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Päevakord:
1. Tartu valla 2022-2030 arengukava arengueesmärkide ideekorje
2. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks
3. Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord ja gümnaasiumi
medaliga lõpetaja preemia
4. Kohapeal algatatud küsimused
Päevakorrapunktide 1.-3. arutelu toimus koos kogukonna- ja kultuurikomisjoniga.
Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Tartu valla 2022-2030 arengukava arengueesmärkide ideekorje
Ettekande tegi vallavanem Jarno Laur.
Tartu Vallavalitsus algatas Tartu valla uue arengukava 2022-2030 koostamise protsessi.
Kvaliteetse, efektiivselt rakendatava arengukava koostamiseks on vajalik kaasata võimalikult
paljude arvamusi, ideid, ootusi, ettepanekuid. Vallavolikogu liikmed on vallaelanike
esindajatena kahtlemata olulised arvamusliidrid, kelle panus arengukava koostamisse on väga
oluline. Tegemist on nö algusüritusega, mille tulemused on heaks stardiks järgnevale
arengukava koostamise protsessile.
Arengukava koostatakse 8 aastaseks perioodiks, selliselt on kajastatud kaks 4 aastast perioodi.
Eelarvestrateegia peab kajastama 4 aastast perioodi.

Moodustatakse kaks töörühma, valla töörühm ja valdkondade põhised töörühmad.
Töörühmade ülesandeks on läbi töötada oma valdkonda puudutavad varasemad
arengudokumendid, analüüsida valdkonna peamiseid arengutrende, väljakutseid, võimalusi.
Töörühmad kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.
Töörühmad vastutavad argumentide kaalumise, seejärel selgete ja arusaadavate prioriteetide
väljatöötamise, oma valiku selgitamise eest.
Rühma juht vastutab sisuplokkide loomise koordineerimise, info edastamise jms eest.
Komisjon võttis info teadmiseks.

2. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks
Ettekande tegi vallavanem Jarno Laur.
Sotsiaalkindlustusamet on teinud Tartu vallale 26.04.2022 ettepaneku sõlmida haldusleping
selleks, et välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 73 lg 3¹ ja lg 5 alusel
hüvitada Ukraina peredele ühekordselt alalise elukoha leidmise/üürimise ning vajaduspõhiselt
ka tõlketeenuse osutamise kulusid. Lepingut kohaldatakse rahvusvahelise kaitse saajatele,
kellele kohalik omavalitsus on korraldanud ajutise majutuse või kes on pöördunud
omavalitsuse poole abi saamiseks eluaseme leidmisel/üürilepingu sõlmimisel ning kes on
asunud või asuvad püsivalt elama vastava omavalitsuse territooriumile. Ukraina sõjapõgenike
alalist majutust Eestis saab ja tuleb korraldada riigi ja omavalitsusüksuste koostöös. Seega
peetakse vajalikuks võtta esitatud ettepanek lepingu sõlmimiseks vastu. Siinjuures peetakse
vajalikuks märkida, et sõlmitava lepingu täitmisel tuleb lähtuda sellest, et täidetakse vaid neid
kohustusi, mille rahastamine on tagatud. Esitatud lepingueelnõu punkti 2.2. on võimalik
tõlgendada ka selliselt, et rahvusvahelise kaitse saajatele tuleb osutada abi eesti keele
õppimise korraldamisel, kuid eelnõu punkt 4.1. selleks riigipoolset rahastust ette ei näe.
Lisaks peetakse vajalikus märkida, et meie hinnangul ei teki lepingu sõlmimisel riigil
õigustatud ootust sellele, et omavalitsusüksus võimaldab rahvusvahelise kaitse saajatele
eelisjärjekorras kooli- ja lasteaiakohti, soetab üürile võetavad eluruumid jmt.
Eelnõuga otsustatakse:
1.
Lubada Tartu Vallavalitsusel sõlmida Sotsiaalkindlustusametiga haldusleping
rahvusvahelised kaitse saajate vastuvõtmiseks ja neile teenuste osutamiseks.
2.
Seada halduslepingu sõlmimise tingimuseks, et lepingueelnõu p-s 2.2. sätestatud
kohustust osutada abi eesti keele õppimise korraldamisel täidetakse vaid sel juhul, kui
tagatakse rahastus nimetatud teenuse osutamiseks.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
3.
3. 1. Tartu valla aastapõhiste valdkondlike tunnustusavalduste andmise kord
Ettekande tegi vallavanem Jarno Laur.
Määruse eesmärk on väärtustada valdkondade põhiselt Tartu valla elanike edukat ja
tulemuslikku tööd nii oma kutsealal kui vabatahtlikus tegevuses.
Määrusega reguleeritakse kuue erineva valdkonna tunnustamist ning tunnustuse üleandmise
korraldamist.

Valdkonnad on:
Haridus ja huviharidus
Kultuur ja kogukond
Spordivaldkond
Sotsiaalvaldkond
Noorte valdkond
Ettevõtlusvaldkond
Otsus:
Poolt: 4, erapooletuid: 1, vastu: ei ole
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
3. 2. Gümnaasiumi medaliga lõpetaja preemia
Ettekande tegi vallavanem Jarno Laur.
Gümnaasiumi lõpetajale, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tartu vallas või õpilasele,
kes lõpetab Lähte Ühisgümnaasiumi, antakse preemia:
1) 200 eurot gümnaasiumi lõpetamisel hõbemedaliga;
2) 300 eurot gümnaasiumi lõpetamisel kuldmedaliga.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.
5. Kohapeal algatatud küsimused
- komisjonist tuli ettepanek tunnustada abielupaare, kes tähistavad kuldpulma;
- ülesanne sotsiaalosakonnale koostada sünnitoetuste võrdlus naaberomavalitsustega.
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