TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 7

Tori vald

14. august 2018

Algus kell 16.00 lõpp kell 17.30
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: Pille Kuusik, Piret Dreimann, Margit Mihkelsoo, Heli Müristaja,
Liina Müür, Riina Müürsepp ja Ivika Uslov
Puudusid: Mihkel Kalamees, Anu Pikk ja Leelo Lusik
Kutsutud: vallasekretär Siiri Jõerand ja abivallavanem Jana Malõh
Päevakord
1. Huvikoolide toetamise kord
2. Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 „Tori valla põhimäärus“ muutmine
3. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord
4. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Abivallavanem Jana Malõh andis ülevaate määruse eelnõust. Käesoleva määrusega
reguleeritakse Tori vallas elavate kuni 19-aastaste noorte huvihariduse toetamist valla
eelarvest. Tegu on tasuga, mida omavalitsus maksab huvikoolidele. Selle korraga ei
reguleerita seda, mida lapsevanem maksab huvikoolile. Erahuvikoolide puhul on siiani
maksmine olnud väga erinevalt. Toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja kirjalikult
teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ja EHIS-sse kantud laste nimekiri.
Meie mõte on see, et erahuvikooli puhul võiks olla toetuse suurus kuni 20 eurot kuus lapse
kohta. Sellest tulenevalt võiks teha kool ka lapsevanemale soodustust, see on kokkuleppe
küsimus erahuvikooliga. Samas ei saa lapsevanem eeldada seda, et 20 eurot lähebki tema
poolt makstavast summast maha. Munitsipaalhuvikoolidega seda muret ei ole.
Erahuvikoolide osas on olukord väga kirju – on makstud läbi tegevustoetuse, on makstud
kokkuleppe alusel olenevalt sellest, mitu korda nädalas laps ringis või trennis käis jms. Seda
kuidas enne oli, on väga keeruline öelda. Kui ringe viiakse läbi Tori vallale kuuluvates
ruumides ja kasutab meie inventari, siis seda summat saab kokkuleppel vähendada.
Erahuvikooliga sõlmitakse toetuse maksmise kokkulepe. Sellest tulenevalt võiks
lapsevanemad maksta vähem. Peale kokkuleppe sõlmimist esitavad huvikoolid igakuiselt
arve. Garantiikirja ei pea lapsevanem enam vallast taotlema.

Kandela Õun: munitsipaalhuvikoolidele ei sea me piirangut, miks on erahuvikoolidele
piirang?
Jana Malõh: erahuvikoolid on loodud ärilistel eesmärkidel.
Heli Müristaja: sellega võikski kaasneda see, et maksame toetust juhul, kui lapsevanema osa
väheneb. Samuti peaks olema nähtav nende eelarvest, kuidas seda tegevuskulu toetust
kasutatakse ja mis osas lapsevanema osa kasutusse läheb.
Riina Müürsepp: see on ehk lapsevanema ja kooli vahelises lepingus kirjas.
Jana Malõh: me ei kujuta ette, kuidas kokkuleppe sõlmimine hakkab praktikas välja nägema.
Kandela Õun: lapsevanem peaks ka valda teavitama, kui tema laps ei käi enam. Peaks äkki
selle sisse kirjutama, et lapsevanem teavitab valda, kui tema laps enam ei käi huvikoolis?
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu, kas määrus kehtib kuni 19-aastastele või ka neile,
kes juba on 19 saanud.
Komisjoni liikmed tegid ettepaneku lisada eelnõusse § 1 lg 2 sõnastuses – huvikooli õpilase
20-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Jana Malõh kommenteeris, et Tori valla lapsi käib 11 munitsipaal- ja 23 erahuvikoolis üle
Eesti. 96 last käib kahes ringis, 20 last kolmes ja 3 last neljas ringis.
Kandela Õun: laps võib käia nii paljudes ringides kui tahab?
Jana Malõh: jah, aga peavad olema EHIS-es, siis on õppekava ja vanemad saavad tagasi
tulumaksu. Muidu puudub kontroll.
Otsustati:
1.1 teha ettepanek lisada eelnõusse § 1 lg 2 sõnastuses – huvikooli õpilase 20-aastaseks
saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni;
1.2 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati vallasekretär Siiri Jõeranda, kes andis ülevaate laekunud muudatusettepanekutest.
Eelnõu läheb 16. augusti volikogu istungile 2. lugemisele. Kuni 1. augustini oli volikogu
liikmetel võimalik esitada muudatusettepanekuid. Andres Mõis esitas enda
muudatusettepaneku 28. juuni volikogu istungil ja Marko Šorini ettepanek laekus
1. augustiks.
1) Andres Mõisa muudatusettepanek – lisada § 22 lõikesse 4 lause „Komisjon on
otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle poole komisjoni koosseisust,
sealhulgas esimees või aseesimees“;
2) Marko Šorini ettepanek § 29 täiendamiseks – „Volikogu on otsustusvõimeline, kui selle
istungist võtab osa üle poole volikogu koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.“
Vallasekretär Siiri Jõerand kommenteeris, et probleem on mõlemal juhul muudatusettepaneku
teise poolega (sealhulgas esimees või aseesimees). Kehtiv Tori valla põhimäärus lubab
puududa komisjoni koosolekult nii esimehel kui ka aseesimehel. Samuti lubab KOKS
puududa volikogu istungilt nii esimehel kui ka aseesimehel. § 44 lg 1 - Esimehe või tema
asendaja puudumisel juhatab istungit kohalolevatest volikogu liikmetest vanim liige.
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Eestis on mõned kohalikud omavalitsused komisjoni kvoorumi nõude sisse pannud, kuid
enamus mitte.
Seadus ei ütle, et volikogu kvoorumi nõuet ei võiks kehtestada. Nõue on sees ka Kohtla-Järve
ja Pärnu linna põhimäärustes.
Komisjoni liikmed arvasid, et need olukorrad võiksid tekitada komisjoni ja volikogu istungeid
juurde.
Kandela Õun: volikogus võiks ikka vähemalt pool kohal olla. Mina pooldan seda seisukohta.
Siiri Jõerand: komisjonide puhul mõningatel omavalitsustel oli kvoorumi nõuet, aga mitte
valdavalt.
Otsustati:
2.1 muudatusettepanekuid mitte toetada (7 vastu, 1 komisjoni liige jäi erapooletuks);
2.2 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati vallasekretär Siiri Jõeranda, kes andis ülevaate muudatusettepanekutest. 1. augustiks
muudatusettepanekuid juurde ei tulnud.
Elanike arvamuse väljaselgitamise korra algset eelnõud on vallavalitsus täiendanud: lisatud on
kodus hääletamise võimalus (§ 3 lg 2 ja 3) ja infovoldikute kojusaatmine enne küsitluse
toimumist (§ 3 lg 4).
Kandela Õun kommenteeris, et Omniva kodukandega on olnud probleeme.
Vallasekretär Siiri Jõerand tegi ettepaneku läbi vaadata muudatusettepanekud.
1) Andres Mõisa ettepanek – igas asustusüksuses on vähemalt 1 küsitluspunkt.
Komisjoni liikmed ei toetanud muudatusettepanekut ja arvasid, et peaks jääma traditsioonide
juurde. Küstluspunktid peaksid olema samad kui teistel valimistel.
2) Andres Mõisa ettepanek – küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt
16-aastaseks saanud hääleõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetel elab püsivalt vähemalt kaks nädalat enne küsitlust Sauga alevikus,
Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa või Vainu külas.
Vallasekretär Siiri Jõerand kommenteeris, et elektrooniliselt hääletades ei ole võimalik
automaatselt kontrollida sissekirjutuse algust. Küsitluses saavad osaleda ainult need külad,
kes on äraminejad, tulenevalt Vabariigi valitsuse määrusest.
Komisjoni liikmed ei toetanud muudatusettepanekut.
3) Majanduskomisjoni ettepanekud:
 Küsitlus viiakse läbi 2018. aasta jooksul. Küsitluse täpse läbiviimise aja määrab
vallavalitsus;
 Küsitluspunktid asuvad Sauga alevikus endises Sauga vallamajas ning Tammiste
külas Tammiste lasteaias.
Komisjoni liikmed toetasid muudatusettepanekuid.
4) Andres Mõisa ettepanekud:
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 Küsitlust puudutav oluline teave, sealhulgas küsitluse aeg, avalikustatakse
vähemalt kahel korral Pärnu Positmehes, valla ajalehes ja Tori valla veebilehel.
Komisjoni liikmed toetasid muudatusettepanekut.
 Küsitlus viiakse läbi 2018. aasta oktoobrikuu jooksul
Komisjoni liikmed ei toetanud muudatusettepanekut.
 Küsitluses osalejatele saadetakse (nimeline) kutse paberkandjal
Komisjoni liikmed ei toetanud muudatusettepanekut.
5) Majanduskomisjoni ettepanek – kui küsiltuses osaleja on oma arvamuse andnud nii
elektrooniliselt kui ka küsitluslehel, loetakse kehtivaks küsitluslehel antud arvamus ning
elektrooniline arvamus tühistatakse.
Komisjoni liikmed toetasid muudatusettepanekut.
Päevakorra punkt 4
Kandela Õun soovis teada Sauga Avatud Noortekeskusele uue juhi leidmise põhjuseid.
Jana Malõh: see koht on täna täitmata. Kohustusi täidab noorsootöötaja. Otsitakse inimest, kes
võiks juhtida kogu seda valdkonda Sauga piirkonnas. Maja ei peaks olema kasutusel ainult
noortekeskusena nagu tänasel päeval, kuna potentsiaali on enamaks.
Maja võiks muutuda ka nime poolest. Ei saa eeldada, et peale valdade ühinemist, kui on nii
palju muudatusi, jääb kõik samaks.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et kuna tegemist on ajutise töökohaga, võib inimese
leidmine osutuda keeruliseks. Seda enam, et töövaldkond on väga lai.
Kandela Õun soovis teada Tori Lasteaiale uue juhi leidmise põhjuseid. Tammiste ja Tori
lastaedade juhtimine ühendati ja nüüd otsitakse uut juhti.
Jana Malõh kommenteeris, et see oli juhi otsus. Tekkisid probleemid, kuna kahel asutusel oli
erinev juhtkond. Lisakulusid vallale sellest ei tule.
Komisjoni liige Pille Kuusik tegi Are Kooli hoolekogu esimehena ettepaneku kooli
sotsiaalpedagoogi 0,4 koormusega koht muuta 1,0 koormusega. Are Koolis on 113 õpilast ja
selle järele on vajadus.
Jana Malõh: ettepanekut saab arvestada uue eelarve tegemisel.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija
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