TARTU VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
PROTOKOLL
Kõrveküla

19.01.2021

Aeg: 19.01.2021, algus kell 18.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Helin Veetõusme, Madis Rembel,
Külli Vikat, Kalev Kurs ja Ariana Rooba.
Puudus Vahur Kerge.
Külaline: sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev ja keskkonnaspetsialist Kadi Kukk.
Päevakord:
1. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks (sotsiaaltransport);
2. Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine;
3. Kalmistu eeskiri;
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Kõik osalevad komisjoni liikmed on päevakorra poolt.
1. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks (sotsiaaltransport)
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev annab ülevaate sotsiaaltranspordi halduslepingu
sõlmimisest.
MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus on ette valmistanud Euroopa Sotsiaalfondi meetme
"Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja
toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad
hoolekandeteenused" projekti "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" raames
sotsiaaltransporditeenuse osutamise. Nimetatud teenuse osutamiseks Tartu valla elanikele
sõlmitakse mittetulundusühinguga haldusleping, mille kohaselt ühing hakkab osutama
sotsiaalhoolekande seaduse alusel kohaliku omavalitsuse pädevuses olevat sotsiaalteenust. See on
kahe aastane projekt.
Valla ja kliendi omaosalus projektis on valla omaosalus on 15% vastavalt veomahule.
Prognoositud on 2000 kilomeetrit kuus, mille maksumus oleks 800 eurot kuus. Kogu perioodi
maksumus oleks 19 000 eurot. Kliendiomaosalus on: valla piires 3 eurot kord; maakonna piires 5
eurot kord ja vabariigi piires 30 eurot kord. Tasumise võimalused on: klient tasub 100%; 50% on
vabastatud; kliendi eest tasub vald.
Komisjoni liikmed küsivad täpsustavaid küsimusi.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 6 komisjoni liiget.
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Ariana Rooba lahkus koosolekult.
2. Tartu valla 2021. aasta eelarve I lugemine
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab sotsiaalvaldkonna 2021 . aasta eelarvet.
Eelarve II lugemiseks tuleme finantsjuhiga kokku ja teeme sotsiaalosakonna eelarve struktuuri
ümber. Võtame valla poolt vastu võetud erinevad määrused aluseks ja teeme eelarve laiemaks.
Eelarve summa jääb samaks võrreldes eelmise aastaga, ainult on välja võetud Tabivere
hooldekodu osa.
Ülevaade osakonna koosseisust.
Komisjon palub osakonna juhatajal saata andmed küttepuude taotluste kohta (palju on taotlenud
ja palju on äraütlemisi).
Komisjoni ettepanek: Toetada 2021. aasta eelarve I lugemist.
Poolt 5 komisjoni liiget.
3. Kalmistu kasutamise eeskiri
Vastavalt kalmistuseadusele kehtestab kohaliku omavalituse volikogu kohaliku omavalituse
hallatavate kalmistute eeskirja. Eeskirja kehtestamine on vajalik, et tagada kalmistute kasutamise
nõuded ning tagada hauaplatside ja matmiste üle arvestuse pidamine.
Keskkonnaspetsialist Kadi Kukk vastab komisjoni liikmete täpsustavatele küsimustele.
Komisjon palub Kadi Kukel ühendust võtta kalmistuvahtidega ja selgitada § 11 lg 5, et mis
põhjusel seal on pandud hauaplatsidele tekitatud kahjustuste kõrvaldamise tähtajaks seitse päeva.
Anda tagasiside ka komisjonile.
Komisjoni ettepanek: Toetada eelnõud etteantud kujul.
Poolt 5 komisjoni liiget.
4. Kohapeal algatatud küsimused
- laste jõulupakid.
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