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Aeg: 16.10.2018, algus kell 15.45, lõpp kell 18.30.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed: Külli Suvi, Tõnu Kalja, Janika Lill, Üllar Loks, Allar
Aardevälja, Jaanus Robi ja Jana Rosenthal.
Külalised: vallavanem Jarno Laur, sotsiaalnõunik Jaana Puur ja Kõrveküla raamatukogu juhataja
Hele Ellermaa.
Päevakorra projekt:
1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord;
2. Raamatukogude kasutamise eeskiri;
3. Tartu Vallavolikogu 24.09.2014 otsuse nr 29 „Tartu valla raamatukogude kasutamise eeskiri
kehtetuks tunnistamine;
4. Korraldatud jäätmeveo hinnatõus;
5. Geoloogilise uuringuloa taotlus;
6. Laeva Põhikooli sisehindamise aruanne, põhimäärus ja arengukava;
7. Jooksvad 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 ka me arvestasime.
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.
Teenuste põhimõte on see, et neid peab tegema ja inimene kellele ei ole võimalik teenuse eest
maksta, ei tohi teenus jääda saamata.
Janika Lill: Kas vallal on vahendid olemas, et neid teenuseid tagada?
Jaan Puur: Me tõstame oma võimekust läbi kahe meetme. Üks meede on see, et võetakse tööle
inimesi sotsiaalosakonda ja teine meede on see, et vaadatakse läbi praegu olemasolevad
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töökohad Tabivere Sotsiaalkeskuses ja kõigi töötajate tööülesanded. Kõiki teenuseid ei osuta me
ise, vaid ostame mõned teenused sisse (nt võlanõustamine).
Määruse eelnõud 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.
Pikem arutelu: ranitsatoetus ja koolitoetus.
Maamaksutoetus.
Komisjoni ettepanek: Maamaksutoetus eelnõust välja jätta.
Sissetulekust sõltuvad toetused: tervisetoetused, toetused lastega peredele, koolitoetus, lapse
toiduraha katmise toetus, küttetoetus, muude erakorraliste kulutuste hüvitamine.
Komisjoni ettepanek: 6. jaotis muude erakorraliste kulutuste hüvitamine välja jätta.
Erivajadusest tulenevad toetused: hooldajatoetus täisealise puudega isiku hooldajale ja
hooldajatoetus puudega lapse hooldajale.
Komisjon otsustas toetada eelnõud koos ettepanekutega esitatud kujul.
2. Raamatukogude kasutamise eeskiri
Kõrveküla raamatukogu juhataja Hele Ellermaa tutvustab määruse eelnõud.
Komisjoni ettepanek: Vallavalitsusel kinnitada teenuste hinnakiri (§ 2 lg 5).
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
3. Tartu Vallavolikogu 24.09.2014 otsuse nr 29 „Tartu valla raamatukogude kasutamise
eeskiri kehtetuks tunnistamine
Kõrveküla raamatukogu juhataja Hele Ellermaa tutvustab otsuse eelnõud.
Komisjon otsustas toetada eelnõud esitatud kujul.
4. Korraldatud jäätmeveo hinnatõus
Vallavanem Jarno Laur tutvustab teemat.
Lepingut on võimalik muuta kui on muutunud sisendid ja need sisendid on muutnud (jäätmete
vastuvõtu värava hind, riiklikest maksudest või tasudest tekkivad uued komponendid).
Täna Ragn-Sell’s taotleb uut hinnatõusu 6.45-lt 10.88-le. Täna on Laeva piirkonnas olemas
hange uute hindadega. On 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 siis konteinerid ja eramajadel tuleb koti süsteem.
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II variant
Ütleme lepingu üles ja teema uue hanke.
Komisjon pooldab I varianti, et ei lõpeta lepingut Ragn-Sells’iga ja lähme läbirääkimistele.
5. Geoloogilise uuringuloa taotlus
Vallavanem Jarno Laur tutvustab teemat.
Tartu Vallavolikogu on võtnud vastu varasemalt ühe otsuse mis ütleb, et enne kui seal piirkonnas
olevad maardlad ei ole ammendatud, siis uusi uuringulubasid ei väljastata.
Täna taotleb Maavarade OÜ uut Kikivere II uuringuruumi. Täna on seal piirkonnas juba neli
tegutsevat karjääri, mis ei ole ennast ammendanud.
Komisjon toetab volikogu tehtud otsust, et enne kui seal piirkonnas olevad maardlad ei ole
ammendatud, siis uusi uuringulubasid ei väljastata.
6. Laeva Põhikooli sisehindamise aruanne, põhimäärus ja arengukava
Jarno Laur ja Jaana Puur tutvustavad teemat.
Põhiteema on Laeva Põhikooli tulevik ehk kuidas edasi. Vajalik seisukoht, mis Laeva
Põhikoolist saab. Vajalik kogukonna ja lastevanemate kaasamine.
Otsustati: Kui toimub Laeva Põhikoolis lastevanemate koosolek, siis vallavalitsus osaleb
koosolekul ja saab arutada lastevanematega antud teemat.
7. Jooksvad küsimused
Järgmine komisjoni koosolek on 13.11.2018 kell 15.45.
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