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Kutsutud: abivallavanem Priit Ruut, finantsjuht Gülli Kaunissaar, sotsiaalnõunik Kaja
Rebane, lastekaitsenõunik Liina Lelov-Aasmaa ja majandusosakonna juhataja Jüri Puust
Ettepanek tõsta 1. päevakorrapunktiks Tori valla 2019. aasta eelarve ja 2. päevakorrapunktiks
eelnõu „Tori valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise
teenuse osutamise kord“.
Päevakord
1. Tori valla 2019. aasta eelarve
2. Tori valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi
tagamise teenuse osutamise kord
3. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
4. Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord
5. Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord
6. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord“ muutmine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati finantsjuht Gülli Kaunissaart. Ülevaade sotsiaalosakonna 2019. aasta eelarve eelnõust
ja planeeritavatest investeeringutest. Suuremad investeeringud on Tori sotsiaal- ja rahvamaja
maaküte 142 420 eurot, Pärnu mnt 27a ühiselamute renoveerimine 370 304 eurot, Sindi linna
objektide kaugküttele üleviimine 40 000 eurot ja sotsiaalkorterite remont (põhitegevuse all)
18 000 eurot.
Gerli Mets: kas Sindi linna objektide kaugküttele üleviimist ei võiks teha SW Energia?
Jüri Puust: kui SW Energiale soojamajandus maha müüdi, pandi neile lepingusse teatud
objektide kohta kohustus need tasuta liita. Selle summa sees neid ei ole, need on lepingus.

Priit Ruut: seal sees ei ole Sindi Sotsiaaltöökeskust, kuna jääb kaugküttepiirkonnast välja.
Jüri Puust: KIK ei ole veel vooru avanud selle asja finantseerimiseks. Taotlejaks saab olema
SW Energia. Arutlusel on olnud nelja objekti liitmine juurde ja see esialgne summa on 40 000
eurot. KIK-ga on selline lugu, et 50% maksab soojatootja ja 50% meie.
Priit Ruut: varem oli tugiisikule tunnihindeks 3.50 eurot, nüüd 4.50 eurot.
Gerli Mets: kas me leiame 4.50 euroga tugiisikuid, võibolla peaks eelarvesse suurema summa
panema?
Priit Ruut: vajadusel on vallavalitsusel võimalus maksta tugiisikutele ka rohkem.
Priit Ruut kommenteeris, et osad omavalitsused ei ole projektist „500 kodu tuleohutuks“ osa
võtnud ja nende rahad jagatakse Päästeameti poolt ringi. Ka meie vallal võib avaneda
võimalus sealt raha juurde saada.
Gerli Mets tundis huvi, kas sotsiaaltöötajaid on vallas piisavalt?
Priit Ruut: on puudu kahest inimesest. Kuna Sindis on võrreldes teiste piirkondadega oluliselt
suurem koormus, oleks vaja juurde ühte sotsiaaltööspetsialisti või -assistenti. Sindis oligi
varem lisaks sotsiaaltöö assistent. Puudu on ka ühest lastekaitsetöötajast. Peame funktsioonid
ja ülesanded välja mõtlema, kas see on assistent või täiendav sotsiaaltöö spetsialist või hoopis
keegi teine, keda meil on vaja.
Gerli Mets: eelmisel koosolekul kuulsime, et Sindi Sotsiaaltöökeskuses on palju tööd, kas
sotsiaaltöökeskuses peaksid ehk mõlemad töötajad olema täiskohaga tööl?
Priit Ruut: seal saab hakkama sisemise töökorraldusega. Põhirõhk on päevasel toitlustamisel
ja sel ajal on kaks inimest olemas.
Gerli Mets: kui kedagi on vaja juurde võtta, kas selle peaks ka eelarvesse planeerima?
Priit Ruut: struktuur tuleb tervikuna üle vaadata. Inimesed on ülekoormatud ja see ei ole ainult
meie osakonna probleem.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule 2. lugemisele.
Päevakorra punkt 2
Kuulati majandusosakonna juhataja Jüri Puusti, abivallavanem Priit Ruutu ja sotsiaalnõunik
Kaja Rebast. Eelnõu eesmärk on sätestada ning ühtlustada eluruumi tagamise teenuse
osutamise tingimused ja kord Tori vallas.
Jüri Puust: Sindis on 19 majas kokku 60 korterit, mis kuuluvad vallale ja neis on üürnikke 29
(va ühiselamud ja Supluse majad), üürilepinguid 25, neist kehtivaid 4. Küsimus on selles,
milliseid pindu on vallale vaja ja millised anda inimestele erastada. Valla põhiülesandeks ei
ole sellises ulatuses korterimajandusega tegelemine. Valla omandis võiksid olla kaugküttega
korterid. See kord peaks reguleerima seda, kuidas saame edasi minna.
Jüri Puust juhtis tähelepanu § 4 punktidele 1 ja 2, kus juttu isikutest, kelle alalisest elukohaks
enne kinnipidamiskohta või asenduskoduteenusele osutamist oli Tori vald. Enne
haldusreformi oli tegemist ju nelja endise omavalitsusega ja Tori vald oli neist üks. Tuleks
täpsustada, kas seda sõnastust oleks vaja muuta.
Priit Ruut: eelnõu jagab eluruumid kolmeks: sotsiaaleluruumid, munitsipaaleluruumid ja
tööandja eluruum.
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Toimus arutelu, millistel tingimustel eraldatakse sotsiaal- ja millistel tingimustel
munitsipaaleluruume. Sotsiaaleluruumi üürilepingut on võimalik lõpetada päevapealt ja
seaduse silmis on tegemist ajutise meetmega.
Gerli Mets: hoolekandekomisjon saab samuti ettepaneku teha, kas eraldada sotsiaal- või
munitsipaaleluruumi.
Priit Ruut: enne ei saa ära müüa eluruume, kui Pärnu mnt 27a on renoveeritud. Seal on
inimesi, kes ei ole ise võimelised endale leidma ajutist elupinda.
Kaja Rebane: mitmed, kes täna on sotsiaaleluruumi üürilepinguga, on tegelikult ise
võimelised endale elupinda leidma.
Otsustati:
2.1 eelnõu tekstis läbivalt sõna asenduskoduteenus asendada sõnaga asendushooldusteenus;
2.2 sõnastada Tori vald (§ 4 p 1 ja p 2) selliselt, et oleks üheselt aru saada, et tegu on tänase
Tori vallaga, ja inimene kes on pärit Tori vallaks ühinenud omavalitsusest, käib ka selle alla.
Juristiga täpsustada, kas selleks on vajadus. Kui vajadus puudub, jätta sõnastus samaks.
2.3 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu. Eelnõu eesmärk on ühtlustada senini kehtinud nelja
omavalitsuse teenuse osutamise korrad üheks tervikuks ning viia teenuse osutamise
tingimused vastavusse sotsiaalhoolekande seadusega. Plaanis on läbi avahooldustöötajate
koduteenust rohkem osutada ja sotsiaaltranspordi osa vähendada. Pärnumaa
Ühistranspordikeskus soovib katta kogu maakondlikku sotsiaaltransporti ja see võtab meilt
sotsiaaltranspordi osutamise koormust vähemaks. Koduteenust on vaja arendada selleks, et
inimene ei peaks minema hooldekodusse, vaid saaks oma kodus võimalikult kaua hakkama.
Ülevaade määruse eelnõust.
Gerli Mets: kas on ka teada, kui palju inimesi meil seda teenust hetkel kasutavad?
Kaja Rebane: teenuse järele on üha suurem vajadus, kuna puuduvad üldhooldusteenusega
teenuskohad. Praegu on 15 aruannet kuus. Teenused lähevad hinnakirjastamisele. Endistel
valdadel oli varem erinevalt ja hinnad saavad selle tulemusel ka ühtlustatud. Tekib täis- ja
soodushind. Kui inimene ei suuda täishinda tasuda, peab saama vajadusel soodushinnaga ja
vajadusel tasuta. Ei saa jääda hätta. Puhtalt mugavusteenust ei taha pakkuda.
Gerli Mets: teenuse osutamise liigi all § 3 lg 5 p 5 on koduabiteenusena kirjas kommunaal- ja
muude maksete tasumine. Saan sellest mõttest küll aru, et tegemist on abistamisega arvete
tasumisel aga teisalt võib tekkida mõnel inimesel ootus, et keegi maksab inimese eest need
arved ära. Võibolla peaks seda sõnastust muutma, et oleks üheselt arusaadav kõigile?
Gerli Mets: siin on ka kirjas § 6 lg 4, et teenuse osutamiseks sõlmitakse isiku ja
teenuseosutajaga vajadusel teenuse osutamise haldusleping. Sõna vajadus tekitab küsimust, et
millistel juhtudel ei ole vaja sõlmida lepingut?
Kaja Rebane: § 6 lg 4 kohaselt ei ole meil vajadust teenuslepingut sõlmida, kui tekitame
haldusakti, kus on kõik asjad sees ja läheb allkirja vastu teatavaks tegemiseks. Kõikidel
juhtudel ei pea lepingut tegema, haldusleping on oluline siis, kui me ostame teenuse sisse.
Mida rohkem saame otsuses ära kirjeldada, seda lihtsam meile.
Gerli Mets: palun täpsustage § 7 p 4 - isikutele, kellele on määratud hooldaja, kes saab
hooldajatoetust, osutatakse koduteenust täishinnaga.
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Kaja Rebane: see on sel juhul, kui täisealisele isikule on määratud hooldaja. Siis hooldaja
ülesannete hulka kuulub ka esmaste koduteenuste osutamine (sooja toidu tegemine,
abistamine puude tuppa toomisel). Kui hooldaja ütleb, et ta ei jõua seda kõike teha ja tahab
seda teenust saada uuesti kõrvale, tasub isik täishinnaga. Meie tasustame juba hooldajat, et ta
teeks samu toiminguid. Hooldajatoetuse suurus on olenevalt puudest 30 või 50 eurot
täisealiste isikute puhul.
Otsustati:
3.1 teha ettepanek § 3 lg 5 p 5 muutmiseks. Eelnõu sõnastus: kommunaal- ja muude maksete
tasumine. Parandusettepanek: abistamine maksete tasumisel.
3.2 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Kuulati sotsiaalnõunik Kaja Rebast. Käesolev määrus sätestab isikutele, kelle
rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas või kes abivajaduse ilmnemisel viibivad Tori
valla territooriumil, varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja korra.
Ülevaade määruse eelnõust.
Mõlemad teenused on sisse ostetavad.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 5
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu. Eelnõu eesmärk on ühtlustada senini kehtinud nelja
omavalitsuse teenuse osutamise korrad üheks tervikuks ning viia teenuse osutamise
tingimused vastavusse kehtiva sotsiaalhoolekande seadusega. Tugiisikuteenus on inimestele,
kes vajavad sotsiaalsete, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste
täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikliku abistaja teenust osutatakse
täisealistele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja osalemiseks
ühiskonnas füüsilist kõrvalabi.
Priit Ruut: kehtestatakse täis- ja soodushind. Sindis maksis inimene tugiisikuteenuse
maksumusest 20% ise. Liitunud omavalitsused on erinevalt toimetanud.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 6
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu ja sotsiaalnõunik Kaja Rebast. Eelnõuga tehakse
määrusesse järgmised muudatused:
1) Vajalik on tunnistada kehtetuks § 14 punkt 6 ja § 20, mis reguleerivad täiendavate
sotsiaaltoetuste tasumist riigieelarvelistest vahenditest, kuna riigi poolt ei eraldata enam
kohalikule omavalitsusele vahendeid, millega maksta täiendavaid sotsiaaltoetuseid.
Abivajajatele jääb alles võimalus taotleda ühekordset toetust Tori valla eelarvelistest
vahenditest majanduslikult raske olukorra tõttu.
2) Määruse § 10 lisatakse lõige 1¹, kuna matusetoetuste maksmise osas on riigieelarveliste
vahendite eraldamisega antud kohalikule omavalitsusele kohustus tasuda matusetoetust ka
tema elanike registris olevale matuse korraldajale, kui lahkunul puudusid elukohaandmed
rahvastikuregistris ja ükski teine kohalik omavalitsus ei ole tema matuse korraldamise kulusid
kandnud.
3) Puudega lapse ühekordse toetuse taotlemise selgituseks tuleb täpsemalt ära kirjeldada,
millisel ajahetkel peab puudega lapse vanus olema alla 16. eluaasta. Seetõttu on määruse § 13¹
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lõiget 2 oluline täpsustada, et puudega laps peab puudega lapse definitsioonile vastama
taotlusperioodi lõpu seisuga ehk toetuse subjektiks olev puudega laps peab olema 15.
detsembri seisuga kuni 15-aastane (k.a).
4) Määruse § 17 lisatakse lõige 1¹, et võimaldada vähekindlustatud perede laste huvihariduse
lapsevanema omaosaluse tasumise kompenseerimist kas osalises või täielikus mahus, kui see
on oluline lapse arengu toetamiseks. Kompenseeritakse ühe huvialaringi osalustasu ühe lapse
kohta.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
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