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Päevakord:
1. Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ muutmine
ettekandja: Eve Kallas
2. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine koos parandusettepankutega ettekandja: Jarno
Laur
3. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“
muutmine ettekandja: Anne Aleksejev
4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine ettekandja: Anne Aleksejev
5. Jooksvad küsimused ja info
Sotsiaalkomisjon kinnitab päevakorra ühehäälselt.
1. Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ muutmine
Vallasekretär Eve Kallas tutvustas „Tartu valla põhimääruse“ muutmise kava.
Sotsiaalkomisjoni istungi ajaks on toimunud muutused. Plaan on moodustada määruse
muutmiseks komisjon ja volikogu liikmed saavad teha ettepanekuid punktide muutmise osas
erinevate kitsaskohtade likvideerimiseks. Eelnõu tuleb uuesti komisjonile päevakorda
järgmisel istungil.
Komisjonilt tuli ettepanek lisada eelnõu seletuskirja muudetava „Tartu valla põhimääruse“
link.
Komisjon võttis info teadmiseks.

2. Tartu valla 2022. aasta eelarve II lugemine koos parandusettepankutega
Ettekande tegi vallavanem Jarno Laur.
Eelarve II lugemine lükkub veebruari volikokku kuna kindlus investeeringute osas suurem.
Tänaseks on lõppenud Raadi jalgpalliväljaku ja Lähte jääväljaku hanked ning mõlemad
ületasid eelarves planeeritud summasid.
Vallavanem kommenteeris parandusettepanekuid:
- Vahi tänava kergliiklustee (projekteerimine ja ehitus)
• Koostöö Tartu linnaga, projekt 2023, ehitus 2024
- Majoraadi pargi täisringi valgustus (projekteerimine ja ehitus)
• Töös ja projekteerimises, ehitus 2023
- Raadi vahekõnnitee rekonstrueerimine
- Mõisa pst ja Kõrveküla-Tartu tee ristmik (parempöörderaja projekteerimine ja ehitus)
• Töös
Komisjonil küsimus, millal rekonstrueeritakse vallamaja. Vallavanem vastas, et minnakse
uuesti taotlema vahendeid energiatõhususe meetmest.
Komisjon võttis info teadmiseks.
3. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 22 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“ muutmine
Ettekande tegi sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev.
Töö käigus on tekkinud vajadus muuta määrust, et paremini aidata abivajajat.
1 Muudetakse tugiisiku teenuse määramine tähtajatult tähtajalisele. See on tingitud
asjaolust, et puudega inimese olukord on muutuv ja vajab pidevat jälgimist. Lisaks
Sotsiaalkindlustusamet määrab lapsele enamasti puude tähtajaliselt.
2 Eemaldatakse tugiisiku teenuse tasuta osutamise tundide piirmäär. Senine praktika
näitab, et sageli vajatakse tugiisiku teenust rohkem kui 700 tundi aastas.
3 Sissetulekust sõltuva toetuse piirmäära tõstetakse kolme ja poole kordseks
toimetulekupiiriks. Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda
arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks
eelarveaastaks. Riigieelarvete seadustest nähtuvalt on 2021. ja 2022. aastal
toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot
kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2021. ja 2022. aastal 180 eurot kuus.
Näiteks arvutus:
Kolmekordne piirmäär:
2 täiskasvanut + 2 last -150+120+180+180= 630 x 3= 1890
Kolme ja poole kordne piirmäär:

2 täiskasvanut + 2 last -150+120+180+180= 630 x 3,5= 2205
Seega võimaldab sissetulekust sõltuvate toetuste maksmisel piirmäära tõstmine aidata
rohkemaid abivajajaid.
4 Määruse eelnõus on toodud täiesti uue toetusena sissetulekust mitte sõltuv toetuse
meede, mis on mõeldud erakorralisteks eluasemega seotud kulude katmiseks. Praktika
on tinginud sellise toetusliigi vajaduse. Toetust makstakse vallavalitsuse
kaalutlusotsuse alusel ja näiteks tegu võib olla keskmiselt hakkama saava perega ja
neil on vajalik elamistingimuste parendamine aga tegu ei ole kriisiga. Pere ei saaks
mingeid muid toetusi ja neil endil oleks näiteks 75% parendamise rahast olemas, siis
see toetuse liik võimaldaks neid abistada.
5 Muudetakse küttetoetuse maksmise piirmäära kolmekordsest toimetulekupiirist (450)
kolme ja poole kordsele toimetulekupiirile (525). Kahekesi elavate pensionäride puhul
oli enne piirmääraks 810 eurot ning piirmäärade muutmisega tõuseb see 945 eurole.
Aastal 2021 taotles küttetoetust kokku 72 inimest. Negatiivse otsuse sai 30 inimest ja
nende pension jäi vahemikku 450,78 kuni 808. Keskmine negatiivsete vastuste saajate
pension oli 485,34.
6 Eelnõuga muudetakse puudega isiku küttetoetuse piirmäära kahekordselt (300) kahe
ja poole kordseks (375).
Ettepanek anda muudatuste tulemist ülevaade aasta pärast, vajadusel jooksvalt.
Komisjon toetab eelnõud esitatud kujul.

4. Tartu Vallavolikogu 26.09.2019 määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine
Ettekande tegi sotsiaalosakonna juhataja Anne Aleksejev.
Määruse nr 23 „Tartu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine on
vajalik selleks, et parandada eakate, majanduslikus kitsikuses olevate ning puuetega isikute
olukorda, samuti abistada neid, kellel on ootamatult tekkinud vajadus katta üle jõu käivaid
väljaminekuid.
1 Aastal 2021 taotles 9 inimest hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimist.
Hapnikuravi hapnikukontsentraatoriga vajavad kroonilise hingamispuudulikkusega
patsiendid
Ühe hapnikukontsentraatori elektri tarbimine on kuni 288kW kuus. Seni kompenseeris
Tartu Vallavalitsus hapniku tootmiseks vajaliku elektri maksumust 50 eurot kvartalis.
Seoses elektrihinna tõusuga on vajalik toetuse piirmäära tõstmine. Võttes elektrihinna
maksumuseks 0,13 eurot kW on hapnikukontsentraatori elektritarbimise maksumuseks
keskmiselt 37,44 eurot kuus ehk 112,32 eurot kvartalis. Määruse eelnõus tõstetakse
toetuse piirmäära 65 euroni kvartalis.

2 Küttetoetuse senine määr oli 165 eurot leibkonna kohta aastas. Seoses küttepuude
kallinemisega on vajalik toetuse määra tõstmine. Eelnõus on ettenähtud küttetoetus
tõsta 200 euro peale leibkonna kohta kalendriaastas.
3 Kehtestatakse maksimaalne määr uue toetuse – muude erakorraliste kulutuste
hüvitamine – andmiseks. Muude erakorraliste kulude hüvitamise määr on kuni 3000
eurot.
Komisjoni muudatusettepanek: tõsta hapniku tootmiseks vajaliku elektri kompenseerimise
määr 100 euroni kvartalis
Komisjon toetab eelnõud muudatusettepanekuga.

Kell 17.13 lahkus Inna Vesi
5. Jooksvad küsimused ja info
-

komisjoni tööpäeva arutamine ja ajalise piiri seadmine;
küttetoetuse töökorraldus – kalkulaatori vajadus;
Laeva teeninduspunkti vastuvõtuajad – lisada info kodulehele ja valla lehte;
rahva tervise profiili tegemine.
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