TORI VALLAVOLIKOGU MAJANDUSKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 6

Tori vald

27. juuni 2018

Algus kell 17.30 lõpp kell 18.55
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Jaan Kägu
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni aseesimees Andres Mõis, Aare Nõmmik, Enn Kuslap,
Katrin Tiimann, Raivo Jürimäe, Tõnu Sepik, Valev Udras
Puudusid: Marko Šorin ja Kalev Kiisk
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Komisjoni liige Andres Mõis tegi ettepaneku lisada päevakorda eelnõu „Tori Vallavolikogu
26.04.2018 määruse „Tori valla põhimäärus“ muutmine“.
Komisjoni liikmed nõustusid üksmeelselt ettepanekuga.
Päevakord
1. Are valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
2. Sauga valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine
3. Tori valla 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
4. Sindi linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
5. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
6. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja
hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine
7. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise
tingimused ja kord
8. Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020 kinnitamine
9. Vara omandamine
10. Elamufondi arendamise toetuse taotlemine ja rahaliste kohustuste võtmiseks
nõusoleku andmine
11. Are-Nurme ümbersõit
12. Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse „Tori valla põhimäärus“ muutmine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakorra punktid 1-4
Komisjoni esimees Jaan Kägu kommenteeris, et temal ei ole küsimusi majandusaasta
aruannete kohta. Audiitori arvamused on olemas. Auditeerijaks oli kõigi omavalitsuste puhul
Assertum Audit OÜ.
Ettepanek on arutada nelja esimest päevakorrapunkti korraga.
Finantsjuht Gülli Kaunissaar andis ülevaate majandusaasta aruannetest ja tehtud suurematest
investeeringutest omavalitsuste kaupa. Investeerimistegevuse summad olid 2017. aastal Sindil
161 tuhat, Saugal 619 tuhat, Toril 621 tuhat ja Arel 240 tuhat eurot.
Jaan Kägu – kas Sindi linnal ei ole maamaksu eraldi välja toodud?
Gülli Kaunissaar – Sindi linnal ei ole maamaksu, kuna on elamumaad või valla omanduses.
Jaan Kägu – kellele kuuluvad Sindis Wöhrmanni tänava majad ja majad koolimaja vastas
pilelõhkuja poole? Majad on väga räämas ja külalistele pinnuks silmas. Need tuleks järgmine
aasta kas korda teha või maha müüa.
Signe Rõngas – vallale kuulub igas majas kas korter või kaks. Pärnu mnt ääres on ka enamus
valla omad, suures osas muinsuskaitsealused.
Gülli Kaunissaar – mis saab revisjonikomisjoni aktidega?
Enn Kuslap – neid ei tule, kuna revisjonikomisjoni ei ole praegu.
Otsustati: toetada eelnõusid ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 5
Arutelu eelnõu „Elanik arvamuse väljaselgitamise kord“ teemal.
Katrin Tiimannil tekkis küsimus § 8 lg 2 kohta – küsitlusleht on kehtiv, kui sellel ei ole
täidetud ühtegi vastuselahtrit, kuid hääletaja tahe on üheselt arusaadav. Mida see tähendab?
Signe Rõngas – see tuleneb valimisseadusest. Kui on aru saada, mida inimene on öelda
tahtnud ja kõik komisjoni liikmed saavad sellest üheselt aru.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu, kui palju peaks olema küsitlusest osavõtjaid, et
küsitlus oleks kehtiv.
Signe Rõngas kommenteeris, et see on volikogu liikmele suuniseks, mis on rahva tahe.
Andres Mõis kommenteris, et see näitab selle osa inimeste arvamust, kes käis valimas. Need
kes ei tule valima, neil ei olnud soovi öelda enda arvamust.
Küsitluse läbiviimiseks elektrooniliselt kasutatakse VOLIST, kuhu saab siseneda valla
kodulehelt.
Jaan Kägu – millal küsitlus läbi viiakse?
Enn Kuslap – selle aasta jooksul, arvavasti sügisel.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu teemal, kas küsitluse läbiviimise aeg peaks olema
välja toodud kuu täpsusega või mitte.
Komisjoni liige Andres Mõis soovis, et see oleks määruses kuu täpsusega välja toodud ja
soovitas oktoobrikuud. Eelnõus on kirjas, et valitsus määrab aja.
Jaan Kägu – me ei tea, mida linn otsustab, pooldan eelnõu seisukohta.
Signe Rõngas – inimene võiks eelnevalt ikka teada, mis need Pärnu linnaga ühinemise
tingimused on.
Andres Mõis – OÜ Cumulus Consulting tegi analüüsi ja seal on näha, mis muutub
piirkondades.
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Enn Kuslap – kohustused peab ka linn üle võtma, aga need peavad ka paberil näha olema.
Komisjoni esimees Jaan Kägu pani hääletusele ettepaneku – jätta § 3 lg 1 nii nagu eelnõus
kirjas – küsitlus viiakse läbi 2018. aasta jooksul.
Ettepanekut pooldas 6 komisjoni liiget.
Andres Mõis küsimus § 2 p 2 kohta – kas ei peaks olema kuupäeva, mis seisuga peaks
inimene olema sisse kirjutatud? Saame sinna panna, et see peaks olema nädal või kaks enne
küsitluse toimumist.
Komisjoni liikmed jõudsid arutelu tulemusena seisukohale, et küsitlust puudutavat teavet
tuleks kajastada laiemalt kui vaid valla kodulehel nagu praeguses eelnõus on välja toodud.
Komisjoni esimees Jaan Kägu pani muudatusettepaneku hääletusele.
Täiendada § 3 lg 2 – küsitlust puudutav oluline teave, sealhulgas küsitluse aeg,
avalikustatakse Pärnu Postimehes, valla ajalehes ja Tori valla veebilehel.
Poolt – 8
Vastu – 0
Erapooletuid – 0
Andres Mõisa ettepanek § 2 p 1 kohta – kas ei peaks ikkagi olema küsitluspunkt igas külas?
Küsitluspunktid peaksid olema igas külas. Praegu on eelnõus, et küsitlus korraldatakse
kohaliku omavalitsuse üksuste küsitluspunktides ja elektrooniliselt.
Signe Rõngas – praegu mõeldakse küsitluspunkte Sauga alevikus ja Tammiste külas.
Inimesed on alati käinud nendes kohtades valimas.
Andres Mõis – valimisaktiivsust on vaja saada üles.
Jaan Kägu – peame arvestama ka administreerimise kuluga.
Andres Mõis – eelarve tegemise ajal öeldi, et raha selle tegemiseks on olemas.
Enn Kuslap – kui see on inimese jaoks tähtis küsimus ja kui ta on harjunud ühes kohas
valimas käima, kas see ikkagi aktiivsust väga tõstab, kui ta peab kuhugi mujale hääletama
minema?
Jaan Kägu – pooldan ise hääletamise kohana Sauga vana vallamaja ja elektroonilise
hääletamise võimalus on ka ju olemas.
Katrin Tiimann – Tammistes peaks olema ka võimalus hääletada.
Tõnus Sepik – kas kasti kojutellimise võimalus ka tuleb?
Raivo Jürimäe kommenteeris, et seda hääletust ei peaks käsitlema kuidagi eriliselt. Peaksid
olema samasugused üldised põhimõtted nagu teistel valimistel.
Komisjoni esimees Jaan Kägu pani muudatusettepaneku hääletusele. Teha vallavalitsusele
ettepanek, et küsitluse läbiviimise kohad on Sauga vana vallamaja ja Tammiste lasteaed.
Poolt – 7
Vastu – 1
Erapooletuid – 0
Andres Mõis – kas ümber saab hääletada, kui elektrooniliselt on hääletatud? Kas see peaks
olema ka siin kajastatud või mitte? See peaks olema täpsemalt fikseeritud.
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Komisjoni liikmed tegid ettepaneku vallasekretärile täpsustada seda punkti – kas on võimalik
elektrooniline hääletamine paberkandjal ümber hääletada ja eelnõus sõnastust täpsustada selle
kohta.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 6
Volikogu esimees Enn Kuslap kommenteeris, et viibis sotsiaalkomisjoni koosolekul kohal ja
seal toetati vallavalitsuse poolt ettevalmistatud eelnõud „Tori Vallavolikogu 25.01.2018
määruse nr 5 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ muutmine“.
Varem tekkis ebavõrdne kohtlemine keskmise puudeastmega isikute puhul.
Enn Kuslap kommenteeris, et lisas teema majanduskomisjoni päevakorda, kuna tegemist on
rahaliste vahendite kasutamisega.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 7
Volikogu esimees Enn Kuslap kommenteeris, et sotsiaalkomisjon toetas vallavalitsuse poolt
ettevalmistatud eelnõud „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“
toetuse andmise tingimused ja kord“. Eelarves on rahadega arvestatud. Majanduskomisjonil
oleks vajalik olla eelnõuga kursis.
Omapoolseid kommentaare lisas abivallavanem Signe Rõngas.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 8
Jaan Kägu kommenteeris, et haridus- ja noorsookomisjon toetas eelnõud „Sauga Põhikooli
arengukava 2018-2020 kinnitamine“. Ettepanek eelnõud toetada.
Volikogu esimees Enn Kuslap kommenteeris, et eelnõu on majanduskomisjoni päevakorras
teadmiseks.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 9
Kuulati abivallavanem Signe Rõngast, kes tutvustas volikogu otsuse „Vallavara omandamine“
eelnõud. Uuemetsa Invest OÜ on seoses äritegevuse lõpetamisega teinud Tori vallale
ettepaneku osta ettevõttele kuuluvad kinnistud (Pardi tänav, Rähni tänav, Rähni tn 30 ja Auli
tänav L1) Sindi linnas. Ettevõtte esindaja käis ka vallavalitsuse istungil kohapeal selgitusi
andmas.
Signe Rõngas kommenteeris, et endise Sauga valla piirkonnas on palju probleeme sarnaste
juhtumitega ja vald ei saa enam tagantjärele probleeme raskusteta lahendada.
Jaan Kägu – 8000 eurot ei tohiks olla palju, et nende piirkondade inimeste mured lahendada.
Signe Rõngas kommenteeris, et kevadel olid teed seal piirkonnas kohutavas olukorras ning
seal elavate inimeste olukorra lahendamiseks pidi vald teid parandama.
Andres Mõis – on tore, kui kinnistud on valla käes, aga ruutmeetri hind on liiga kõrge.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 10
Kuulati Jaan Kägu, kes tutvustas volikogu otsuse „Elamufondi arendamise toetuse taotlemine
ja rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine“ eelnõud.
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Jaan Kägu – teemat arutas ka volikogu ühiskomisjon. Tegemist on Sindi linna ühiselamutega.
Signe Rõngas – KredExile on vaja taotlus teha 15. augustiks. Projekteerija on leitud hankega.
Eelarvest on vaja selle jaoks raha tõsta, kuna hange läks planeeritust kallimaks. Eelnõus on
kirjas, et maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2 500 000
eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Täna ei tea me hinda, saame selle teada augusti
alguses. Volikogu peab olema nõus, et taotlus esitatakse.
Jaan Kägu – kas enne uusi valimisi saab selle ära teha? Uus valitsus ilmselt seda toetust enam
ei anna.
Signe Rõngas – taotlusvoor on praegu lahti, aga me ei tea, kas uut vooru tuleb. Peaksime
minema maksimumtaotluse peale. Ehitamise saab aastate peale jagada. Eelprojekt läheb
tegemisse.
Jaan Kägu – selle otsuse saab võtta poolthäälteenamusega, aga kui läheb raha hääletamiseks,
on vajalik koosseisu häälteenamus. Kas tuleks ka selle otsuse vastuvõtmise siduda
koosseisuhäälteenamusega?
Ettepanek vallasekretärile täpsustamiseks.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 11
Abivallavanem Signe Rõngas andis komisjoni liikmetele ülevaate Parisselja külaelanike
olukorrast peale seda, kui tehakse valmis planeeritav uus Are-Nurme ümbersõit. Külaelanikel
kaoks võimalus suurele teele otse välja saada. Teha tuleks 3 km-ne ümbersõit. Lisaks tekib
vallale kohustus panna tööle koolibuss. Avalduses palutakse ehitada Parisselja külas asuvale
Kalme-Angoja ristmikule turvaline jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud teeületus ning
palutakse arvestada müratõkete või mullast müravallide ehitamise vajadusega Parisselja külla.
Pärnu maakonna planeeringus on juttu 2+2 maanteest, aga nüüd on planeerimisel 2+1
maantee, kuna on arvamus, et Rail Balticu valmimisel läheb koormus teel väiksemaks.
Avaldused on teinud ka Nurme Tankla omanikud ning Are piirkonna põllumehed.
Jaan Kägu – on loogiline, et Are inimestele tuleks ülekäik teha. Vald peaks minema külarahva
huve kaitsma projekteerijate juurde. Ettepanek on on teha Are-Nurme lõik 2+2 maantee.
Signe Rõngas kommenteeris, et vallavalitsus planeerib toetava kirja koostamist.
Andres Mõis – tunneli varianti tuleks rõhutada.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu.
Signe Rõngas – vald peaks tulema inimeste muredele vastu ja vormistama selle tulemuse valla
seisukohana.
Otsustati: toetada Are-Nurme lõigul 2+2 maantee rajamist. Vallavalitsuse poolsed
tingimused edastada projekteerijatele. Elanikkonna huve tuleb kaitsta.
Päevakorra punkt 12
Arutelu Tori valla põhimääruse muutmise teemal.
Andres Mõisa ettepanek – võiks märkida ära kvoorumid nii volikogul kui komisjonidel.
Istungitel võiks olla kohal üle poole liikmetest ehk 51%. Volikogu kvoorum võiks olla 12
volikogu liiget. Seadus seda ei reguleeri, oleks vaja põhimääruses lahti kirjutada.
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Otsustati: eelnõud mitte toetada. Kõik komisjonid peaksid eelnõuga tutvuma ja omapoolsed
ettepanekud tegema.

/allkirjastatud digitaalselt/
Jaan Kägu
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija

6

