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Toomas Kandimaa tegi ettepaneku lisada päevakorda arutelu OÜ Sindi Vesi 2018. aasta
majandusaasta aruandest.
Vastuväiteid ei olnud.
Päevakord
1. Arvamuse andmine Nurme III turbatootmisala kaevandamise loa taotluse kohta
2. Kildemaa jääksoo veerežiimi taastamise projekt
3. Informatsioon: OÜ Sindi Vesi 2018. majandusaasta aruanne
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati keskkonnanõunik Helen Mihkelsoni.
Osaühing ASB Greenworld Eesti esitas Keskkonnaametile taotluse Nurme III turbatootmisala
kaevandamise loa saamiseks. Taotletav Nurme III turbatootmisala asub Pärnu maakonnas
Tori vallas riigile kuuluval kinnistul Halinga metskond 39, mille riigivara valitseja on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletav
Nurme III turbatootmisala mäeeraldis asub Lavassaare turbamaardlas. Eelnõu näeb ette
nõustumist kaevandamiseloa taotluse ja selle kohta tehtavate otsuste eelnõudega.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kalev Kiisk: projekt sai alguse n.ö vana Tori valla ajal enne haldusreformi. Esialgse arvamuse
küsimise peale Tori Vallavolikogu 16.08.2017 vastas Keskkonnaametile eitavalt ja otsustas
mitte anda nõusolekut kraavide sulgemiseks ja pinnase veetaseme tõstmiseks. Sellele

arvamisele Keskkonnaamet aga suuremat tähelepanu ei pööranud. Järgnes projekti
koostamine, kus on sees ka kraavide sulgemine. Vastav info on saadetud maaomanikele ja
projekt Tori Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.
Jaan Kägu: Tori Hobusekasvanduse poolt taheti sinna rajada turbaväljad, Vene aja lõpus või
Eesti aja alguses. Turbakaevandamiseks eraldatud ala võib jagada kolmeks: 1/3 on see, kus ei
ole muud tehtud kui välimised piirdekraavid, 1/3 on selline ala, kus on ettevalmistatud väljad
ja 1/3 on ala, kus on alustatud freesimisega. Nüüd räägitakse jääksoo taastamisest või
uputamisest. Tegelikult on ta osaliselt ettevalmistatud turbatootmisala. Kõige mõistlikum
oleks lasta see turbaala lõpuni ära freesida, turvas ammendada ja siis 10 aasta pärast uputada.
Maa tuleks anda Maaeluministeeriumi poolt rendile. Projektis on viidatud, et kõik on RMK
oma, aga tegelikult ei ole. Juba väike Tori vald võttis eelmine kord seisukoha, et kõigepealt
tuleks turvas ära ammendada. Ei ole mõtet seda kohe hakata uue koha peale investeerima.
Piret Lille: mis võimalused meil on vastu seista?
Kalev Kiisk: üks asi see, et tegemist ei ole jääksooga, ei ole ammendatud. Turbaalad on just
ette valmistatud turba kaevandamiseks.
Helen Mihkelson: projekteerija saatis projekti kooskõlastamiseks, aga ta ei saatnud ühtegi
alust, miks ta selle meile saadab. Maaomanikud me ei ole. Nendele antud lähteülesandes oli
see Tori Vallavolikogu seisukoht olemas niipalju, et tuleb arvestada eraomanike maadega, et
sinna ei paisutata vett. Tegelikult on projekt veel muutmisel ja nad saadavad meile uue
eksemplari. Teema tuleb augustikuu volikogusse.
Jaan Kägu: konflikt on ka talumeestega. Kõige loodepoolsemas nurgas on kaks omanikku,
kelle kinnistud tulevad vastu rabavälja ja kui see kraav nüüd kinni pannakse, siis vesi hakkab
neile metsa jooksma. Kaks kinnistut saavad mõjutatud.
Kalev Kiisk: tänane arutelu ei valmista veel ette volikogu otsust arvamuse andmiseks, aga
minu mõte on see, et keskkonnakomisjoni seisukoha võiks edastada projekteerijale ja
Keskkonnaametile. Oleme jätkuvalt seda meelt, et seal ei peaks kraave kinni ajama enne turba
ammendumist.
Toomas Kandimaa: mis projekteerijad ütlevad, mis selle projekti eesmärk on?
Jaan Kägu: valla huvi on, et kui seal hakatakse kaevandama, saab vald sellest ressursimaksu,
aga kui see ära uputatakse ja looduskaitseala tahetakse teha, siis ei saa sentigi.
Kalev Kiisk: tundub, et valla käest küsitakse jälle arvamust, aga valla arvamus ei ole projekti
osas jälle siduv.
Otsustati: Tori Vallavolikogu keskkonnakomisjon on endiselt vastu soo taastamisele, kraave
ei peaks enne turba ammendumist kinni ajama. Vastavasisuline kiri saata projekteerijale ja
Keskkonnaametile.
Päevakorra punkt 3
Vallavanem Lauri Luur informeeris komisjoni liikmeid tekkinud olukorrast OÜ-s Sindi Vesi.
Lauri Luur: OÜ Sindi Vesi ei ole saanud hakkama vee-ettevõtete ühinemisprotsessiga ja
nende 2018. aasta majandusaasta aruandele ei andnud hinnangut ka audiitor.
Raamatupidamine ei ole selge ega läbipaistev. Aruandes ei kajasta numbrilised näitajad tänast
pilti. Sellist käekirja ei tohiks üks auditeeritav ettevõte endale lubada! Vallavalitsus ootab
lahendust või peab omaltpoolt sekkuma.
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Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu.
Vastusena Toomas Kandimaa küsimusele, et võib-olla on neil abi vaja, vastas finantsjuht
Gülli Kaunissaar, et juhi ülesanne on olukorda hinnata ning vajadusel tuleb töölisi juurde
võtta.
Jaan Kägu: vallavalitsus peab kehtestama sinna raamatupidamise eeskirjad.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
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