TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 8

Tori vald

12. november 2018

Algus kell 17.00 lõpp kell 18.40
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Kaire Kangur, Ave Aaslaid, Kaisa Üprus-Tali, Janika
Klein, Marika Heindla ja Siiri Kukk
Puudusid: Katrin Hansumäe, Kristo Kaukver, Kaire Parts ja Merike Kalden
Kutsutud: abivallavanem Priit Ruut, arendusnõunik Kaie Toobal, lastekaitsenõunik LiinaLelov Aasmaa ja sotsiaalnõunik Kaja Rebane
Abivallavanem Priit Ruut tegi komisjoni liikmetele ettepaneku arutada viimase punktina
Pärnu mnt 27a ning Supluse 2 ja 4 ühiselamute renoveerimise teemat.
Päevakord
1. Tori valla arengukava aastateks 2018-2030, peatükk 5. sotsiaalhoolekandeline abi
2. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord“ muutmine
3. Ettepanek omavalitsuste volikogude rahvastikutaaste komisjonide
moodustamiseks
4. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 eelnõu
5. Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve eelnõu
6. Pärnu mnt 27a ning Supluse 2 ja 4 ühiselamute renoveerimine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati arendusnõunik Kaie Toobalit. Arengukava koostamise käigus on toimunud palju
avalikke kohtumisi, et saada sisendeid ja laekunud ettepanekutega on koostamise käigus
arvestatud. Arengukava üheks osaks on OÜ Cumulus Consulting poolt koostatud Tori valla
halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs. Veel on üheks lisaks teede
nimekiri. Arengukava on volikogule üle antud heakskiitmiseks ja avalikustamisele
suunamiseks. Avalikustamise aeg on kaks nädalat ja selle aja jooksul saavad kõik esitada
kirjalikke ettepanekuid. Suulisi ettepanekuid arvesse ei võeta. Laekunud ettepanekud
vaadatakse üle vallavalitsuse poolt, kes omakorda teeb ettepaneku, milliseid arvestada ja mida

mitte. Lõpliku otsuse laekunud ettepanekute kohta teeb volikogu. Arengukava peaks olema
vastu võetud selle aasta lõpuks. Eelarvestrateegia lähtub arengukava tegevuskavadest ja on
kokku pandud vastavalt valla finantsvõimekusele.
Gerli Mets andis teada, et Krisko Kaukveri poolt on laekunud e-kirjaga ettepanek, et enne
kinnitamist tuleks dokument üle vaadata kirja- ja trükivigade osas ning mõni emakeeleõpetaja
võiks kogu arengukava teksti üle vaadata.
Kaie Toobal selgitas, et tekst on hetkel vorminduses. Peale volikogu poolt kinnitamist on
dokument lõplikus vormistuses.
Priit Ruut: 5. peatükk on sotsiaalhoolekandeline abi ja selle on kokku kirjutanud vallavalitsuse
sotsiaalosakond vastavalt sellele, kuidas nemad oma valdkonna arengut näevad. Kokku on see
kirjutatud nelja ühinenud omavalitsuse arengukavadest, uuendatud on numbriline osa.
Ülevaade peatükist.
Ühe probleemina tõi Priit Ruut välja kodutute varjupaiga teema Sindis, mille tegemist
arengukava samuti ette näeb. Seda, et Sindi kodutute varjupaigaks otsitakse sobiv koht, nägi
ette juba varasem Sindi linna arengukava. Tänase hinnangu põhjal puudutab see ca 15
inimest. Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu kodutute varjupaiga võimaliku asukoha
suhtes Sindi linnas.
Gerli Mets: see hoone, mis praegu MTÜ Tuleviku käes on? Kas Tulevik tegutseb seal veel?
Priit Ruut: see on linna maja, aga kas see asukoht varjupaiga jaoks on õige? Komisjoni
liikmete ettepanekud asukoha suhtes on oodatud.
Samuti nentis Priit Ruut, et võrreldes teiste ühinenud valdadega on sotsiaaltöö Sindi linnas
veidi teistsuguse suunitlusega ja sellega seoses võib olla lisaks vaja inimressurssi. Oleme
jõudnud ka arusaamisele, et hoolduskoordinaatoriga tänasel kujul jätkata ei ole mõistlik,
pigem oleks vaja kas eestkosteinimest või täiendavat sotsiaaltööspetsialisti. Kui Tori vald
jääb sama suureks kui praegu, oleks kindlasti juurde vaja ühte lastekaitsetöötajat.
Ministeeriumi poolt on ettepanek, et iga 1000 lapse kohta võiks olla üks lastekaitsetöötaja.
Arengukava tegevuskava tabelisse on pandud need tegevused, mille jaoks on vaja lähiajal
raha leida.
Kaisa Üprus-Tali: Kas alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammide osas on juba
mingi plaan olemas?
Priit Ruut: ei tea, et midagi konkreetselt oleks.
Liina Lelov-Aasmaa: midagi tuleb noortele leida. Ilmselt politseiga koostöös. Näiteks
korraldab politsei laste laagreid.
Kaisa Üprus-Tali juhtis tähelepanu, et alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammide
käivitamiseks ei ole rahalisi vahendeid planeeritud.
Komisjoni liikmed tegid ettepaneku lisada tegevuskava tabelisse lk 39 „Alaealiste
õigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammide käivitamine“ 20 000 eurot kahe aasta peale.
Priit Ruut: hooldekodu rajamist näeme ette erasektori toel. Olemas on kahe hooldekodu
rajamise plaanid. Üks on Tori Jõesuus Tori Kodu baasil. OÜ Tori Kodu plaanib seal avada
üldhooldekodu. Teine on ka Jõesuus, nende peamine rõhk on dementsetel.
Priit Ruut: arengukava avalikustamise käigus on kõigil võimalik esitada ettepanekuid.
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Arendusnõunik Kaie Toobal lisas, et ettepanekud arengukavale peavad olema esitatud
kirjalikult ja saadetud e-postiga tori@torivald.ee või viidud paberkandjal kantseleisse.
Kaisa Üprus-Tali tõi positiivse asjaoluna välja selle, et tegemist on nii pikaajalise
arengukavaga.
Otsustati:
1.1 teha ettepanek lisada tegevuskava tabelisse lk 39 (esimene rida) „Alaealiste õigusrikkujate
rehabilitatsiooniprogrammide käivitamine“ kahe aasta peale kokku 20 000 eurot (kummagi
aasta peale 10 000 eurot).
1.2 toetada eelnõud ja saata volikokku.
Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu. Tegemist on volikogu poolt algatatud eelnõuga, mis on
nüüd vallavalitsuse poolt sõnastatud. Ettepanek on lisada määrusesse uus sissetulekust
mittesõltuv toetus: ühekordne toetus puudega lapsele. Toetust makstakse kõigile 1. detsembri
seisuga Tori valla registris olevatele puuetega lastele (keskmine, raske, sügav puue) lapse
seadusliku esindaja avalduse alusel. Toetuse taotlemise periood on 1. november kuni 15.
detsember ja toetuse väljamaksed toimuvad kahe nädala jooksul pärast taotlusperioodi lõppu.
Tori vallas on eelnõu esitamise seisuga 116 puudega last, sh 33 keskmise puudega, 78 raske
puudega, 5 sügava puudega. Toetuse suurus on sõltumata lapse puudeastmest 50 eurot ning
toetust makstakse kord kalendriaastas.
Priit Ruut: küsimus on selles, et kas me räägime kõigist puuetega lastest või raske ja sügava
puudega lastest? Täna on eelnõus arvestatud kõigi puuetega lastega.
Komisjoni liikmed toetasid ettepanekut, et arvestada tuleb kõigi puudega lastega.
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane selgitas, et taotluse blanketid kinnitab vallavalitsus. Kui keegi
unustab taotlust tähtajaks esitada, läheb inimesele vallavalitsuse poolt automaatselt teade, et
tal on võimalik seda toetust taotleda.
Kristo Kaukver andis emaili teel teada, et tema on sellise ühekordse toetuse vastu, nii nagu oli
ka kevadel. Ta leiab, et vallal on (eriti varasemate aegadega) erivajadustega laste toetuste
temaatika ilma ühekordse toetusetagi päris tõhus.
Kohal olnud komisjoni liikmed toetasid üksmeelselt eelnõud.
Otsustati: toetada eelnõud ja saata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu, kes andis ülevaatliku info laekunud ettepaneku kohta.
Gerli Mets luges ette Kristo Kaukveri mõtted, mis olid laekunud emaili teel: Isiklikult olen
hetkel vastu. Minu arvates küll õige mõttega, ent praegu väga toores ja üldsõnaline idee, kus
komisjoni roll on tegelikult määratlemata. Vallavolikogu ei vaja veel üht tasustatud
esimehega komisjoni, pigem tuleks see teema suunata kõikide olemasolevate komisjonide
tegemistesse.
Kaisa Üprus-Tali: rahvastikutaaste peaks olema iga komisjoni üks põhitõdedest. Piirkonnas
peab inimestel olema hea elada.
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Otsustati: komisjoni liikmed ei toeta rahvastikutaaste komisjoni moodustamist. Oldi Kristo
Kaukveriga nõus, et tegemist on toore ja üldsõnalise ideega, kus komisjoni roll on
määratlemata. Vallavolikogu ei vaja veel üht tasustatud esimehega komisjoni, pigem tuleks
see teema suunata kõikide olemasolevate komisjonide tegemistesse.
Päevakorra punkt 4
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu. Eelarvestrateegia peab tuginema arengukavale, sellele
kuidas me saame arengukavas olevaid tegevusi ellu viia. Kuna eksituse tõttu on komisjoni
liikmed saanud vale faili, siis täpsemat ülevaadet ei ole võimalik teha.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 5
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu, kes andis ülevaate muudatustest nii tulude kui ka tulude
poole pealt.
Priit Ruut: muudatus annab meile võimaluse tõsta ka Tori Sotsiaalmaja töötajate palku.
Kui volikogu on lisaeelarve vastu võtnud, saab palgakorrektuuri teha tagantjärele aasta alguse
seisuga. Päevakorras on olnud ka hoolekandeasutuste juhtide palkade teema.
Hoolekandeasutuste juhtide palgad võiksid olla võrdsed. Hetkel on need liiga madalad ja
mitte võrdsed.
Otsustati: toetada eelnõud ja saata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 6
Priit Ruut: Supluse tänava majade elanikega toimub uus kohtumine 21.11.18. Eelmisest
kohtumisest jäi kõlama seisukoht, et elanikud sooviksid korterid ära osta. Kõigepealt tuleb
moodustada korteriomandid ja see omakorda võtab aega ca 6 kuud. Vajalik on
sotsiaalkomisjoni liikmete seisukoht volikogule erastamise hinna osas. Hindamisakti järgi on
ruutmeetri hind 274 eurot, ühe remontimata nn tühja korteri hind on 9000 eurot. Hindamise
aluseks on võetud renoveerimata korter.
Gerli Mets: rahvas on mures. Valla eesmärk on ju olukord lahendada, mitte teenida korterite
müügiga. Supluse tänava majade elanikele tuleks teada anda, et nende majadega ei toimu enne
midagi, kui Pärnu mnt 27a on korda saanud.
Priit Ruut: valla huvi on eelkõige selles, et linnapilt saaks korda. Oleks loogiline, et seal
tekiks ühistu, kes hakkaks asja edasi ajama.
Kaja Rebane: osad korterid majades on tühjad. Üle tuleb vaadata ka see osa, kes on
sotsiaalklient ja kes mitte. Täna paigutatakse ka valla poole pealt sinna neid, kellel puudub
elamispind. Kui Pärnu mnt 27a saab renoveeritud ja inimesed ei jõua Supluse tn korterit osta,
saab nad paigutada Pärnu mnt 27a-sse.
Priit Ruut: kõige suuremaks mureks on see, kuhu Pärnu mnt 27a elanikud paigutada
renoveerimise ajaks? Täna on seal 100 korterit.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu.
Ühe variandina pakuti välja lahendust, et poole hinnaga võiksid saada osta korterid need, kes
on elanud seal vähemalt 10 aastat. Komisjoni liikmed seda ei toetanud.
Kaisa Üprus-Tali pakkus välja, et võiks täpsustada, kust maalt algab inimestel õigustatud huvi
soodushinnaga korteri ostuks?
Komisjoni liikmed leidsid, et kaasata tuleks juristid ja võiks vaadata erinevaid
kohtulahendeid, et lahendus saaks parim.
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Otsustati: teha volikogule ettepanek müüa Supluse 2 ja 4 korterid poole hinnaga ja maja
korda tegemise kohustusega.
/allkirjastatud digitaalselt/
Gerli Mets
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija
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