TORI VALLAVOLIKOGU SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 12

Tori vald

18. märts 2019

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.30
Toimumise koht: Suigu Seltsimaja
Juhatas: komisjoni esimees Gerli Mets
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Kaire Kangur, Marika Heindla, Merike Kalden,
Kristo Kaukver, Ave Aaslaid, Kaire Parts ja Katrin Hansumäe
Puudusid: Kaisa Üprus-Tali, Janika Klein ja Siiri Kukk
Kutsutud: abivallavanem Priit Ruut, sotsiaalnõunik Kaja Rebane, lastekaitsenõunik Liina
Lelov-Aasmaa ja Suigu Seltsimaja juhataja Viiu Tamla
Päevakord
1. Tutvumine Suigu Sotsiaalmajaga
2. Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine
3. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Suigu Seltsimaja juhataja Viiu Tamla andis ülevaate seltsimajaga samas majas asuva
sotsiaalmaja tegevustest ja elanikest. Probleem on see, et puudub ruum ühistegevusteks. Korra
nädalas kogunevad seltsimaja ruumides piirkonna pensionärid ja kuus korra on perearsti
vastuvõtt. Üheks võimaluseks oleks sotsiaalmaja elanikele selles ruumis tegevuste
korraldamine. Sotsiaalnõunik Kaja Rebane andis teada, et hetkel ei ole ka nägemust, mis
sealseid inimesi üldse huvitada võiks, milliseid tegevusi ette võtta.
Põhiliselt satuvad Suigu Sotsiaalmajja inimesed, kellel on probleemid elukoha leidmisega.
Samuti on sotsiaalmajas elanikke, kellel on alkoholi- või muud sotsiaalsed probleemid. Priit
Ruut kommenteeris, et Suigu sotsiaalmajja pakutakse elukohta põhiliselt neile, kellel ei ole
vaja bussiga tööl käia, kuna ühistransport ei ole kõige paremini korraldatud.
Gerli Mets: minu arvates on Suigu Sotsiaalmajas inimväärsed tingimused.
Priit Ruut: see on üks ilusamaid ja hästitoimivamaid maju.
Kaja Rebane: siia oli Are valla ajal plaan teha hooldekodu, aga asi jäi raha taha.
Sotsiaalmajaks ehitati hoone projektide toel 2-3 aastaga jupikaupa.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Priit Ruutu. Volikogusse on seoses endise Sauga valla küladega
minemas kaks eelnõud. Tuleb lõpetada piirimuudatuse menetlus kolme küla osas, kus küsitlus
näitas, et soovitakse jätkata Tori valla koosseisus. Menetlus jätkub külade osas, kes tahavad
Pärnuga ühineda, aga sellega kaasneb ühinemislepingu muutmine. Enne seda läheb sellesse
volikogusse ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalikule väljapanekule suunamine.
Inimesed saavad teha ettepanekuid ja arvamust avaldada. Otsuse vastuvõtmiseks piisab
kohalolijate häälteenamusest. Järgneb aeg muudatusettepanekute kaalumiseks ja peale seda
jõuab volikogusse eelnõu ühinemislepingu muutmise kohta. Ühinemislepingu muutmiseks on
vajalik 2/3 volikogu liikmete nõusolek.
Gerli Mets: kui ühinemislepingut ei muudeta, kas siis ei ole selle teemaga võimalik edasi
minna?
Priit Ruut: teemaga ei saa enne edasi minna, kui ühinemisleping lõpetab oma kehtivuse
järgmiste valimistega. Siis käib teiste protseduurireeglite järgi. Oleme küsinud selgitusi ka
Õiguskantslerilt ja Rahandusministeeriumist.
Otsustati: ühehäälselt toetada ühinemislepingu muutmise avalikustamisele suunamist.
Päevakorra punkt 3
3.1. Abivallavanem Priit Ruut soovis teada saada komisjoni seisukohta eelnõule „Tori
vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine“.
Priit Ruut: avalike suhete spetsialisti asemele on planeeritud teabespetsialist ja
kommunikatsiooninõunik, kuna üks inimene on tööga väga üle koormatud. Üks asi on
uudised ja teine asi on valla maine ja kuidas me ise oskame seda kommunikeerida. Plaanis on
suurendada Tori kalmistuvahi kohta 1,5-lt kahele. Kuna Viira Koduga on leping lõppenud, on
kalmisuvahil tööd rohkem. Sotsiaalosakond soovib juurde ühte lastekaitsespetsialisti, kuna
töökoormus on niivõrd suur. Peredega tuleks teha rohkem sisulist tööd, täna käib ennetuse
asemel „tulekustutamine“.
Liina Lelov-Aasmaa: riigi poolt on tulnud juurde palju ülesandeid, nt alaealiste komisjonid on
ära kaotatud, samuti on piirkonnad suuremad. Enne ühinemist ei olnud Ares
lastekaitsetöötajat, selle töö tegi ära sotsiaaltöötaja. Praegu on ühel lastekaitsespetsialistil
Sauga ja Tori piirkond ning teisel Sindi ja Are. Ennetustööd ja järelevalvet võiks teha
võrreldes praegusega palju enam. Lisaks on töömahukas programm STAR, kõik tuleb
dokumenteerida.
Kaja Rebane: ka sotsiaalvaldkonna töö tuleks ringi kujundada. Samuti on suureks
probleemiks, et sotsiaaltöötajad ei saa inimeste terviseandmetele mitte mingil kujul
juurdepääsu.
Priit Ruut: ühele lastekaitse kohale on ka rahaline kate olemas. Kohe peale struktuuri
muudatust saaks hakata inimest otsima.
Priit Ruut: Sindis on sotsiaaltööspetsialistil väga suur koormus võrreldes teiste piirkondadega.
Plaanis on töö selliselt ümber korraldada, et sama hulga inimestega saaks hakkama. Sinti
võiks jääda kaks sotsiaaltööspetsialisti ja sotsiaalnõunik.
Kaja Rebane: hoolduskoordinaatori koht sõltub sellest, kas riik jätkab rahastamist. Leping
kehtib 1. augustini. Sotsiaaltöö spetsialistide jaoks eraldi struktuurimuudatust ei ole
planeeritud.
Priit Ruut: hoolduskoordinaatoril sellisel kujul ei ole mõtet jätkata. Sotsiaaltööspetsialistide
vangerdus saaks toimuma peale seda, kui hoolduskoordinaatori projekt lõppeb. Pakutud on
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välja ka hoolduskoordinaatorit lastele, aga tundub, et sellel ei ole mõtet. Hoopis suurem
vajadus on teenuste järgi.
Gerli Mets: peaksime andma komisjoni poolt seisukoha, kas toetame lastekaitsespetsialisti
lisamist struktuuri.
Merike
Kalden:
kas
raha
jätkub
nii
lastekaitsespetsialistile
kui
ka
kommunikatsiooniinimesele? Siin on prioriteetide küsimus. Teemad lastega kasvavad eest
ära, kui neid ei saa käsitleda õigel ajal ja sügavuti. Kommunikatsioon on tore, aga sotsiaal ja
lapsed peaksid olema esikohal. Näiteks vallalehte ei loe mina absoluutselt ja see võiks olla
olemata.
Priit Ruut: lastekaitsespetsialistile on rahaline kate olemas sisemiste ressursside arvelt.
Kaja Rebane: alakoormatud ei ole meist keegi. Rahaline kate on mõlemale olemas.
Priit Ruut: arvan, et vallavalitsuse poolt välja pakutud struktuur on optimaalne.
Komisjonis toimus arutelu sotsiaaltööspetsialistide töökoormuse ja uue planeeritud
töökorralduse osas, et Ares ei oleks edaspidi kogu aeg sotsiaaltööspetsialist kättesaadav, kuna
osa ajast oleks ta Sindis.
Komisjoni liige Merike Kalden soovis hääletust, et lisada struktuuri nii lastekaitsetöötaja kui
ka lisaks sotsiaaltööspetsialist.
Komisjoni esimees Gerli Mets pani ettepanekud hääletusele.
Komisjoni liikmed toetasid ühehäälselt nii lastekaitsespetsialisti kui ka sotsiaaltööspetsialisti
lisamist struktuuri.
3.2 Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu Pärnumaa Omavalitsuste Liidu poolt osutama
hakatava sotsiaaltransporditeenuse üle.
Priit Ruut: selle tulemusena ei kao ära valdade sotsiaaltransport, aga koormus jääb
väiksemaks.
3.3. Priit Ruut andis teada, et tugiisikutele on võimalik maksta nüüd tunduvalt suuremat tasu,
aga jätkuvalt on probleemiks inimeste leidmine selle töö tegemiseks. Muret teeb see, et
inimene tuleb tööle vormistada töövõtu- või käsunduslepinguga ning see ei ole motiveeriv
tugiisikutele. Töölepinguga tugiisikut tööle võtta ei ole majanduslikult otstarbekas, kuna
läheks ebamõistlikult kalliks.
3.4 Komisjoni liikmed tegid ettepaneku mõeldes vanemale generatsioonile, kes kõik ei ole
internetikasutajad, et aegajalt võiks valla lehes avaldada ametnike kontakte. Välja pakuti
mõte, et selleks võiks olla valla lehega koos lisaleht.
Otsustati: võtta informatsioonid teadmiseks.
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