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Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Ruumide rendihanke korraldamine
Ettekande tegi arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.
Eelnõu tuleneb sellest, et Raadi Sihtasutuse poolt AS-ga Merko Ehitus Eesti sõlmitud
rendileping Kõrveküla Lasteaia Päikeseratas Raadi lapsehoiu ruumide kasutamiseks lõpeb
31.12.2023. Raadi lapsehoius osutatakse käesoleval ajal lapsehoiuteenust ühe aasta ja kuue
kuu kuni kolme aasta vanustele lastele ning lapsehoiu ruumid asuvad Vahi alevikus, Pärna
allee 6-29. Hetkel on Raadi lapsehoius 8 24-lapselist rühma.
Tartu valla elanike arv kasvab pidevalt. Hetkel sünnib Tartu valda kuni 220 last aastas. Raadi
ja Kõrveküla arenduste välja ehitamisel tõuseb aastane sündide arv veelgi. Nimetatud
põhjusel on Raadi lapsehoiu tegevuse jätkamine vajalik ka peale ruumide rendilepingu tähtaja
möödumist. Saamaks Raadi lapsehoiu tegevuse jätkamiseks vajalike ruumide kasutusõigus

vallale majanduslikult soodsaimatel tingimustel, on otstarbekas läbi viia hange ruumide
rentimiseks, rendiperioodiga 10 kuni 15 aastat.
Otstarbekas on läbi viia 2-osaline hange, millega soovitakse leida Raadi piirkonda 12rühmalise ja Kõrveküla piirkonda 4-rühmalise lapsehoiu rendileandja. Eelnõu kohaselt oleks
rentija Tartu Vallavalitsus. Prognoositav rendihind on 10 eur/m2 kuus.
Komisjonilt tuli ettepanek asendada väljend „lapsehoid“ väljendiga „eelkooliealine
lasteasutus“ kuna nõuded lasteaia ja lastehoiu ruumidele on sarnased.
Arutlusel oli teema kas Kõrveküla piirkonnas piirduda 4-rühmalise lastehoiuga või võiks see
olla suurem ja mingil hetkel loobuda Kõrveküla moodullasteaiast. Täna on moodullasteaias 3
rühma. Enne lõplikku otsust võiks majanduskomisjon vaadata numbrilise poole üle ja
hariduskomisjon suhelda Kõrveküla lasteaiaga, et teada saada nende nägemust.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul. Kui haridus- ja majanduskomisjon jõuavad analüüsi
käigus otsusele, et Kõrveküla piirkonnas peab lastehoiule hankima suurema rühma arvuga
ruumid, siis sotsiaalkomisjon usaldab ja toetab seda.

2. Tunnustamise süsteem
Sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev tutvustab plaani töötada Tartu vallas välja
valdkonnapõhiste tunnustusavalduste andmise kord.
Komisjon kuulas ära esmased ettepanekud Tartu valla aasta- ning valdkonnapõhiste
tunnustamisavalduste andmise korra kohta. Toimus elav arutelu, eelnõud täiendatakse ning
see tuleb uuesti komisjoni arutusele.
Komisjon võttis info teadmiseks.
3. Koostöölepingu lõpetamine
Infot otsuse kohta annab arendusosakonna juhataja Tarmo Raudsepp.
Tartu valla ja Venemaa Föderatsiooni Vologda oblasti Šeksna rajooni administratsiooni vahel
on 2012. aastal sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll otseste partnerlussuhete rajamiseks ning
koostööleping kaubandus-majandussuhete ja teaduslik-tehnilise, sotsiaal- ning kultuurialase
koostöö kohta.
Tulenevalt tänasest situatsioonist on ettepanek üles öelda ühiste kavatsuste protokoll ja
koostööleping.
Komisjon toetab ettepanekut

4. Olukorrast Ukraina põgenikega vallas
Infot olukorrast jagasid sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev ja arendusosakonna
juhataja Tarmo Raudsepp.
Komisjonile anti infot, kuidas süsteem põgenike vastuvõtmisel toimib.
Vald on teinud ettevalmistusi, et vajadusel majutada Ukraina sõjapõgenikke. Lisaks tehti
vallaelanikele üleskutse saamaks teada, kellel on põgenikele võimalik elamispinda pakkuda.
Tartu valla tööandjatelt on küsitud, kellel on võimalik tööd pakkuda.

Vald kogub kontakte abipakkujatest, kaardistab need ning vajadusel on võimalik kiiresti
reageerida.
Komisjon võttis info teadmiseks.
5. Jooksvad küsimused ja info
-

Maarja noortekeskuse juht on valitud;
Maarja lasteaia ehitus edeneb plaanipäraselt.

Järgmine komisjoni koosolek toimub 12.04.2022 kell 16.00.
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