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Kaunissaar
Komisjoni esimees Markko Virkus tegi ettepaneku lisada päevakorda 4. päevakorrapunktiks
eelnõu: Lõuna-Piiri-Tõela tn vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
Päevakord
1. Tori valla 2020. aasta eelarve 1. lugemine
2. Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks
2018-2030 vastuvõtmine“ muutmine
3. Pärnu linna asustusüksuste üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande eelnõu kooskõlastamine
4. Lõuna-Piiri-Tõela tn vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 1
Ettekandeks saab sõna finantsjuht Gülli Kaunissaar. Ülevaade Tori valla 2020. aasta eelarve
eelnõust.
Gülli Kaunissaar: toetus- ja tasandusfond on 1. lugemisel esialgsel tasemel, kuna riiklikud
summad ei ole veel teada.
Avaldati arvamust, et tulumaksu tõus on võib-olla liiga optimistlik. Vallavanem Lauri Luur
kommenteeris, et tegelikku olukorda ei olegi võimalik teada.

Lauri Luur: enne 2. lugemist peab kriitiliselt üle vaatama, mida jõuame reaalselt tehtud ja
mida mitte. Sellel aastal sai enamus planeeritud töödest ka ellu viidud.
Komisjoni liikmed nõustusid finantsjuht Gülli Kaunissaare ettepanekuga teha eelarve 2.
lugemine veebruarikuu volikogu istungil. Selleks ajaks on toetusfondi summad teada ja 2019.
aasta eelarve täitmine olemas. Samuti jõuaks vallavalitsus eelnõu põhjalikult üle vaadata.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata Tori valla 2020. aasta eelarve eelnõu volikogule
otsustamiseks.
Päevakorrapunkt 2
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Signe Rõngas. Vahepealsel ajal muudatusettepanekuid
laekunud ei ole, kõik on sama, mis eelmisel korral.
Lauri Luur: proovime väiksema laenuga hakkama saada ja peame läbi mõtlema, kuidas
projektidest raha saada. Sel aastal oli aega strateegiasse põhjalikumalt süveneda.
Gülli Kaunissaar kommenteeris, et arengukava ja eelarvestrateegia võiksid kokku moodustada
ühe dokumendi – saaks olema arengukava, mis sisaldab ka eelarvestrateegiat. On erinevaid
mõtteid optimeerimiseks.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule otsustamiseks.
Päevakorrapunkt 3
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Signe Rõngas.
Kehtiv Sauga valla üldplaneering teeb ettepaneku valla ja Pärnu linna vahelise piiri
muutmiseks Lõo tänaval nii, et Lõo tänav jääks täielikult Pärnu linna territooriumile ja VäikeKingu ning Kingu-Kristjani kinnistutel nii, et mõlemad kinnistud jääksid Pärnu linna
territooriumile, millega need on maakorralduslikult rohkem seotud kui Tori vallaga.
Nimetatud piirimuudatuse ettepaneku on Pärnu Linnavalitsus kooskõlastanud Sauga valla
üldplaneeringu menetluse käigus oma 30.11.2015. a korraldusega. Eelnõu kohaselt
kooskõlastada Pärnu linna asustusüskuste üldplaneering tingimusel: kajastada üldplaneeringu
joonistel ja seletuskirjas Pärnu linna ja Tori valla vahelise haldusüksuse piiri muutmise
ettepanekut kehtivas Sauga valla üldplaneeringus esitatud mahus.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule otsustamiseks.
Päevakorrapunkt 4
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Signe Rõngas.
Eelnõu kohaselt tunnistada kehtetuks Sindi linnas Lõuna-Piiri-Tõhela tn vahelise maa-ala
detailplaneering.
Kehtetuks tunnistamise taotluse on esitanud Lõuna tn 1 kinnistu omanik.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule otsustamiseks.
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