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Lelov-Aasmaa
Päevakord
1. Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsuse nr 5 „Volikogu alatiste komisjonide
moodustamine“ muutmine
2. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise
tingimused ja kord
3. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati Gerli Metsa, kes tutvustas volikogu otsuse eelnõud. Tegemist on keskkonnakomisjoni
ettepanekuga muuta volikogu alatiste komisjonide suurust selliselt, et kaotada komisjoni
suuruse ülempiir. Sellega saaks tagada Tori valla põhimääruses sätestatud nõude – komisjoni
koosseisu kujundamisel arvestada erakondade ja valimisliitude esindajate osakaaluga
volikogus.
Gerli Mets on esitanud eelnõule muudatusettepaneku – lisada punktile 1.7 juurde sõna
„vähemalt“.
Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga üksmeelselt.
Otsustati:
esitada järgmine ettepanek:
1.1 lisada p 1.7 juurde sõna „vähemalt“ – vähemalt 3-liikmeline revisjonikomisjon.

Päevakorra punkt 2
Kuulati lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaad, kes tutvustas volikogu määruse eelnõud.
Taotlemise kord peaks olema lapsevanema jaoks võimalikult lihtne ja arusaadav.
Eelnõu eesmärgiks on riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi
osutamiseks eraldatud vahenditest sotsiaalteenuste osutamisega vähendada raske ja sügava
puudega laste perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.
Riigieelarve toetusfondist on eraldatud Tori vallale 2018. a sihtotstarbeliselt raske ja sügava
puudega lastele teenuste osutamiseks 23 113 eurot. Seisuga 01.03.2018 on Tori vallas 70
raske ja 7 sügava puudega last vanuses 0-18.
Komisjoni liikmed otsustasid läbi arutada Gerli Metsa poolt eelnevalt kirjalikult esitatud
muudatusettepanekud.
Siiri Kukk juhtis tähelepanu asjaolule, et vajadusel peaks olema tervel perel võimalik saada
psühholoogilist abi.
Priit Ruut – riik on kommenteerinud, et maksta ei tohi vanematele otse raha välja, võib
osutada teenuseid. Me ei tohiks minna vastuollu riigi põhimõtetega.
Katrin Hansumäe küsimus § 4 lg 3 osas – kui juhtumiplaanist on juba teada, mis kulutused
võivad ette tulla, siis miks tehakse otsus 30 päeva jooksul? Kas see ei võiks olla summast
sõltuv ja lihtsamate abivahenendite puhul nt 7 päeva?
Liina Lelov-Aasmaa – seda ei otsusta lastekaitsespetsialist, see on komisjoni otsus.
Kaja Rebane – komisjon käib koos keskmiselt 2 korda kuus, olenevalt taotlustest. 30 päeva
on maksimaalne, mitte eesmärk. Võimalik on korraldada ka erakorraline komisjoni istung.
Kaire Parts on saatnud komisjonile eelnõu kohta e-kirjaga kommentaarid, mida Gerli Mets
teistele komisjoni liikmetele tutvustas.
Gerli Mets palus selgitust lg 5 osas – mida mõeldakse isikliku auto all, kas võib kasutada ka
tuttava autot?
Priit Ruut – laps saab teenusele mingi muu transpordiga peale ühistranspordi.
Komisjoni liikmed otsustasid üksmeelselt esitada eelnõule muudatusettepanekud.
Otsustati:
esitada järgmised ettepanekud:
2.1 Muudatusettepanek on § 3 lg 1 p 3 ja p 4 osas ühtlustada sõnastus, kuna need osaliselt
dubleerivad üksteist. Uus sõnastus p 3 – lapse ja tema pere nõustamisteenused (sh
psühholoogiline nõustamine), logopeediteenus ja muud teraapiad, mis toetavad lapse arengut;
2.2 § 4 lg 3 – vahetada sõnad „tuleb teha“ sõnaga „tehakse“;
2.3 Muudatusettepanek § 4 lg 4. Uus sõnastus – teenuse osutajaga sõlmitakse leping ja/või
tasutakse teenuse eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.
Päevakorra punkt 3
Abivallavanem Priit Ruut andis ülevaate kavandatavatest muudatustest Sindi
Sotsiaaltöökeskuses, mis hetkel toimib supiköögina. Sindi linnas on vajadus toimiva
päevakeskuse järele ja küsimus on selles, kuidas seda saavutada. Maja võiks elu sisse saada –
kasutatud riided, kokandusring ja näiteks Sindi avahooldustöötajad võiksid seal koha leida.
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Vallavalitsus on enda korraldusega muutnud sotsiaaltöökeskuse struktuuri. Alates 1. juulist
2018 on Sindi Sotsiaaltöökeskuse struktuuris 1,0 kohaga juhataja ning 0,5 kohaga
hoolekandetöötaja. Plaanis on välja kuulutada konkurss juhataja kohale.
Ühe muudatusena on plaanis hakata sisse tooma valmistoitu. Eelläbirääkimisi on peetud
kooliga. Arvatavasti oleksid inimesed valmis söögi eest ka rohkem maksma, kui see oleks
mitmekesisem. Üheks võimaluseks võiks olla talongisüsteem.
Kaja Rebane – toimetulekutoetuse maksmisel saab nõusolekul tasuda nt supiköögi eest.
Siiri Kukk avaldas arvamust, et toimetulekutoetuse saajad võiksid ka omaltpoolt midagi linna
heaks teha.
Priit Ruut – välja tuleks hakata mõtlema rehabilitatsiooniteenust pikaajalistele töötutele,
siduda toimetulekutoetuse maksmisega. Toetuse taotlejad saaksid teha lihtsamaid
heakorratöid.
Gerli Mets pakkus ühe võimalusena välja Sindi ja Tori supiköökide ühe juhtimise alla viimist.
Priit Ruut kommenteeris, et keegi peaks ikka kohapeal silma peal hoidma. See võiks olla
plaan tulevikuks.
Kaja Rebane – Sindil ja Toril on erinevad funktsioonid.
Priit Ruut – supiköögi vajadus on olemas ja soovijaid tuleb juurde.
Ave Aaslaid kommenteeris, et võib olla nõu ja jõuga abiks.
Komisjoni liikmed tundsid huvi, millises seisus on taotluse esitamine ühiselamu
renoveerimiseks.
Priit Ruut kommenteeris, et Pärnu mnt 27a osas tegeletakse projekteerimistingimuste
koostamisega. Peale taotluse esitamist selgub, kas raha antakse või mitte.
Vallavalitsus on pidanud läbirääkimisi ka endise kutsekooli omanikuga, kuid koostööplaani
hetkel ei ole. Sotsiaalmaja jaoks võiks see olla hea koht, siis saaks 27a hoone lammutada ja
selle asemel võiks olla linna keskväljak. Selline oli ka valla arhitekti nägemus.
Otsustati: võtta informatsioonid teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/
Gerli Mets
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija
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