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Tori vald
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Algus kell 17.30 lõpp kell 19.00
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kalev Kiisk
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni aseesimees Toomas Kandima, Jaan Kägu, Piret Lille,
Raivo Jürimäe, Hillar Lilleste
Puudus: Eduard Jaansen
Kutsutud: vallasekretär Siiri Jõerand, keskkonnanõunik Helen Mihkelson
Päevakord
1. Tori valla põhimäärus
2. Raieloa andmise tingimused ja kord
3. Arvamuse andmine Lepplaane uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Päevakorra punkt 1
Kuulati vallasekretär Siiri Jõeranda, kes tutvustas “Tori valla põhimääruse“ eelnõud.
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse
volikogu peab kehtestama valla või linna põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise päevast arvates, mis tähendab seda, et Tori valla põhimäärus tuleb
vastu võtta hiljemalt 10. mail.
Jaan Kägu – kuidas me saame valla sümbolid kinnitada, kui neid veel ei ole?
Siiri Jõerand – see on ka eelnõus välja toodud, et sümbolid kinnitab volikogu eraldi otsusega.
Toomas Kandima – kas autasustamise mõte on paigas? Seni oli kõigil ühinenenud
omavalitsustel ju erinevalt?
Siiri Jõerand – tuleb ühildada. See on suur ja eraldi teema. Sellega tegeldakse.
Raivo Jürimäe – vallavalitsus on teinud ettepaneku, et Tori valla asustusüksuste või ühinenud
omavalitsuste piirkondade sümboolika kasutuselevõtmine kooskõlastatakse vallavalitsusega.
Milleks see vajalik on?
Siiri Jõerand – vallavalitsus peaks olema sellest lihtsalt teadlik.

Komsjoni liikmete vahel toimus arutelu eelnõu §19 „Volikogu komisjoni koosseis“ teemal.
Kalev Kiisk – kas volikogu liige võib ise avaldada soovi volikogu komisjoni kuulumiseks või
mitte?
Siiri Jõerand – sellega ei ole mõeldud seda, et volikogu liige võiks ise valida, millisesse
komisjoni ta soovib kuuluda.
Jaan Kägu – meil oli probleem, et keskerakonna esindaja ei saanud kuhugi komisjoni.
Siiri Jõerand – sellised juhul tuleks pöörduda volikogu esimehe poole.
Arutelu teemal, kui palju võiks komisjoni koosseisus olla liikmeid, kes ei ole volikogu
liikmeid.
Jaan Kägu – meil ei ole kõigis komisjonides nii, et volikogu liikmeid oleks enamuses.
Siiri Jõerand – sellised komisjonid on vaid keskkonna- ja majanduskomisjon.
Raivo Jürimäe ettepanek – komisjoni liikmete ülempiir ei peaks olema 11 liiget.
Siiri Jõerand – sel juhul tuleb muuta volikogu otsust, millega on kinnitatud, et komisjonis
võib olla kuni 11 liiget.
Eelnõus on vallavalitsuse ettepanek § 22 „Volikogu komisjoni töökord“ lg 5 muutmiseks
selliselt, et koosoleku kokkukutsuja edastab materjalid vähemalt neli kalendripäeva enne
koosoleku toimumist. Eelnevalt oli eelnõus, et materjalid edastatakse kaks tööpäeva enne.
Keskkonnakomisjoni liikmed nõustusid vallavalitsuse muudatusettepanekuga.
Jaan Kägu juhtis tähelepanu sellele, et igal eelnõul sh ka otsuse eelnõul peaksid olema
seletuskirjad. Samuti võiksid infopunktide juures olla seletuskirjad.
Seda ettepanekut komisjoni teised liikmed ei toetanud.
Otsustati:
esitada järgmised ettepanekud:
1.1. teha ettepanek volikogu otsuse „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine“
muutmiseks selliselt, et komisjoni liikmete arv ei oleks piiratud 11 liikmega;
1.2 § 27 „Volikogu istungi kokkukutsumine“ lg 2 täiendada järgmiselt: volikogu istung
toimub üldjuhul kuu neljandal neljapäeval algusega kell 15.00;
1.3 § 27 toetada vallavalitsuse ettepanekut - juulikuus üldjuhul volikogu istungit ei toimu;
1.4 § 29 „Istungi läbiviimise üldine kord“ lg 9 lahti seletada, et istungit tehakse otseülekanne
ja salvestus on ka järelevaadatav.
Päevakorra punkt 2
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni. Määrus reguleerib Tori valla tiheasustusaladel
kasvavate puude, välja arvatud metsa metsaseaduse tähenduses ja viljapuude, raiet.
Komisjoni esimees Kalev Kiisk palus teha muudatuse eelnõu seletuskirjas – eelnõu
kooskõlastatakse keskkonna-, mitte majanduskomisjoniga.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu puu rinnasdiameeteri (8 cm) üle. Osad komisjoni
liikmed jäid eriarvamusele, et sellise läbimõõdu puhul ei ole veel tegemist puuga.
Jaan Kägu kommenteeris, et see on seadusest tulenev.
Samuti toimus arutelu teemal, millisel juhul oleks vajalik, et raieloa väljastamise
kõrvaltingimuseks seatakse asendusistutus.
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Keskkonnanõunik Helen Mihkelson kommenteeris, et see jätab ametnikule võimaluse
asendusistutust nõuda.
Piret Lille – kas ametnikul on õigus raieluba peatada? Kui on esitatud valeandmeid vms, kas
sel juhul on ametnikul õigus sekkuda?
Otsustati:
esitada järgmised ettepanekud:
2.1 muuta § 2 lg 3 – raie on puu langetamine ning üle 50% võra kõrguse ja/või laiuse
kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine).
Muudatusettepanek – raie on puu langetamine ning üle 25% võra kõrguse ja/või laiuse
kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine).
2.2 § 5. Raieloa taotluse läbivaatamine, väljastamine ja kehtivus
Praegune sõnastus – teeb raieloa väljastamise või sellest keeldumise otsuse.
Muudatusettepanek – teeb raieloa väljastamise, peatamise või sellest keeldumise otsuse.
2.3 lisada § raieloa kehtivuse peatamiseks:
(1) Raieloa kehtivust on õigus peatada või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) rikutakse loaga seatud tingimusi raierahu, raiutud puude käitlemise vms osas;
3) raiutakse loale mittekantud puid;
4) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
5) taotleja ei ole vormistanud garantiikirja asendusistutuse vm raieloa kõrvaltingimuse
täitmiseks.
(2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Raieloa
peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.
2.4 tabelites asendada mõõtühik rinnasdiameeter mm-tes sentimeetrite (cm) vastu.
Päevakorra punkt 3
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni, kes tutvustas otsuse eelnõud.
OÜ Sokkel Holding on esitanud Keskkonnaametile Lepplaane uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa taotluse. Taotletav Lepplaane uuringuruum asub Pärnu maakonnas Tori vallas
Rütavere, Kilksama ja Võlla külas riigile kuuluvatel kinnistutel Taali metskond 66, Taali
metskond 53 ja Taali metskond 54, mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja
volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringu eesmärk on maavara
(liiv ja kruus) tarbevaru uuring, mille käigus rajatakse kuni 379 uuringukaeveõõnt ja kuni 379
puurauku sügavusega kuni 15 m. Taotletav uuringuruum koosneb kolmest lahustükist,
uuringuruumi teenindusala kogupindala on 620,80 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 5 aastat.
Eelnõu näb ette nõustuda/mitte nõustuda Lepplaane uuringuruumi geoloogilise uuringu
loataotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega.
Helen Mihkelson – kui soovitakse kaevandama hakata, siis selle kohta tuleb edasine info.
Komisjoni liikmetel vastuväiteid ei olnud.
Otsustati:
3.1 toetada eelnõud ning esitada volikogule kinnitamiseks. Enne volikogule esitamist
eemaldada eelnõust „mitte nõustuda“.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kalev Kiisk
koosoleku juhataja
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