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Algus kell 17:10 lõpp kell 18:00
Toimumise koht: Tori vallamaja, Sindi linn
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: Kandela Õun
Osalesid komisjoni liikmed: Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Anu Pikk, Margit Mihkelsoo,
Liina Müür, Leelo Lusik, Pille Kuusik
Puudusid: Heli Müristaja, Ivika Uslov, Riina Müürsepp
Kutsutud: Jana Malõh
Päevakord
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tori valla põhimäärus, seletuskirjaga
Tori valla arengudokumentide menetlemise kord, seletuskirjaga
Tori valla arengukava koostamise algatamine, lähteülesandega
Haldusüksuse piiride muutmise algatamine
Tori Põhikooli arengukava (kaasas on valla kodulehel avalikustamisel olnud tekst)
Info

Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1. Tori valla põhimääruse esimene lugemine.
Kuulati komisjoniliikete ettepanekuid:
§19 (2). Komisjonile jäi arusaamatuks see, et peab pool komisjoni liikmetest olema volikogu
liikmeid. Hetkel on komisjonid moodustatud teise loogika järgi ja kas põhimääruse vastu
võtmisel peame komisjonide liikmed välja vahetama.
§24 (1) ütleb, et „kaks liiget võib moodustada fraktsiooni“ ja 25 (6) et „alla kolme liikmega
lõpetab fraktsiooni“ Siin näib olevat vastuolu.
Lisaks soovitakse, et materjale saaks vähemalt neli päeva enne komisjoni istungit.
Ettepanekud edastas komisjoni esimees vallasekretärile eelnõu täiendamiseks. Kuna
materjalid saabusid kaks päeva enne komisjoni istungit, siis anti võimalus esitada
ettepanekuid kuni 28.03.2018. Selleks ajaks lisaettepanekuid ei laekunud.

Päevakorra punkt 2. Tori valla arengudokumentide menetlemise kord.
Arutleti piirkondade ja külade gruppide arengukavade koostamisevajalikkuse üle. Piret
Dreimann selgitas, et projektide taotlemiseks on neid vaja.
Otsustati ühehäälselt toetada eelnõud.
Päevakorra punkt 3. Tori valla arengukava koostamise algatamine
Arengukava koostamisega ollakse nõus, kuid sooviti, et see tehtaks 10-ks aastaks. Komisjoni
liikmed on valmis andma oma panust arengukava koostamiseks.
Otsustati ühehäälselt toetada eelnõud.
Päevakorra punkt 4. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine
Kuna külaelanikelt ei ole tulnud initsiatiivi, siis ei ole selline eelnõu piisavalt põhjendatud.
Otsustati ühehäälselt mitte toetada eelnõud.
Päevakorra punkt 5. Tori Põhikooli arengukava
Tori Põhikool täiendas vastavalt komisjoni ettepanekutele arengukava. Avalikustamisel ei
tehtud ühtegi lisaettepanekut ja seega otsustas komisjon ühehäälselt toetada eelnõud.

Info.
Järgimisel koosolekul on päevakorras Sauga Põhikooli arengukava ja seega toimub koosolek
Sauga koolis. Kuupäev on täpsustamisel.
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