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Algus kell 17.10 lõpp kell 17.40
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kalev Kiisk
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Toomas Kandima, Eduard Jaansen, Jaan Kägu, Piret
Lille ja Raivo Jürimäe
Puudus komisjoni liige Hillar Lilleste
Kutsutud: vallasekretär Siiri Jõerand, keskkonnanõunik Helen Mihkelson ja
keskkonnaspetsialist Janne Soosalu
Komisjoni esimees Kalev Kiisk tegi ettepaneku muuta päevakorrapunktide järjekorda.
Vastuväiteid ei olnud.
Päevakord
1. Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine
2. Arvamuse andmine Tammiste liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise
loa taotluse ja tehtava otsuse kohta
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati vallasekretär Siiri Jõeranda.
Ülevaade otsuse eelnõust, millega tehakse ettepanek viia ühinemislepingusse sisse kaks
muudatust. Ühinemislepingu avalikustamise käigus oodati elanikelt ettepanekuid ja
vastuväiteid, mida ei laekunud. Ühinemislepingu muutmiseks on vajalik 16 volikogu liikme
poolthääl ehk otsuse poolt peab hääletama 2/3 volikogu liikmetest. Volikogu nõusolek on
aluseks Pärnu linnaga läbirääkimistele minekuks. Kui volikogu nõusolekut ei anna, ei saa
läbirääkimistega edasi minna.
Komisjoni esimees Kalev Kiisk tegi ettepaneku aruteluks, et kujundada komisjoni seisukoht.
Eduard Jaansen: ei taha linna alla. Kes hääletamas ei käinud, olid ju vastu sellele. Linna
mineku poolt hääletas ju ainult 20% elanikest.

Siiri Jõerand: elanike küsitlus oli üks etapp ja menetluse kohustuslik element. See näitab
suunda, aga ei ole volikogule siduv. Ei saa järeldada, et need kes hääletamas ei käinud, vastu
olid.
Kalev Kiisk: igaüks tõlgendab neid tulemusi erinevalt, iga volikogu liige teeb omad
järeldused.
Raivo Jürimäe: sellest räägitakse ametnike poolt juba kindlas kõneviisis.
Siiri Jõerand: ühinemisleping kehtib kuni järgmiste valimiste väljakuulutamiseni. Kui
ühinemisleping enam ei kehti, siis äraminek selle taha enam ei jää. Siis võib hakata kohe
läbirääkimistega pihta.
Siiri Jõerand selgitas veel õiguskantsleri seisukohta, mille kohaselt küla üleminek teise
omavalitsuse koosseisu toob kaasa vähemalt kaks probleemi. Esiteks, Pärnu linna koosseisu
mineva küla elanikud ei ole Pärnu Linnavolikogus esindatud kuni järgmiste volikogude
valimisteni, mis toimuvad 2021. aasta oktoobris. Teiseks, Pärnu linna koosseisu minevas
külas püsivat elukohta omava Tori Vallavolikogu liikme mandaat lõpeb enne tähtaega.
Üks põhiõigusi on valituks osutatud olla ja see oleks väga oluline volikogu liikme õiguste
rikkumine. Õiguskantsler soovitas, et mõistlik oleks see teha umbes pool aastat enne järgmisi
valimisi, et volikogu liikmed oleksid saanud juba enamiku aja volikogus ära olla.
Jaan Kägu: paar kuud enne järgmisi valimisi tuleb see otsus ära teha. Muidu nende külade
esindus ei saa ühtegi saadikut Pärnu volikokku. Kui uued valimisnimekirjad tehakse, peaksid
nad juba olema Pärnu linna all.
Siiri Jõerand: see peab olema juba 6 kuud enne järgmisi valimisi tehtud. Need on väga suured
ümberkorraldused.
Kalev Kiisk: me ei oska muidugi prognoosida, kuidas 6 kuud enne järgmisi valimisi elanike
suhtumine sellesse eraldumisse on. Minu silmis on Tori vald seisnud selle piirkonna elanike
eest paremini, kui seda oleks teinud Pärnu linn. Näiteks OÜ Eesti Killustiku taotlus. Külaselts
esitas Tori vallale seisukoha, et seal ei toetata isegi mitte uuringuloa andmist. Tori
vallavalitsus ja volikogu sellest seisukohast lähtusid ja tegid oma arvamuse Keskkonnaametile
sellele tuginevalt. Pärnu linn jättis selles osas üldse oma arvamuse avaldatama. See oleks elav
näide keskkonnakomisjoni võtmes, miks mina ei toeta seda volikogule esitatud ettepanekut
ühinemislepingu muutmiseks.
Jaan Kägu: olen algusest saati seisukohal, et kas läheb kogu Tori vald või ei lähe keegi. Oleks
loogiline, kui kogu Tori vald oleks Pärnumaa koosseisus. Nagu Sauga vald, on ka Sindi linn
põimunud läbi Paikuse Pärnu linnaga kokku.
Raivo Jürimäe: ehitatakse kõik üles, struktuurid saavad paika, valitakse sümboolika ja lõpuks
hakatakse tükki välja jagama. See on mõttetu, ei tule sellest mingit õnne. See on maksumaksja
raha raiskamine. Kui see teema oli arutlusel Sauga Noortekeskuses toimunud volikogu
istungil, ei olnud ühtegi inimest väljastpoolt kohal ja minu meelest on see näitaja, et see ei
huvita kedagi.
Piret Lille: kui külad soovisid eralduda, tuli see Sauga valla ajal. See oli Sauga vallavolikogu
otsus, astuti rahva vastu. Praegu on meil korraldatud demokraatlik rahvaküsitlus. Aga need
kes rahvaküsitlusel osalesid, mis see siis nagu on… kõik inimesed said enda arvamuse
rahvaküsitlusel anda. Meie ei taha Tori valda lammutada. Korraldati rahvaküsitlus ja me ei
võta seda ikka arvesse?
Kalev Kiisk: vahepeal tuli ka rahva poolt kaks kirja Tori valla toetuseks.
Toomas Kandima: linna- ja maainimeste vahet ei tohiks teha. Olen arvamusel, et sisuliselt ei
ole elanikule oluline, mis on valla nimi. Elanikule on tähtis, et teenused toimiksid, teed
oleksid lumest puhtad jms. Minul isiklik emotsioon puudub.
Komisjoni esimees Kalev Kiisk pani eelnõu hääletusele.
Kalev Kiisk: kes on selle poolt, et toetada ühinemislepingu muutmise eelnõu?
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Poolt 1
Vastu 4
Erapooletu 1
Otsustati: Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmise
eelnõud mitte toetada.
Päevakorra punkt 2
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni.
AS Tariston taotleb Keskkonnaametilt kaevandamisluba Tammiste liivakarjääri mäeeraldisele
täiteliiva kaevandamiseks. Eelnõu näeb ette nõustuda Tammiste liivakarjääri kaevandamisloa
taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks
taotletakse 30 000 m³. Taotletav loa kehtivusaeg on 15 aastat. Lõpuks toimub taastamine
metsamaana.
Vastuseks Kalev Kiisa küsimusele vastas Helen Mihkelson, et seda ala see ei ümbritse, kus
me uuringuloa andmisest keeldusime.
Piret Lille andis teada, et selle eelnõu osas külaseltsil ühist seisukohta kujundatud ei ole ja
selleks ei ole ka põhjust.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kalev Kiisk
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
koosoleku protokollija

3

