TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 13

Tori vald

13. mai 2019

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.10
Toimumise koht: Sauga Avatud Noortekeskus
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Kaire Kangur, Marika Heindla, Kristo Kaukver ja
Kaire Parts
Puudusid: Ave Aaslaid, Katrin Hansumäe, Merike Kalden, Kaisa Üprus-Tali, Janika Klein ja
Siiri Kukk
Kutsutud: vallavanem Lauri Luur, abivallavanem Priit Ruut, sotsiaalnõunik Kaja Rebane ja
lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa
Päevakord
1. Tutvumine Sauga Avatud Noortekeskusega
2. Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamise eelnõu
3. Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmise
eelnõu
4. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja Reelika Rüütli tegi ringkäigu komisjoni liikmetele,
tutvustas maja ja andis ülevaate selle kasutamise võimalustest.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 2
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Priit Ruut. Ülevaade määruse eelnõust. Tänasel hetkel
on endiste Are ja Tori vallavolikogude poolt vastu võetud määrused valla poolt tellitava
sõitjateveo sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamiseks. Käesolevalt on käimas uus
vallaliinide hange uue vedaja leidmiseks. Sellega seonduvalt on otstarbekas paralleelselt
kehtestada ühtne määrus kõikidele valla poolt tellitavatele liinidele.

Priit Ruut: kui tellime seda teenust tellimusveona, on meile hind koos käibemaksuga. Kui me
kompenseerime vedajale piletihinna ja tegeliku kulu vahe, siis on see teenus ilma
käibemaksuta. Eesmärk on teha võimalikult palju ja suuri soodustusi ning kõik soodustatud
grupid on eelnõus ka ära nimetatud. Kui bussiga soovib sõita n.ö tavainimene, siis temale on
hind eelnõu järgi 50 senti, olenemata sellest kust kohast ja kuhu ta sõidab.
Sotsiaalkomisjoni liikmed leidsid, et piletihind 50 senti on sobiv.
Gerli Mets: § 4 lg 1 p 9 vajab täpsustamist. Sotsiaalkindlustusamet ei väljasta töövõime
kaarte. Alates 01.07.2016 hakkas töövõimet hindama ja neid kaarte väljastama Eesti
Töötukassa. Kõigil, kellel on enne seda aega määratud töövõimetuspension, on
pensionitunnistus olemas, aga kõigil kellel on alates 01.07.2016 töövõime hinnatud
töötukassa kaudu, on vähenenud töövõime tõendamiseks väljastatud plastikkaart, mis kehtib
koos isikut tõendava dokumendiga. Võiks olla sõnastus: osalise või puuduva töövõimega isik,
sh töövõimetuspensionär - vähenenud töövõimet tõendav dokument. Sel juhul ei oleks vahet,
milline asutus on isikule vastava dokumendi väljastanud ja siia alla läheksid nii
töövõimetuspensionäri pensionitunnistused kui ka vähenenud töövõime kaardid.
Sarnane sõnastuse muudatus oleks vaja teha ka § 4 lg 1 p 10.
Kaire Parts: teen ettepaneku lisada puudeastmete puhul juurde ka sügav puue.
Gerli Mets: § 4 lg 1 p 10 võiks olla sõnastatud järgnevalt: keskmise-, raske- või sügava
puudega 18-aastane ja vanem isik – puuet tõendav dokument, millele on märgitud andmed
puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.
Kaire Parts: teave kaartide uue väljanägemise kohta ei ole bussijuhtideni veel jõudnud.
Nemad on harjunud oranži kaardiga, aga nüüd on valge. Bussijuhtidele oleks vaja uut kaarti
näidata vältimaks arusaamatusi.
Kaisa Üprus-Tali on esitanud küsimuse e-posti teel ja soovib selgitust § 5 lg 1 välja toodud
tasuta sõidu õigust tõendavate dokumentide kohta.
Gerli Mets: kas ei ole võimalust, et neid andmeid näeks kuskilt registritest?
Priit Ruut: sotsiaalosakond annab välja vaid tõendi 4- ja enamalapselisele perele. Kuna lapsed
sõidavad nagunii tasuta, siis on küsimus lapsevanemates ehk siis me peaksime ära nägema
selle, kas tegemist on 4-lapselise vanemaga või mitte. Taotluse peab ikka esitama ja võib-olla
on vaja mingeid dokumente juurde.
Kaire Parts: äkki võiks olla soodustuse saamise juures kirjas, et kui lapsed on alla 18a?
Kaja Rebane: soodustus on olnud seni, kuni laps on õpilane. Kui tavaliselt on piir 18
eluaastat, siis õpilase puhul on selle kooliastme lõpuni. Nii on olnud ka linnaliinidel.
Priit Ruut: kasutatakse sama loogikat nagu maakonnaliinidel.
Kaisa Üprus-Tali soovis veel e-posti teel esitatud küsimuses teada, miks peab inimene korra
aastas ametniku juurde tulema, et uuesti tasuta sõidu õigust taotleda?
Priit Ruut: see puudutab 4- ja enamalapselisi peresid, kuna kõigil teistel on dokument, mis
kehtib seni kuni ta kehtib.
Kaja Rebane: me ei hoia nimekirja, et kellele me selle tõendi parasjagu väljastasime, et
automaatselt midagi pikendada. Paberkandjal tõendile tuleb kehtivusaeg peale panna. Kui
täisealine laps lõpetab mais kooli, siis aasta lõpuni saab ta niikuinii soodustust.
Priit Ruut: laps võib saada vahepeal nt täisealiseks, lõpetada kooli vms.
Gerli Mets: teen ettepaneku § 3 lg 1 p 5 asendada sõnastus osalise või puuduva töövõimega
pensionär sõnastusega osalise või puuduva töövõimega isik. Samuti lisada juurde
puudeastmena sügav puue.
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Otsustati:
2.1 teha eelnõule järgmised muudatusettepanekud:
2.1.1
§ 3 lg 1 p 5 eelnõu sõnastus:
õpilasele, üliõpilasele, 65-aastasele ja vanemale isikule, pensionärile, osalise või puuduva
töövõimega pensionär, töövõimetuspensionär, keskmise puudega või raske puudega 18aastane ja vanem isik;
Muudatusettepanek:
õpilasele, üliõpilasele, 65-aastasele ja vanemale isikule, pensionärile, osalise või puuduva
töövõimega isikule, töövõimetuspensionärile, keskmise-, raske- ja sügava puudega 18aastasele ja vanemale isikule;
2.1.2
§ 4 lg 1 p 9 eelnõu sõnastus:
osalise või puuduva töövõimega isik, sh töövõimetuspensionär – Sotsiaalkindlustusameti
väljastatud
töövõime
kaart
koos
isikut
tõendava
dokumendiga;
Muudatusettepanek:
osalise või puuduva töövõimega isik, sh töövõimetuspensionär – vähenenud töövõimet
tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
2.1.3
§ 4 lg 1 p 10 eelnõu sõnastus:
keskmise või raske puudega 18-aastane ja vanem isik – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud
puudega isiku kaart või pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja
puude tähtaja kohta.
Muudatusettepanek:
keskmise-, raske- või sügava puudega 18-aastane ja vanem isik – puuet tõendav dokument
koos isikut tõendava dokumendiga.
2.2 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Lauri Luur: See muudatus on vajalik selleks, et liikuda edasi külade küsimusega. Praegusel
juhul saab piiri muuta juhul, kui ühinemisleping selle võimaluse annab. Elanike jaoks võib
olla negatiivseks asjaoluks, et me ei saa garanteerida, et peale liitumist linnaga jääb Saugasee
teenuspunkt alles. Avaliku väljapaneku ajal sisulisi ettepanekuid ei laekunud, laekus kaks ekirja arvamusega, et piiri ei peaks muutma. Ühinemislepingu muutmiseks on vaja 16 volikogu
liikme poolthäält ehk 2/3 volikogu koosseisust peab olema otsuse eelnõu poolt. Kui
heakskiitu ei tule, siis selle volikogu koosseisuga ei saa seda küsimust edasi menetleda.
Piirimuudatus peaks toimuma kas aastal 2021 kuus kuud enne valimisi või kui
ühinemislepingut praegu ei avata, saab järgmine kord selle teemaga edasi minna aastal 2025
enne valimisi.
Kaire Kangur: rahva arvamus ei loe siis midagi?
Lauri Luur: mina ei saa vastata. Volikogus on erinevad poliitilised vaated. Igaüks on
kandideerinud mingi mõttega ja sellest tulenevalt peavad nad mingi seisukoha kujundama.
See on poliitiline otsus. Kui seda otsust ei tule, ei saa edasi minna.
Gerli Mets: kui tullakse volikokku uuesti paari kuu pärast sama eelnõuga, kas saab selle siis
uuesti hääletusele panna?
Lauri Luur: esitan küsimuse õigusosakonnale vastuse andmiseks.
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Kristo Kaukver: kui kohal ei ole 16 volikogu liiget, mis siis saab?
Lauri Luur: peab olema 16 inimest kohal. Vallasekretär peab selgitama, et kui on kohal alla
16 volikogu liikme, mis siis saab.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu.
Priit Ruut: kui otsus vastu võetakse, järgneksid linnaga läbirääkimised ja edasised otsused.
Nende külade jaoks on see oluline teema.
Komisjoni esimees Gerli Mets paneb otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: üksmeelselt toetada Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna
ühinemislepingu muutmise eelnõud ja suunata volikogule otsustamiseks.
Päevakorrapunkt 4
Kaire Kangur: olen saanud tagasisidet, et kõigile Sindi pensionäridele ei sobi, kui neid
sünnipäeva puhul kodus õnnitlemas käiakse. Sünnipäeva puhul võiks raha lihtsalt arvele üle
kanda.
Priit Ruut: kodudes käiakse korra kuus. Kodudes käimine on hea võimalus teada saada, kuidas
inimestel läheb, kuidas nad elavad.
Kaja Rebane: sotsiaalosakonnal ei ole nende isikute kontonumbreid, kellel on õigus saada
sünnipäevatoetust. See omakorda eeldab avaldust.
Kristo Kaukver: valla ajalehes peaks selle asja lahti kirjutama.
Kaire Kangur: kas meil on uus sotsiaaltöötaja ka leitud?
Priit Ruut: meil on uus lastekaitsetöötaja valitud ja proovitööd tegemas. Sotsiaaltöötaja koha
pealt käib praegu tööpäevade kaardistamine ja selle põhjal saab siis teha järeldusi, kuidas
tööülesandeid jagada. Ka eelarve peab tulema järgi. Kaardistamise mõte on leida üles
sotsiaaltöö kitsaskohad.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
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