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Aeg: 22.01.2020, algus kell 17.30, lõpp kell 18.20.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Külli Vikat,
Madis Rembel, Vahur Kerge ja Kalev Kurs.
Puudus Ariana Rooba.
Külaline: sotsiaalosakonna juhataja kt Anne-Mai Ott.
Päevakorra projekt:
1. Tartu valla 2020 aasta eelarve;
2. Olukord sotsiaalosakonnas;
3. Ülevaade toimetulekupiiri tagamiseks mitterahuldatud ja rahuldatud toetuste taotlused aastal
2018;
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Poolt 6 komisjoni liiget.
1. Tartu valla 2020 aasta eelarve
Finantsjuht Ulvi Viilvere annab ülevaate 2020. aasta sotsiaalvaldkonna eelarvest.
Põhjalikumalt käsitletakse:
- Tabivere Sotsiaalkeskuse ja hooldekogu eelarve;
- Tabivere hooldekodu remont;
- Tabivere lasteaia remont;
- Tuuliku 11 maja eelarve ja tuleviku perspektiivid;
- valla toetused.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
2. Olukord sotsiaalosakonnas
Sotsiaalosakonna juhataja kt Anne-Mai Ott annab teemast ülevaate. Tartu Vallavalitsuse sotsiaal, haridus- ja kultuuriosakonnas oli üks sotsiaalnõuniku ametikoht. Arvestades sotsiaal-, haridusja kultuuriosakonna tegevuse laia ulatust, oli otstarbekas korraldada osakonna juhtimine ümber
sotsiaalnõuniku ametikoha kaotamise ning osakonnajuhataja ametikoha moodustamise teel.
Osakonnajuhataja põhilisteks ametiülesanneteks saavad osakonna tegevuse juhtimine, alluvate
ametnike ja töötajate töö ning erinevaid teenuseid osutavate hallatavate asutuste ja valla
lepingupartnerite tegevuse koordineerimine. Ümberkorralduse eesmärk oli kindlustada, et
osakonna tööd juhtiv ametnik saaks täita juhtimisfunktsiooni ning tema tegevus ei oleks liigselt
killustatud erinevate olemuslikult spetsialistide pädevusse kuuluvate ülesannete täitmisega.
Arvestades nimetatut, oli otstarbekas korraldada osakonna juhtimine ümber sotsiaalnõuniku
ametikoha kaotamise ning osakonnajuhataja ametikoha moodustamise teel.
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Ametis olnud sotsiaalnõunik ei kandideerinud struktuuris loodud osakonnajuhataja ametikohale.
Hetkel kestab ametikohale konkurss.
Osakonnas on praegu kolm sotsiaaltöötajat, kolm sotsiaalhooldustöötajat ja kaks
lastekaitsespetsialisti.
Arutatakse ka koduhooldusteenuse toimimise ja kasutatavuse üle. Osakonnas on töös ka tasulise
koduhooldusteenuse paketid, mille kasutusele võtmine jääks uue osakonnajuhataja otsustada.
Komisjon võtab info teadmiseks.
3. Ülevaade toimetulekupiiri tagamiseks mitterahuldatud ja rahuldatud toetuste taotlused
aastal 2018
Sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja Anne-Mai Ott annab teemast ülevaate.
See tabel kajastab, et palju on keskmine toimetuleku toetuse summa mida Tartu vald on 2018
aasta jooksul maksnud.
Toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga
alaealise liikme toimetulekupiir on 180 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise
liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus. Toimetulekutoetuste summa kujuneb järgmiselt: pere
toimetulekupiir + eluasemekulud - sissetulek. Eluaseme kulude arvestamisel on aluseks võetud
Tartu Vallavolikogu poolt 22.02.2018 vastu võetud määrus nr 6 „Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“. Seega see, et antud tabelis oleme me
tagapool, näitab seda, et inimeste sissetulekud on suuremad või eluasemekulud väiksemad
võrreldes meist eespool olevate omavalitsustega ning sedavõrd on makstava toetuse summa
väiksem. Tabel kajastab ainult riikliku toetuse andmeid.
Riikliku toetuse mitterahuldatud toetuste taotlusi Tartu vallas ei ole.
Komisjon võtab info teadmiseks.
4. Kohapeal algatatud küsimused
- tasandusrühmad lasteaias;
- tugiisikud probleemsetele lastele;
- Äksi kalmistu;
- küttetoetused.
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