TORI VALLAVOLIKOGU ARENGU- JA PLANEERINGUKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 8

Tori vald

20. veebruar 2019

Algus kell 17.00 lõpp kell 18.05
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Markko Virkus
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: Kardo Kase ja Janek Leppnurm
Puudusid: aseesimees Tõnu Sepik, Janek Bahovski, Karet Akkaja, Raivo Jürimäe ja Ivari
Niinemäe
Kutsutud: abivallavanem Signe Rõngas ja finantsjuht Gülli Kaunissaar
Päevakord:
1. Tori valla 2019. aasta eelarve, II lugemine

2. Aluste kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise algatamata jätmine
3. Välireklaami paigaldamise kord ja reklaamimaksu kehtestamine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati finantsjuht Gülli Kaunissaart. Ülevaade 2019. aasta eelarve eelnõust ja
planeeritavatest investeeringutest. Personalikulud on suurenenud eelkõige õpetajate
palgatõusu tõttu, mis on väga suur. Valitsuses on mõnevõrra tõusmas vaid nõunike palgad.
Markko Virkus: õpetajate osas oli toetus põhikooli osas päris palju suurenenud, aga
gümnaasiumi osas on palgatõus miinuses?
Gülli Kaunissaar selgitas, et kui varem oli igal koolil oma koefitsient, siis nüüd annab riik
raha ühe koefitsiendiga ja meie jaotame selle raha koolidele. Vähenemine on seoses laste arvu
vähenemisest. Riik andis gümnaasiumi osas 70 000 eurot, mis on üle 20 000 euro vähem.
Markko Virkus: kolme klassi peale 30 õpilast? Mis see tulevik seal üldse on? Riigi poolt on ju
väga suur surve gümnaasiumide osas.
Signe Rõngas: see on pikemaajalisem asi. Gümnaasiumide lisarahastust võetakse jupikaupa
riigi poolt vähemaks. Jääb valla otsus, kas pidada gümnaasiumi või mitte.
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Signe Rõngas kommenteeris, et Sindi uue kalmistu osas peaks kõik ära projekteerima – teed,
valgustuse ja tavandihoone. Kalmistuvahi selgituste kohaselt peab hiljemalt kahe aasta pärast
hakkama praegusel kalmistul peale matma.
Markko Virkus: kas 500 000 euroga on võimalik siin majas midagi ära teha?
Signe Rõngas: midagi ikka, katus on valesti ehitatud ja sulalumi tuleb sisse. Tahaksime jõuda
katusevahetuse ära teha enne järgmist talve. See raha on lisapreemia riigi poolt, kuna meil
elanike arv tuli üle 11 tuhande.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu, kuidas minna edasi Sindi tänavavalgustuse
renoveerimisega, kui on teada, et KIK-i toetust ei saa.
Markko Virkus soovis teada, et kas siis kui nende objektide alt, mis praegu on lisaraha
ootuses, vahendid vabanevad, peab laenu vähem võtma. Näiteks raekoja renoveerimine?
Gülli Kaunissaar kommenteeris, et seni kuni pangaarvel on raha, vald laenu ei võta, aga
katteallikad peame ära näitama.
Signe Rõngas kommenteeris, et Arel on veel 150 000 ühinemispreemiat kasutamata ja see on
planeeritud Suigu lasteaia renoveerimiseks.
Signe Rõngas: kui vähegi on võimalik lisaraha saada, siis seda me ka taotleme.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule II lugemisele.
Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Signe Rõngast. Eelnõu kohaselt algatada detailplaneeringu koostamine
Pulli külas Aluste kinnistul. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jätta algatamata, kuna
koostatava detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist
keskkonnamõju. Planeeringuga tehakse ettepanek jagada Aluste kinnistu elamumaa
sihtotstarbega kruntideks.
Komisjoni esimees Markko Virkus küsis täpsustavaid küsimusi.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati abivallavanem Signe Rõngast. Sindis ja Toris oli välireklaami paigaldamine
reguleerimata. Ares ja Saugas oli määrus olemas. Sauga ja Sindi poolt on surve reklaame
paigaldada ja see tuleb ära reguleerida. Ülevaade määruse eelnõust.
Hindade puhul on vaadatud teiste omavalituste hindu ja see on vallavalitsuse ettepanek. On
oluline välja tuua, et kui ettevõtte juriidiline aadress ja tegutsemiskoht on Tori vallas,
rakendatakse 0,5 maksumäära.
Janek Leppnurm: kui meil registreeritud taksol on TRE-raadio reklaam, siis kuidas seda
lahendatakse?
Signe Rõngas: sõltub suurusest. Selle küsimuse võiks volikogus üles tõsta. Tuleb välja
selgitada, kas meil on võimekust seda hallata.
Markko Virkus: selle järgi peaks kõik meile registreeritud taksod maksustama ja kui on vallas
registreeritud, saab soodustust. Aga järelevalvet on keeruline teha.
Signe Rõngas: määrus jõustub määrus 1. aprillil. Selleks ajaks peaksime saama ülevaate
olemasolevast olukorrast.
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Markko Virkus: tundub, et määrus reguleerib hästi selle valdkonna ära ja maksumäärad on
mõistlikud.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
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