TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 18

Tori vald

17. detsember 2019

Algus kell 15.00, lõpp kell 16.45
Toimumise koht: Sindi Avatud Noortekeskus
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: Kristo Kaukver, Janika Klein, Siiri Kukk, Marika Heindla, Kaisa
Üprus-Tali, Kaire Parts ja Ave Aaslaid
Puudusid: aseesimees Kaire Kangur, Katrin Hansumäe ja Merike Kalden
Kutsutud: abivallavanem Priit Ruut, sotsiaalnõunik Kaja Rebane, lastekaitsenõunik Liina
Lelov-Aasmaa ja Sindi Avatud Noortekeskuse juhataja Angelika Sild
Päevakord
1. Tutvumine Sindi Avatud Noortekeskusega
2.Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 49 „Toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine“ muutmine
3. Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks
2018 - 2030 vastuvõtmine“ muutmine
4. Tori valla 2020. aasta eelarve, 1. lugemine
5. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorrapunkt 1
Sindi Avatud Noortekeskuse juhataja Angelika Sild tutvustas komisjoni liikmetele hoonet,
andis ülevaate noortekeskuse igapäevatöö rõõmudest-muredest ja vastas komisjoni liikmete
küsimustele. Angelika Sild on juhatajana ametis alates käesoleva aasta 1. oktoobrist.
Angelika Sild: keskmiselt käib noortekeskuses 30 noort päevas, põhiliselt vanuses 14-17
eluaastat; lisaks Sindile ka Pärnust ning Paikuselt. Noorte huviringe toimub majas 11, lisaks
on 2 ringi väljaspool maja – automudellism ja võimlemisring. Kõik ringid on tasuta. Noored
tulevad majja õhtul kuue paiku ja on siin kaheksani. Personali poole pealt on ametis 1,0
kohaga noortekeskuse juhataja, kaks 0,5 kohaga noorsootöötajat ja 0,5 kohaga koristaja.
Kõige suurem mure on ruumipuudus. Noortel puudub võimalus oma seltskonnaga teistest
eralduda. Igapäevaprobleemid arutatakse läbi koos noortega. Noorte poolt tuli ettepanek uue
diivani soetamiseks ja vallavalitsuse abiga on uus ja mugav diivan nüüd ostetud. Lisaks on

noored teinud ettepaneku, et ruumide seinad võiksid olla rohelised ja noortelt on tulnud muid
huvitavaid mõtteid.
Sotsiaalnõunik Kaja Rebane kommenteeris, et majas teisel korrusel on valla korterid. Peale
Pärnu mnt 27a sotsiaalmaja valmimist on võimalus siinsed elanikud sinna ümber paigutada.
Kristo Kaukver: kas käib ka erivajadustega noori?
Angelika Sild: on ka erivajadustega noori, aga füüsiliste erivajadustega keegi silma ei paista.
Inva-wc on majas olemas. Lisaks ruumipuudusele teevad muret veel gaasiküte, mis teadmata
põhjustel aeg-ajalt välja lülitub ning probleemid internetiga, õhtusel ajal on wifi väga nõrk,
kuna siis on kasutus kõige aktiivsem.
Abivallavanem Priit Ruut kommenteeris, et maja kütteprobleem tuleb välja selgitada.
Internetiühenduse probleemiga tegeleb valla IT-juht Ragnar Luup.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Ettekandeks saab sõna sotsiaalnõunik Kaja Rebane.
Eelnõu eesmärk on toimetulekutoetuse maksmisel arvestatavate eluasemekulude piirmäärade
ülevaatamine ja korrigeerimine. Võrreldes eelmise redaktsiooniga on suurenenud
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kulud pere esimesele ning igale järgnevale
liikmele 2 euro võrra, soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse
piirmäär on suurenenud pere esimesele ja igale järgnevale liikmele 2 euro võrra.
Elektrienergia tarbimisega seotud kulude piirmäär suureneb nii pere esimesele kui igale
järgnevale liikmele 8 euro võrra. Muus osas piirmäärasid ei muudeta.
Kaja Rebane: korra aastas tuleb need üle vaadata. Arved peaksid saama kaetud tegeliku
tarbimise järgi. Uus määrus hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2020.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Priit Ruut.
Eelmisel komisjoni koosolekul tutvustatud ettepanekud on arengukava teksti sisse viidud ja
mõnes kohas on sõnastust korrigeeritud.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 4
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Priit Ruut. Ülevaade Tori valla 2020. aasta eelarve
eelnõust.
Priit Ruut: sotsiaalvaldkonna kõige suurem rahapaigutus saab olema Pärnu mnt 27a
sotsiaalmaja renoveerimine. Sellega seoses tuleb lahendada varjupaiga teenuse osutamine
täiskasvanutele nende inimeste osas, kellele ei ole võimalik seal ruume pakkuda ja kes ei olegi
võimelised ühiselu reeglitele kohanduma. Hetkel on selliseid inimesi 7. Pooleli on
läbirääkimised Pärnu linna varjupaiga kasutamiseks, kus on olemas vaba ressurssi. Kuna
keskuses on varjupaik olemas, oleks ebamõistlik seda dubleerima hakata. Pärnu linna poolt
hetkel vastust ei ole tulnud. Neil oli uus hange, tuleb uus hind ja sellest saab sõltuma, palju
meie peaksime maksma hakkama. Hetkel maksab seal 9 eurot/öö inimese kohta. Ametnike
poolt on ettepanek, et kõige mõistlikum on kombineeritud hind 700 eurot kuus, mille sees
oleks ka 5 kohta. Oleme huvi tundnud kuni 10 koha vastu. Meil on saanud neli inimest
väljatõstmise teatise, kuna ei maksa üüri ja nemad oleksid potentsiaalsed kliendid. Pärnu
varjupaigas oleks võimalik olla ka päevasel ajal. Samas, meie praeguses eelarve projektis on
ette nähtud 60 000 eurot varjupaiga personali palkamiseks.
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Kui Pärnu linnaga kokkuleppele ei jõua, tuleb edasi mõelda. Vallavalitsus on soetanud osta.ee
oksjonilt 12 000 euroga moodulelamu, aga kõige parem variant oleks see, kui see jääkski
tühjaks. Aastaks rentimine oleks olnud üle 30 000 euro. Sellest tulenevalt komisjoni
liikmetele mõttekoht, et juhul kui Pärnu linn peaks ütlema, et meile seda teenust ei pakuta ja
me peame ikkagi selle mooduli käiku võtma varjupaigana, siis kus võiks olla sellele õige
koht? Vallavalitsus leidis varjulise koha Sindis Kommunaali kõrvalises kohas, kuhu on
võimalik tuua ka kommunikatsioonid, aga naabrid on vastu. Teiseks on seal planeeringu
kohaselt tootmismaa. Teine variant oleks panna see endise kutsekooli peahoone krundi peale.
Varjupaiga lahendamise küsimus on kõige suurem kulu. Kui Pärnult tuleb vastus, saab edasi
mõelda.
Arutelu tulemusena jõudsid komisjoni liikmed seisukohale, et vallavalitsuse poolt
väljapakutud asukoht moodulelamu paigaldamiseks on sobiv.
Teised sotsiaalvaldkonna kulud eelarve eelnõus on järgmised:
1) Toidupanga toetamine – 700 eurot
2) Ürituste kulud – 16 000 eurot
3) Ravikindlustuseta inimeste kulud – 1650 eurot
4) Kodude kohandamise projekt – 41 721 eurot
5) Summad lepingulistele töötajatele – 78 494 eurot
6) Hooldajatoetus – 42 000 eurot
7) Abivahenditoetust – 2500 eurot
8) Toetused puuetega inimestele ja nende toetajatele – 84 593 eurot
9) Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks – 8000 eurot
10) Sotsiaalteenused – 38 300 eurot
11) Summad hooldekodudele 120 200 eurot
12) Pensionäride sünnipäevatoetus 10 500 eurot (vanuses 80, 85, 90 ja sealt edasi kõigile on
toetus 50 eurot)
13) Asendus- ja järelhooldus – 222 480 eurot
14) Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ valla omaosalus – 5000 eurot (tahaksime kahe
lugemise vahepeal leida juurde veel 5000 eurot. Tervise Arengu instituut lubas uut vooru ja
meil on võimalus saada nende poolt toetust, et teha sügisel veel üks programm)
15) Sünnitoetus – 73 370 eurot
16) Ranitsatoetust – 10 600 eurot (100 eurot lapse kohta)
Priit Ruut: ürituste poole pealt on aastaring täis saanud ja nüüd on juba teada, mis kulud
saavad olema, teame paremini planeerida ja summa on suurenenud. Vallavalitsuse poolt
saavad kõik valla lapsed jõuluks kommipakid ja kodustele lastele on jõulupeod. Populaarne ja
inimestele oluline on võlanõustamise teenus.
Gerli Mets: kas eakad pidid enda jõulupeol osalustasu maksma, vanasti vist ei olnud seda?
Kaja Rebane: sel aastal maksid 10 eurot eelmise aasta 7 euro asemel. Osales 170 eakat.
Priit Ruut: inimesed olid väga rahul, kiitsid. Selle raha eest olid ruum, esineja Margus Tabor,
tantsubänd, bussidega transport peopaika ja tagasi, söök-jook ning fotograaf.
Kristo Kaukver: kas tuleb ka sel aastal projekt „500 kodu tuleohutuks“?
Priit Ruut: jätkub nime all „Kodud korda“, aga rahasummat veel ei tea. Valla omaosalusest on
veel kasutamata 9000 eurot ja seda saame järgmine aasta kasutada sellele lisaks, mida annab
Päästeamet.
Kaisa Üprus-Tali: mis sai hoolduskoordinaatorist? Kas võtsite palgale?
Priit Ruut: projekt lõppes ära. Ei näinud põhjust, duubeldas sotsiaaltöötajate tööd. Jõudsime
arusaamiseni, et hoolduskoordinaatori projekt oleks kõige paremini toiminud, kui ta oleks
olnud perearstikeskuse sotsiaaltöötaja.
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Kaja Rebane: meil ei ole kohalikku perearsti, kõik on laiali. Puudus ühendav lüli ja kliendile
konkreetne partner.
Priit Ruut: selle aasta eelarves oli inventari jaoks 40 284 eurot, mis oli toimetulekutoetuse
jääk endistest valdadest. Järel on sellest 16 013 eurot, mis on järgmise aasta eelarves. Oleme
ostnud selle eest avahooldustöötajatele tahvelarvutid, mis hõlbustab nende tööd (näitab
päevatöö ja marsruudid, aruandlused). Samuti oleme ostnud 17 950 euro eest Citroeni
„piruka“. Tingimuseks oli normaalse suurusega pagasnik ja tagumised lükanduksed. Sindi
Linnavalitsuse kasutuses olnud elektriauto sai antud Sindi Sotsiaaltöökeskusele supi
laialiveoks. Samuti on Sindi sotsiaaltöötajate kasutada üks elektriauto.
Priit Ruut: ka ühistranspordi korraldus on nüüd meie osakonna all. Kuna mina sellega tegelen,
siis näen edaspidi kulusid ja täit ülevaadet. Aga selles osas on vaja kahe lugemise vahepeal
üks parandus teha. Õpilastranspordile on arvestatud samapalju raha kui sellel aastal, aga
hangetega läksid õpilasveod oluliselt kallimaks. Hinnanguliselt 40 000 – 45 000 eurot on vaja
juurde leida.
Vastusena Kristo Kaukveri küsimusele vastas Priit Ruut, et enne Pärnu mnt 27a valmimist
valla territooriumile uue hoolekodu rajamisest juttu ei ole.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata Tori valla 2020. aasta eelarve eelnõu volikogule 1.
lugemisele.
Päevakorrapunkt 5
Gerli Mets: jään enda küsimuse juurde – ühte sotsiaaltöötajat ei ole juurde vaja? Struktuuris
on koht olemas.
Priit Ruut: seoses ümberkorraldustega oleme saanud probleemi lahendatud. Hetkel tundub, et
nii on optimaalne. Probleemne on Sindi elamumajandus – võtab tööd ja auru, aga kui Pärnu
mnt 27a saab korda, siis mure laheneb.
Priit Ruut: sooviksin komisjoni seisukohta. Meie toetuste maksmise kord näeb ette
sissetulekute arvestamist, mille hulka ei arvestata riigi poolt makstavat puudest tulenevat
toetust (26-45 eurot), mis on täiendavate kulude (nt ravimite) katmiseks. Meie toetuse
maksmise aluseks on 2,5 kordne toimetulekupiir. Selle võtsime Sindilt üle lähtudes sellest, et
inimesele midagi kehvemaks ei läheks. Sindis oli see kõige kõrgem, mujal madalam. Kohati
meile tundub, et oleme väga helded toetuse maksjad. Mis komisjon arvab? Kas see peaks nii
jätkuma või võiksime edaspidi lähtuda loogikast, et kui riik on juba ette näinud mingi
täiendava tulu inimesele nende tõusnud kulude katmiseks, siis see ongi selleks ja me ei pea
seda omakorda veel kinni maksma.
Kaja Rebane: järgmisesse komisjoni tuleb täisealisi puudutav abivahendite teema. Ehk et kui
täisealistele oli siiani 50% maksimaalselt võimalik hüvitada, siis laseks vabaks kuni 100%.
Priit Ruut: inimene saab iga kuu ravimite jaoks riigilt raha ja pärast tuleb ta küsima raha ka
meilt. See on laiema arutelu koht nii laiemas ringis kui sotsiaalkomisjonis. Kellel saab olla
midagi selle vastu, et inimesed paremini elavad, aga küsimus on selles, et seda raha oleks
võimlik ära kasutada kusagil mujal, kus vajadus suurem. Võiks olla loogika, et võtame
sissetulekute arvesse võtmisel arvesse kõiki sissetulekuid.
Kaisa Üprus-Tali: topelt tasustamine ei ole normaalne üheski valdkonnas. Mõistlik on aidata
neid, kellel seda vaja.
Priit Ruut kommenteeris, et kui komisjoni poolt poolehoidu ei ole, siis volikogule pole mõtet
eelnõud esitada.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja kujundada järgmiseks komisjoni koosolekuks
seisukoht.
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