elanike, eelkõige laste
ja noorte, kehalist ja vaimset vormisolekut.
Põhiline on pearaha süsteemi peale üleminek. Põhjus on selles, et saada selgem arusaam, kui palju
lapsi kuskohas trennides käib. Murekohaks on Tartu linn kuhu käib meie vallast palju lapsi trenni
ja me maksame sinna palju raha aga samas ei ole kindlustunnet, et kas me maksame õiget asja.
Kui me tahame kontrollida kus lapsed trennis käivad, peab meil olema aluskord. Antud eelnõu on
spordiklubidele ja eraõiguslikele spordikoolidele toetuse andmise kord. Valla enda spordikool
selle korra alla ei käi.
Selles korras nõuame, et treeneril oleks treeneri kutsekvalifikatsioon olemas. Tasustame ka
rohkem, et laps saab käia rohkem kui ühes treeningrühmas. Paljud lapsed käivad reaalselt rohkem
kui ühes trennis.
Toetuse taotlemiseks 2019. aastal tuleb esitada taotlus hiljemalt 1. märtsiks 2019.
Komisjoni ettepanek: Rakendussätetesse lisada - treeneri kutsekvalifikatsiooni nõuet rakendada
alates 01.10.2019.
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
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2. Tartu valla lasteaedades vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ning tasumise
kord
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Teema arutelu. Komisjon väljendas seisukohta, et määruses võiks olla välja toodud tasud
ühtemoodi, kas protsendina või summadena.
Komisjoni ettepanek: Eelnõus muuta kõik tasud protsendi peale ja ühtlustamine toimuks kolme
aasta jooksul.
Tartu vald Tabivere vald Laeva vald
2019
8%
4,5%
5,5%
2020
8%
6,5%
6,5%
2021
8%
8%
8%
Komisjoni ettepanek § 4 lõige 3: Lausest välja jätta - välja arvatud puudumisel terve kuu või
rohkem haiguse tõttu arstitõendi alusel ning vanem on puudumisest eelnevalt informeerinud
lasteaia direktorit.
§ 4 lg 3 lause oleks - lapse puudumisel lasteaiast mistahes põhjusel vanemate poolt kaetavas osas
ümberarvestust ei tehta.
Komisjon ettepanek § 4 lg 1 selgitusek avalikkusele: Seoses sellega, et Laeva lasteaed ei suuda
tagada valverühma, siis nende kohatasu arvestatakse 11. kuu eest.
3. Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärad
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
Kell 17.16 lahkub koosolekult Üllar Loks.
4. Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus
Sotsiaalnõunik Jaana Puur tutvustab määruse eelnõud.
Aulseks on võetud endine Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus millele on tehtud mõned
juriidilised parandused/täiendused ja on välja võetud sellised asjad mis põhimääruses sees ei pea
olema.
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
5. Jooksvad küsimused
- Laeva Põhikooli teema.
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