TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

Tori vald

26. veebruar 2018

Algus kell 17.30 lõpp kell 19.30
Toimumise koht: Tori Sotsiaalmaja
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: Gerli Mets
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni aseesimees Kaire Kangur, Kaisa Üprus-Tali, Janika
Klein, Katrin Hansumäe, Kaire Parts, Marika Heindla, Ave Aaslaid, Siiri Kukk.
Puudusid: Kristo Kaukver, Merike Kalden
Kutsutud: abivallavanem Priit Ruut, sotsiaalnõunik Kaja Rebane
Päevakord
1. Lühike tutvustus Tori Sotsiaalmajast (Ave Aaslaid)
2. Sotsiaalhoolekande seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja
riigilõivuseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete
lahendamise volitamine
3. Tori Vallavolikogu töökord
4. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine
5. Haldusüksuse piiride muutmise algatamise asjaolude välja selgitamine
6. Tori valla 2018 aasta eelarve
Päevakorra punkt 1
Kuulati Tori Sotsiaalmaja juhatajat Ave Aaslaidu, kes tutvustas Tori Sotsiaalmaja tegemisi.
Info võeti teadmiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati sotsiaalnõunik Kaja Rebast, kes tutvustas volikogu määruse „Sotsiaalhoolekande
seaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseadusega kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete lahendamise volitamine“ eelnõud.
Otsustati: Toetada eelnõud ja saata volikogule kinnitamiseks.
Poolt – 8
Vastu – 0
Erapooletu – 0

Päevakorra punkt 3
Kuulati Gerli Metsa, kes tutvustas volikogu määruse „Tori Vallavolikogu töökord“ eelnõud.
Kristo Kaukver tegi emaili teel järgmised muudatusettepanekud:
§ 2. Volikogu komisjoni töö vorm
lg 2 lõppu: „ Komisjon saab tema menetlusse suunatud õigusaktide eelnõud läbi töötamiseks
kätte vähemalt kolm nädalat enne järgmist vallavolikogu istungit.“ Ma arvan, et kolm nädalat
oleks optimaalne, et jõuaks läbi töötada komisjoni eelnõud, need komisjonis läbi arutada ning
ka volikogul oleks aeg tutvuda enne istungit. Ja see oleks vähemalt kolm nädalat, st võib ka
varem.
§ 3. Volikogu töö vorm
(2) Istung tuleb üldjuhul kokku kutsuda vähemalt korra kuus. Kuna veebruaris istungit ei
toimunud, ei peaks siinkohal ehk kasutama sõna „vähemalt“.
§ 5. Istungi läbiviimise üldine kord
(10) „Istungist tehakse helisalvestis, mida säilitatakse volikogu teenindavas kantseleis kuus
kuud. Istungi helisalvestisest ei väljastata koopiad, kuid seda on kõigil isikutel õigus kuulata
kantseleis kohapeal. Istungist võib teha muid heli-, video- ja fotosalvestisi ja ülekandeid.“
Seda osa võiks täiendada, et salvestised (kas siis heli- v videofailidena) on tagantjärele
kuulatavad-vaadatavad nt valla kodulehel. Kantseleis kohapeal kuulamine ei ole inimestele
väga mugav. Kui soovime, et valitsemine oleks läbipaistev, võiks ka istungid olla igal
ajahetkel inimesele olla internetis vaadatavad-kuulatavad.
Gerli Mets: Hetkel on meil kehtiv Tori Vallavolikogu põhimäärus, mis sisaldab endas ka
volikogu töökorda. Leian, et nii kaua kuniks meil on kehtiv põhimäärus ei ole otstarbekas teha
täiendavat dokumenti. Põhimäärus sisaldab endas ka vallavalitsuse komisjonide töökorda.
Leian, et kui on aeg käes Tori Vallavolikogu põhimäärust muuta, siis oleks mõistlik üle
vaadata ka volikogu töökord. Duubeldada ei ole mõistlik.
Poolt – 7
Vastu – 0
Erapooletu – 1
Eriarvamus: Gerli Mets tegi ettepaneku eelnõu Tori Vallavolikogu töökord volikogu
päevakorrast maha võtta.
Otsustati: kooskõlastada eelnõu juhul kui see ei lähe vastuollu hetkel kehtiva Tori valla
põhimäärusega ning kui arvesse võetakse sotsiaalkomisjoni muudatusettepanekuid:
§ 2. Volikogu komisjoni töö vorm
Lisada: Komisjon saab tema menetlusse suunatud õigusaktide eelnõud läbi töötamiseks kätte
vähemalt kolm nädalat enne järgmist vallavolikogu istungit.
§ 5. Istungi läbiviimise üldine kord
(10) „Istungist tehakse helisalvestis, mida säilitatakse volikogu teenindavas kantseleis kuus
kuud. Istungi helisalvestisest ei väljastata koopiad, kuid seda on kõigil isikutel õigus kuulata
kantseleis kohapeal. Istungist võib teha muid heli-, video- ja fotosalvestisi ja ülekandeid.
Lisada siia: volikogu istungitest tehakse otseülekanded, mida on võimalik jälgida kõigil
huvilistel üle veebi.
Koosolekuga 18.20 ühines Katrin
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Päevakorra punkt 4
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu, kes tutvustas volikogu otsuse „Haldusüksuse piiride
muutmise algatamise“ eelnõud. Gerli Mets palus Priit Ruudul tutvustada eelnõud, kuna tema
on Sauga külade teemaga tihedamalt kokku puutunud.
Gerli Mets: Sauga külade küsimus on endiselt õhus ja selleks, et uut Tori valda hakata üles
ehitama on vaja see küsimus esmalt lahendada. Selleks, et me seda teha saaksime on vaja
teemaga koheselt hakata tegelema, mitte venitada. Haldusüksuse piiride muutmise algatamine ei
tähenda seda, et külade liikumine on juba otsustatud. See on pikk protsess, millega tuleks algust
teha.
Kristo Kaukver andis emaili teel teada, et toetab antud eelnõud.
Otsustati: Toetada eelnõud ja saata volikogule kinnitamiseks.
Poolt – 8
Vastu – 0
Erapooletu – 1
Päevakorra punkt 5
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu, kes tutvustas volikogu otsust „Haldusüksuse piiride
muutmise algatamise asjaolude välja selgitamine“ eelnõud.
Gerli Mets: Eelnõu on väga üldine, puudub konkreetsus, lisaks puudub seal selge sõnum, et
protsessiga soovitakse alustada.
Kuna otsustati toetada „Haldusüksuse piiride muutmise algatamise“ eelnõud, siis seda
eelnõud hääletusele ei pandud.
Päevakorra punkt 6
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu, kes tutvustas Tori valla 2018 aasta eelarve eelnõud,
sotsiaal teemadega seonduvat.
Info võeti teadmiseks.
Gerli Mets: Kirjalikke muudatus ettepanekuid ootan oma emailile kuni 04.03.2018 (k.a).
Kaire Kangur: Rääkisime eelmisel korral volikogus, et võiks puuetega lastele määrata 50
eurose ühekordse toetuse välja maksmisega november-detsember. See toetus oleks kõikidele
puudega lastele, sõltumata pere sissetulekust. Kuna puuetega laste pered on vaesusriskis,
toetusi võeti vähemaks, siis oleks sellest suur abi.
Kaire Parts: See oleks põhjendatud ka sellega, et detsembris on palju üritusi, kuid
ühisüritustel ja külastustel ei arvestata puudega lapse soodustust (Lottemaa, teatrid jne).
Abivahendite arve maksmist soovitakse teha aasta lõpus, sest eelarveaasta lõpeb. Varem on
lapsi meeles peetud kommipakiga, kuid paljud puudega lapsed ei saagi komme süüa.
Detsembris on peredel palju väljaminekuid.
Gerli Mets: Et seda eelarvesse planeerida, oleks meil vaja ülevaadet kui palju on selliseid
lapsi, kellele toetust maksta. Palun Kaja Rebaselt sellekohast infot. Seejärel saaksime summa
eelarvesse planeerida ning lisada toetuste loetellu uue toetusliigi sh täpsustada, kes
kvalifitseerub toetusele jne.
Otsustati: toetada ühiselt, et antud toetus oleks vajalik, kuid eelnevalt on vaja infot laste arvu
osas ning vaja on välja töötada kriteeriumid, kellele toetus mõeldud.
3

Janika Klein: Hetkel on Sindis tugiisiku teenuse puhul lapsevanemal vaja tasuda omaosalus
20%, kuidas mujal? Meil võiks olla ühtne süsteem.
Kaja Rebane: Ares, Saugas ja Toris lapsevanema omaosalust ei ole.
Gerli Mets: Võiks mõelda ühtlustamise peale, teen ettepaneku selle teema juurde tagasi tulla
ja tugiisiku teenuse kättesaadavus sh tasustamine üle vaadata.

/allkirjastatud digitaalselt/
Gerli Mets
koosoleku juhataja
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