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Aeg: 18.09.2019, algus kell 17.30, lõpp kell 18.45.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Tõnu Vesi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Vahur Kerge, Külli Vikat, Helin
Veetõusme, Madis Rembel, Ariana Rooba.
Puudus: Kalev Kurs
Külalised: sotsiaalnõunik Jaana Puur
jurist Tõnu Vesi
Päevakord:
1. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
2. Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad
3. Halduslepingu sõlmimine Äksi kalmistu hooldamiseks
4. Tartu valla arengukava 2018-2030
5. Kohapeal algatatud küsimused
Otsustati menetleda päevakorra 1. ja 2. punkti ühe punktina, kõik komisjoni liikmed olid
päevakorra kinnitamise poolt.
1. ja 2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ja Tartu valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrad
Eelnõusid tutvustas sotsiaalnõunik Jaana Puur. Praegu kehtivat abi andmise korda ning toetuste
piirmäärasid on rakendatud terve käesoleva aasta, mõningaid probleeme on ilmnenud nii töö
käigus kui ka Grant Thorthon Baltic OÜ-lt tellitud auditist. Vallavalitsus on esitanud uute
määruste eelnõud, sest praegu kehtivatesse aktidesse muudatuste sisseviimine teeks nende
mõistmise ja käsitsemise keerukaks. Meie praktika ja auditi tulemused kinnitavad, et
„Sotsiaalhoolekandelise abi kord“ on osaliselt ülereguleeriv, tuues kaasa liigse halduskoormuse.
Samas on alareguleeritust, mis annab võimaluse erinevateks tõlgendusteks.
Määruses on vaja muuta valla eelarvest makstavate toetuste loendit (sissetulekutest mittesõltuvad
ja sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused). Samuti on vaja reguleerida nn. madala sissetuleku
piir, mis annaks võimaluse hinnata taotleja majanduslikku olukorda ning toimetulekut. Praegu
kehtiva määruse jõustumisel eeldati, et kahekordne toimetulekupiir on hea, kuid taotlejatele tuli
palju eitavaid vastuseid. Ettepanek on et madala sissetuleku piiriks oleks kolmekordne
toimetulekupiir ehk 450 eurot.
Eluasemekuludega tekkis probleem et laene hakati pidama eluasemekuludeks. Laenu võttes saab
laenuvõtja ise reguleerida palju ta laenu võtab, aga töötamise võime, s.o võime teenida
sissetulekut ei ole alati inimesest sõltuv: on erinevad puuded jne.

1

Keskmine pension on 460 eurot. Küttetoetust küsib u 250 inimest. Kui pension on üle 450 euro,
siis üldreeglina küttetoetust ei maksta. Eesti suund on vähendada toetusi ja suurendada teenuseid.
Üksi elavatel eakatel on aastas 150 eurot ühekordset riiklikku toetust.
Audit nõudis toetustaotluste menetlemisel tehtavate toimingute kontrollijälje parandamist, selles
osas on eelnõud täpsustatud. Taotluste menetlemiseks sätestatud 10 päeva nõue ei ole täidetav,
vallavalitsus taotleb õigust erandkorras pikendada veel 10 päeva. Kõik inimesed hakkavad saama
otsused mis nende kohta on tehtud. Osakonna töötajad saavad ka õigus määrata väiksemaid
toetusi. Ülekannete tegemine muutub operatiivsemaks, õiguse raha kanda üle saab ka üks
raamatupidaja.
Audit nõudis huvide konflikti maandamispõhimõtete täiustamist. Selle kohta on ettepanekud
lisada eelnõusse vastavad sätted. Ettepanek on täpsustada ka koolisõidutoetuse maksmist: toetust
makstakse nii nendel juhtudel kui tuleb kasutada tasulisi bussiliine ning ka siis, kui õpilasi tuleb
transportida isiklike sõidukitega.
Tõnu Vesi palus komisjonil toetada järgmisi „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra“ eelnõus
tehtavaid muudatusi:
1. Täiendada §-i 3 uute lõigetega järgmiselt:
(6) Vastavalt korruptsioonivastase seaduse §-le 11 lg 1 on ametiisikul keelatud toimingu või
otsuse tegemine, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis
võib mõjutada toimingut või otsust;
3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.
(7) Käesoleva paragrahvi lg-s 6 sätestatud asjaolu või asjaolude esinemisel ei tohi ametiisik läbi
viia menetlust vastava toimingu või otsuse tegemiseks ning on kohustatud end enne otsuse
arutelu algust taandama ja soovitavalt lahkuma arutelu toimumise ruumist. Nimetatud asjaolu
fikseeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt koosoleku protokollis).
2. Sõnastada § 64 järgmiselt:
§ 64. Koolisõidutoetuse eesmärk
Koolisõidutoetuse eesmärk on kompenseerida kooli sõiduks tehtud kulutusi lastele, kes ei saa
kasutada tasuta maakonnaliine põhjusel, et nende elukohast ei lähe kooli ühtegi tasuta bussi või
busside sõiduajad on ilmselt ebasobivad ning nad peavad kasutama tasulisi bussiliine või neid
tuleb transportida isiklike sõidukitega.
Tõnu Vesi palus toetada määruse „Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ § 1
p 7 järgmist sõnastust:
7) koolisõidutoetus kuni 600 eurot õppeaastas kuludokumentide alusel. Isikliku sõiduki
kasutamisel õpilaste transpordiks kooli ja tagasi hüvitatakse sõidupäeviku alusel kuni 0,20 eurot
ühe sõidukilomeetri kohta.
Komisjon otsustas toetada eelnõudesse tehtavaid muudatusi, poolt 6, vastu ja erapooletu 0.
Komisjon otsustas toetada eelnõude „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ ja „Tartu valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ vastuvõtmist, poolt 6, vastu ja erapooletu 0.
3. Halduslepingu sõlmimine Äksi kalmistu hooldamiseks
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Tõnu Vesi tutvustas eelnõud. EELK Äksi Andrease kogudusega sõlmitakse haldusleping,
millega vald annab kogudusele üle oma kohustused hallata kalmistut. Halduslepingu sõlmimise
põhiliseks kaalutluseks on asjaolu, et Äksi kalmistu on tihedalt seotud EELK Äksi Andrease
kogudusega. Paljud kalmistule maetud ja maetavad surnud on olnud nimetatud koguduse liikmed
või omanud kogudusega sidet muul viisil. Eriti nendel juhtudel, kui matused on kiriklikud, on
matuste korraldajate jaoks lihtsam ja mõistlikum, kui asjaajamine ja suhtlemine ka seoses
kalmistu kasutamisega toimub läbi koguduse esindajate. Samuti võimaldaks kalmistu
heakorratööde korraldamine ja tegemine koguduse enda poolt tagada tehtavate tööde paremat
kvaliteeti. Koguduse õpetajaga on kalmistu haldamise üleandmisest räägitud ning vastukaja on
positiivne.
Eelnõu arutamisel tõusetus küsimus, et kas ja kuidas lahendab sõlmitav leping matusega
kaasnevad praktilised küsimused: hauakaevamine, haua kinni ajamine, kalmu kujundamine jne.
Tõnu Vesi selgitas, et sõlmitav leping ei reguleeri ega anna õiguslikku alust kalmistuteenuste
osutamiseks. Lahkunu omastel on võimalik need ise korraldada või kasutada matusebüroode
teenuseid. Komisjon leidis, et võiks kogudusele soovitada tegelda ise ning aidata kaasa, et
lahkunu omaksed saaks paremini matuseid korraldada.
Komisjon otsustas toetada eelnõu “Halduslepingu sõlmimine Äksi kalmistu hooldamiseks“
vastuvõtmist, poolt 6, vastu ja erapooletu 0.
4. Tartu valla arengukava 2018-2030
Jaana Puur tutvustas eelnõud. Sotsiaalteemadest on lähemal ajal oluline, et Lombi külas asuv
sotsiaalmaja on tühjaks saanud, vald seda enam ei kasuta ja Tartu Valla Kommunaal otsustab,
mis hoonega edasi teha. Osa sotsiaalmajas elanud isikuid on paigutatud Laeva sotsiaalmajja ning
osa üüris endale ise elamispinna. Tabivere hooldekodus tuleb kohti vähendada, sest praegune
kohtade arv ei vasta pinnanormatiividele.
Sotsiaalteemana on volikogu päevakorda esitatud eelnõu, millega küsitakse nõusolekut
sotsiaalkorteri ostmiseks. Korter ostetakse Õvanurme külas Männikäbi elamu amortiseerunud
hoone asemele ning see tuleks nende jaoks kes seal praegu elavad. Korteri ostul vaadatakse
piirkonda, et oleks võimalik ka tööle asuda.
Komisjon otsustas toetada arengukava vastuvõtmist, poolt 6, vastu ja erapooletu 0.
Komisjon otsustas toetada sotsiaalkorteri ostmist, poolt 6, vastu ja erapooletu 0.
5. Kohapeal algatatud küsimused
Komisjon märgib, et aeg-ajalt on need maakonnaliinide bussid üle koormatud, millega õpilased
sõidavad kooli. Leiti, et reeglina probleemi ei ole, ülekoormus on üksikutel juhtudel paar
peatusevahet, praegu sekkumisvajadus puudub.
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