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Juhatas: komisjoni esimees Kalev Kiisk
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: komisjoni aseesimees Toomas Kandima, Jaan Kägu, Piret Lille,
ja Raivo Jürimäe
Puudusid: Hillar Lilleste (etteteatamisega) ja Eduard Jaansen
Osalesid: volikogu liikmed Marko Šorin ja Andres Mõis
Kutsutud: keskkonnanõunik Helen Mihkelson
Päevakord
1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri
2. Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise aruande
kooskõlastamine
3. Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsuse nr 5 „Volikogu alatiste komisjonide
moodustamine“ muutmine
4. Arvamuse andmine Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõude kohta
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni, kes tutvustas määruse eelnõud, mis reguleerib
Tori valla territooriumil koerte ja kasside pidamise korda. Käesoleva eelnõuga ei reguleerita
hulkuvate loomadega seonduvat, kuna loomakaitseseadus ja selle alusel kehtestatud Vabariigi
Valitsuse määrus sätestab ühtsed reeglid kõigile omavalitsustele.
Kalev Kiisk – Sauga vallal oli varasemalt Sauga valla lemmikloomade register ja põhimäärus.
Kas oleks vaja reguleerida ka teiste lemmikloomade pidamist?
Helen Mihkelson vaastas, et loomade pidamist reguleerib veel loomatauditõrje seadus. Hetkel
ei näe vajadust teiste lemmikloomade pidamist kuidagi reguleerida.
Toomas Kandima tundis huvi, kuidas peaks olema reguleeritud tiheasustusalal nt kanade
pidamine.
Helen Mihkelson vastas, et selle peaks ära lahendama heakorraeeskiri ja olemas on veel
erinevad erinõuded.

Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu looma kiibistamise vajaduse üle. Helen Mihkelson
vastas, et see on vajalik eelkõige looma omanikule juhul, kui loom läheb kaduma. Koostöös
vallaga on võimalik teha kiibistamise kampaaniaid.
Raivo Jürimäe – kas valla vetarst on ka alles? Kuidas toimub loomade vaktsineerimine?
Helen Mihkelson – vald ei korralda veteranaariteenust. Omanikul on kohustus ise
lemmikloom vaktsineerida. Vaktsineerimise teema on lahti selgitatud loomatauditõrje
seaduses.
Kalev Kiisk kommenteeris, et määrus on vajalik selleks, et neljast eeskirjast kokku panna üks
dokument.
Toomas Kandima tegi ettepaneku, et vallavalitsus võiks koertega jalutajate jaoks lisada
prügikaste parkidesse.
Piret Lilleste tegi ettepaneku määrusest tulenevaid nõudeid ka valla lehe vahendusel
inimestele selgitada.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni. Keskkonnaagentuur esitas Keskkonnaametile
Pärnu jões Sindi väliujula süvendustööde keskkonnamõju hindamise aruande. Keskkonnaamet
palub Tori Vallavolikogul antud aruanne kooskõlastada. Kavandatava tegevuse eesmärk on
Sindi väliujula kasutatavuse tagamine pärast Sindi lävendisse kärestiku rajamist. See
saavutatakse jõe süvendamisega mahus 46 000 m3. Kavandatava tegevuse vajaduse tingib
veetaseme alanemine jões ca 1,5 m võrra pärast Sindi paisu avamist ja lävendisse kärestiku
rajamist. Sindi Linnavalitsuse korralduse (23.02.2016 nr 54) kohaselt peab vee sügavus
väliujulas olema vähemalt 2 m, mistõttu tuleb väliujula paisu lammutamisega kaasneva
veetaseme alanemise tõttu rekonstrueerida (süvendada). Aruanne vastab keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 20 ja selle alusel kehtestatud nõuetele.
Helen Mihkelson kommenteeris, et keskkonnamõju hindamise aruandes süvendustöid
takistavaid asjaolusid ei ilmnenud.
Kalev Kiisk – kõik avalikud arutelud on tänaseks päevaks toimunud. Meil ei ole põhjust selle
tagasilükkamiseks. Keskkonnamõju hinnang ei näinud takistusi. See protsess on ka Sindi
linna jaoks läinud hästi ja keskkonnamõju hinnang rõhutab, et ujula süvendamine ei too halba
mõju kaasa. See on hea, et ei nähta ohtu keskkonnale ega loodusele. Põhieesmärk paisu
lammutamisel on kaladele vaba rändetee tagamine ja see eesmärk saab ka täidetud.
Toimus arutelu võimaliku lihkeohu teemal seoses süvendustöödega materjali ladustmaisega
kaldale.
Kalev Kiisk kommenteeris, et lihkeohtu ohtu ei ole.
Jaan Kägu avaldas toetust käimasolevale protsessile.
Kalev Kiisk – kogu protsess võiks võimalikult kiiresti edasi minna. KMH aruanne ütleb, et
ujula on teostatav ja see on ju Sindi linna jaoks kõige olulisem.
Toomas Kandima – teisi võimalusi selle asja lahendamiseks ei olegi.
Otsustati: teotada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
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Päevakorra punkt 3
Kalev Kiisk kommenteeris, et eelnõu on algatatud keskkonnakomisjoni ettepaneku alusel.
Teema tõstatus päevakorda Tori valla põhimääruse eelnõu arutelul. Mõnel volikogu liikmel
on olnud probleemiks, et ei saa osaleda soovitud komisjoni töös. Ettepanek oli jätta komisjoni
liikmete arvu ülempiir vabaks.
Jaan Kägu – igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte alalisse komisjoni. Siis
saab seda õigust nõuda.
Kalev Kiisk – on tõlgendamise küsimus, kas volikogu liige saab osaleda seal komisjonis,
kuhu ta ise soovib või on tal õigus kuuluda vähemalt ühe komisjoni koossseisu. Eelmises Tori
vallas sai volikogu liige osaleda seal komisjonis, kus soovis.
Sotsiaal- ning aregu- ja planeeringukomisjon on teinud ettepaneku täiendada eelnõu p 1.7 ja
lisada lisada sõna „vähemalt“- vähemalt 3-liikmeline revisjonikomisjon.
Keskkonnakomisjon toetas ettepanekut.
Otsustati: toetada eelnõud ning esitada volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni. BIOLAN Baltic OÜ esitas Keskkonnaametile
Rääma III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Taotletav uuringuruum asub Pärnu
maakonnas Tori vallas Kilksama külas riigile kuuluvatel kinnistutel Rääma turbaraba 2 ja
Taali metskond 127. Taotletava uuringu eesmärk on maavara (vähe- ja hästilagunenud turvas)
tarbevaru uuring, mille käigus rajatakse kuni 100 sondeerimispunkti sügavusega kuni 6 m.
Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 37,40 ha.
Keskkonnaamet on esitanud Tori Vallavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse andmiseks
geoloogilise uuringu loa taotluse, keskkonnamõjude eelhinnangu eelnõu ja Keskkonnaameti
maapõuebüroo juhataja korralduse ning loa eelnõu.
Piret Lille – kas keskkonnakaitselisi piiranguid ei ole seal?
Helen Mihkelson – seal ei ole.
Helen Mihkelson selgitas, et uuring ei taga luba kaevandamiseks.
Kalev Kiisk – kõik algab pihta sellest, kuidas see senikehtivas planeeringus on määratletud.
Komisjoni liikmed tutvusid kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga, kus kõnealune maa-ala ei
ole otseselt maardlana fikseeritud.
Kaevandamise korral tuleks esitada taotlus ala muutmiseks tootmismaaks.
Otsustati: toetada ühehäälselt eelnõud.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kalev Kiisk
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija
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