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13. september 2018

Algus kell 17.00 lõpp kell 18.10
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees, Margit Mihkelsoo, Liina Müür ja
Riina Müürsepp
Puudusid: Piret Dreimann, Pille Kuusik, Leelo Lusik, Heli Müristaja, Anu Pikk ja Ivika Uslov
Kutsutud: Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk ja
abivallavanem Jana Malõh
Päevakord
1. Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli arengukava kinnitamine
2. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt – 5 poolt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli diretorit Merike Teppan-Kolki.
Alustuseks täpsustus, et mõningates dokumentides on vanast ajast jäänud kasutusse kooli
nimetuses ka Jüri (Karl Jüri Rammi), mis ei ole õige ja seda ei peaks kasutama.
Käesoleval ajal on huvikoolis lisaks direktorile 14 õpetajat. Laste huvi muusikakoolis käimise
vastu on suur. Koolis on 98 õpilast, neist esimeses klassis alustas 22 uut õpilast. Viimastel
aastatel on õpingute katkestajaid minimaalselt. Vastavalt vajadusele toimuvad pidevalt
muutused, et õppimine oleks lapsesõbralik. Sellest aastast on lisandunud tšello õppekava ja
juurde on saadud mõned uued pillid. Koolis on 8 eriala, et anda lastele valikut ja võimalust
erinevate pillidega tegelemiseks.
Lahendamist vajavaid küsimusi on laias laastus kaks: kaasaegne õpikeskkond nii sisustuse kui
ka ruumide mõttes ja õpetajate kindlustunne töötasudes ja -tingimustes. Need kaks asja
vajavad lähiajal lahendamist. Ainekavad on uuendatud eelmisel õppeaastal, mahud on tehtud
lapsesõbralikumaks. Sellest tulenevalt on katkestajaid minimaalselt. Kooli tugevuseks on
võimalikult individuaalne lähenemine õpilasele.
Koolis on tava-, süva- ja vabaõpe. Vabaõppe sissetoomine on end väga õigustanud. Sellega
hakkavad tegelema need lapsed, kelle prioriteedid n.ö muutuvad ja katkestamise asemel
saavad nad nüüd valida vabaõppe ja läbi selle jäävad edasi muusika juurde.

Kandela Õun soovis teada, kas vabaõppesse üleminek on lapse jaoks äkki liiga lihtne?
Merike Teppan-Kolk: andekate lastega proovitakse esmalt ikkagi kõik muud variandid läbi.
Kandela Õun: mobiilne õpe? Kuidas sellega on?
Merike Teppan-Kolk: alustasime sellega eelmisel aastal Toris, kuhu läks ettevalmistusgrupp.
On nii huvi kui ka õpilasi. Ares hakkab koostöö kitarriõpetajaga. Kui on piisavalt huvilisi,
hakkab ka Ares kitarriõpe toimuma. Saugaga ei ole hetkel sellist kööstööd tekkinud.
Merike Teppan-Kolk tõi väga positiivse asjaoluna esile selle, et muusikaõpetajate töötasud on
tõstetud lasteaiaõpetajaga samale tasemele.
Jana Malõh kommenteeris, et toimumas on arutelud, kus hoones võiks muusikakool asetseda.
Merike Teppan-Kolk: võiks asuda seltsimajaga ühes hoones, mis on väiksemates kohtades
vägagi levinud praktika. Ka muusikakool vajab hea akustikaga saale kontsertide jaoks ja väga
head tehnikat. Võimalus oleks pidada kohvikut, kus lapsed saaksid enne tundide algust keha
kinnitada. Tundub kõige loogilisema ja mõistlikuma variandina.
Kandela Õun: oleks ka ressursside kokkuhoid.
Jana Malõh: see protsess on pikalt käinud ja ka seltsimaja on harjutanud ennast selle mõttega.
Ei ole probleem.
Kandela Õun: kas eakate huviringidega ei teki vastuolu?
Merike Teppan-Kolk: nemad kasutavad enamasti saale ja muusikakoolile ei ole neid tihti
vaja. Klassiruumid, kus käib igapäevane töö, on vaja niikuinii juurde luua. Saali kasutamine
on vastavalt kokkuleppele.
Jana Malõh: raha taotlemise kohta selle jaoks hetkel otseselt ei ole. Eelarves on ette nähtud
raha Sindi Seltsimaja renoveerimiseks. Aastal lõpuks on vaja ära tellida projekt ja selleks
ajaks peame jõudma selgusele, millist projekti tellida. Hetkel käivad läbirääkimised
Omnivaga Sindi postkontori teemal, et võib-olla õnnestub raamatukogu sinna panna. Aasta
lõpuks on vaja kindlat seisukohta, mida me projekteerima hakkame.
Kandela Õun kommenteeris, et tundub mõistlik need kaks ühendada. Peaks vaatama
toetusmeetmeid.
Merike Teppan-Kolk kommenteeris, et ootab vallapoolset nägemust sellest, kui suureks võiks
muusikakool kasvada.
Kandela Õun: võiks olla ka väga suur ja projekteerija võiks sellega arvestada, et oleks
arenguruumi.
Merike Teppan-Kolk: on väga oluline näha, et valla poolt on hea suhtumine, kaasamõtlemine
ja huvi.
Mihkel Kalamees: milline on koostöö koolide muusikaõpetajatega? On teil mõned tööl?
Merike Teppan Kolk: Are ja Sauga muusikaõpetajatega ei ole jõudnud koostööd teha. Are
suunas on hea kontakt Pille Kuusikuga Are Noortekeskuses.
Merike Teppan-Kolk: me näeme, et laste päevad on niivõrd pikad ja võiks olla kooliga
lõimimine. Et lapse saaks käia päevakooli muusikatunni ajal muusikakooli tunnis vms. Seda
tuleks hakata järjest enam ellu viima.
Mihkel Kalamees: kuidas pillidega olukord on?
Merike Teppan-Kolk: Eesti Vabariik kinkis neli viimast aastat läbi projekti pille. Hädaasjad
sai kaetud, aga kuna õpilaste arv kasvab ja pillid vananevad, on vajadus ikka pidevalt.
Esimest korda saame saali tiibklaveri tänu vallavalitsusele.
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Jana Malõh kommenteeris, et väikestel omavalitsustel ei oleks olnud huviharidusele võimalik
eraldada sellist raha, mis täna võimalik.
Kandela Õun juhtis tähelepanu asjaolule, et koolide arengukavadele võiks keegi enne
avalikustamist keelelist korrektuuri teha.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata Tori Vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kandela Õun tundis huvi huvikoolide toetamise korra suhtes. Kas vanemate seas on märgata
elavnemist?
Jana Malõh vastas, et osad erahuvikoolid ei saa aru, mis on õpilaskoha arvestuslik tasu ja
lapsevanemad arvavad, et nemad saavad 20 eurot toetust. Nõustame ja anname nõu omalt
poolt. Noorsootöö nõunik Erika Nõmm valmistab ette kokkuleppeid huvikoolidega. Me ei saa
nõuda, et vanema poolt makstavast tasust tuleb 20 eurot maha arvestada, saame teha
ettepanekuid.
Jana Malõh: huvitegevuse fond on väga hästi vastu võetud. Esimeses voorus oli üle 30
taotluse. 15. oktoobril on järgmine voor. On välja tulnud asjaolu, et väga paljud lapsed käivad
laagrites välismaal ja seal on tasud hoopis teised. 300 eurot toetust jääb sellisel juhul väheks.
Kandela Õun: välislaagrite puhul võiks näiteks vald transpordikulud katta, vms klausel.
Merike Teppan-Kolk kommenteeris, et 1. septembrist jõustunud muusikakooli õppetasu
muudatus on vanemate poolt väga hästi vastu võetud. Tasu tõusis ainult nendel, kellel üks
laps koolis. Teise lapse eest maksab vanem pool tasu ja alates kolmandast lapsest on tasuta.
Tegemist on väga tänuväärse sammuga!
Mihkel Kalamees tegi ettepaneku, et Sauga lasteaia remondi käigu kohta võiks jagada rohkem
informatsiooni, näiteks valla ajalehes. Samuti torkab silma halb heakord lasteaia ümbruses.
Jana Malõh kommenteeris, et töödega ollakse graafikus. Lasteaia kööki ei ole saanud veel
kasutusse võtta. Lastele söök tehakse noortekeskuse köögis ja transporditakse valla bussiga
lasteaeda. Lapsevanemaid on kõigest jooksvalt teavitatud. Sõimerühmi ei ole praegu avatud.
Kõik avaldused on rahuldatud ja lastele saadud hoiukohad. Ehituse tähtaeg on aasta lõpp.
Kandela Õun kommenteeris, et valla vapiga on asjad endiselt segased ja volikogu liikmete
poolt ei ole kummagi kavandi suhtes poolehoidu.
Jana Malõh andis teada, et Sauga Noortekeskusel on uueks juhatajaks Reelika Rüütli ja Tori
lasteaia direktoriks Paula Perner. 1. septembril läks 830 last Tori valla üldhariduskoolidesse,
kellest 96 esimestesse klassidesse. Lasteaedades on lapsi üle 600.
Kandela Õun tundis huvi viimase struktuurimuudatuse kohta, millega kaotati hariduse- ja
kultuuri osakonnast tervise- ja sporditöö spetsialisti ametikoht ning moodustati
haridusnõuniku ametikoht.
Jana Malõh kommenteeris, et hariduse pool on väga mahukas ja aasta alguses sai seda
alahinnatud. Suures osas tehakse sporditöö korraldamine ära spordiklubide tasandil
piirkondades.
Otsustati: võtta informatsioonid teadmiseks.
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