TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 9

Tori vald

14. november 2018

Algus kell 17.00 lõpp kell 18.50
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Leelo Lusik,
Margit Mihkelsoo ja Liina Müür
Puudusid: Pille Kuusik, Anu Pikk, Heli Müristaja, Riina Müürsepp ja Ivika Uslov
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh, haridusnõunik Herve Merivald, arendusnõunik Kaie
Toobal ja finantjuht Gülli Kaunissaar
Päevakord
1. Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve
2. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
3. Tori valla arengukava aastateks 2018-2030
Päevakorra punkt 1
Kuulati finantsjuht Gülli Kaunissaart. Ülevaade lisaeelarve eelnõust.
Põhiliselt olid ümbertõstmised ridade vahel.
Hariduskulud vähenesid, kuna teistele omavalitsustele makstavad summad vähenesid ja
vähenes õpilaste transpordikulu.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Komisjoni esimees Kandela Õun andis tutvustuseks sõna uuele haridusnõunikule Herve
Merivaldile.
Päevakorra punkt 2
Kuulati finantsjuht Gülli Kaunissaart.
Kandela Õun: kui Sauga külad ära lähevad, toimub vist ka tasandusfondiga mingi muudatus?
Siis on see nagu mõttetu.
Gülli Kaunissaar: nii ongi, siis on kõik see töö mõttetu, samuti eelarve. Hetkel käib kõik
arvestus endiselt piirkondade viisi, et pärast oleks lihtsam.
Kaie Toobal: need külad mis ära lähevad, nende elanikud saavad hea pagasi kaasa.
Kandela Õun: personalikulude all on ka kõik õpetajad jm?

Gülli Kaunissaar: selle juures on oluline ka see, kui palju riik ära katab. Õpetajate palgatõus
on keskmiselt 9%, lasteaiaõpetajate osa riik enam ei kata ära. Tasandustoetust järgmine aasta
ei saa. Saame ainult lapse pealt toetust, aga palgad lähevad õpetajatega praktiliselt samaks.
See on vallale väga suur kulu. See protsent ei ütle samas jälle väga midagi, kuna on tugiisikud
ja nende osas saame jälle raha tagasi sotsiaalkindlustusest.
Kandela Õun tegi ettepaneku keskenduda investeeringute tabelis hariduse osale.
Gülli Kaunissaar selgitas, et Tori Põhikooli renoveerimine on tõstetud hilisemaks, kui kooli
arengukavas, kuna vaja oli vaadata ka valla laenukoormust. Lõpuks otsustab volikogu. Kõike
soovitut ei saa.
Piret Dreimann: sain aru, et kuna uue kooli tegemine jäi ära, tuleb ventilatsiooni osa. Nüüd
lükkub see ikkagi kuskile tulevikku?
Jana Malõh selgitas, et Tori Põhikooli osas on ühele aastale nüüd planeeritud nii sise- kui ka
välitööd. Sisetöödeks on ventilatsioon, ruumide ümbertegemine jm.
Gülli Kaunissaar: Tori piirkonna investeeringute puhul ongi valikud. Kas teeme teed,
staadioni, kooli?
Mihkel Kalamees tundis huvi uue Innove raha kohta. Kas uus voor tuleb?
Jana Malõh: Haridus- ja Teadusministeerium peab läbirääkimisi. Loodetakse järgmiseks
sügiseks jõuda selleni, et tuleks veel üks voor, aga täna ei tea. Siis on täiesti uus projekt.
Gülli Kaunissaar: sel juhul võiks olla Tori Põhikooli renoveerimine ka eespool.
Liina Müür kommenteeris, et Sindi Lasteaia parklat oodatakse juba ammu. Juba linnavalitsuse
ajast oli sellest juttu. Konsumi pool on selle jaoks vaba maad.
Komisjoni liikmed muudatusettepanekuid ei teinud.
Kandela Õun: oluline on, et õpetajate ja lasteaiaõpetajate palgad on sealmaal, kus nad juba on
ja sellest tuleb niikuinii vallale kulu.
Gülli Kaunissaar: tõusma peavad ka direktorite ja ringijuhtide palgad.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule heakskiitmiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati arendusnõunik Kaie Toobalit. Arengukava lisaks on ka OÜ Cumulus Consultingu
poolt tehtud analüüs ja teine lisa on Sauga valla erateede nimekiri, mis peaksid tulema
avalikku kasutusse ja siis kas valla omandisse või isiklik kasutusõigus. Osad on kodanike ja
osad arendajate omanduses. Arvestasime siinjuures sellega, et kui tuleb halduspiiride muutus,
siis Saugas on see väga problemaatiline ja sel juhul saaks see nimekiri koos arengukavaga
kaasa. Teistes piirkondades ei ole see nii oluline küsimus, seal on enamus ka ära tehtud. Ja
saab järgmisel aastal juurde lisada.
Külarahvas on saanud ka ise sõna sekka öelda. Alates 23. novembrist kaks nädalat on veel
võimalik teha kirjalikke ettepanekuid arengukavale. Arvesse lähevad ainult kirjalikud
ettepanekud! Seejärel vallavalitsus kaalub, mida arvesse võtta ja mida mitte ja esitab volikogu
komisjonidele oma ettepanekud ja lõpliku otsuse teeb volikogu. Iga valdkonnajuht vaatab
veel arengukavas oma tegevuskava osa üle ja võrdleb eelmiste omavalitsuste arengukavade
tegevuskavadega, et kõik ühinemislepingu lisad (eelarvestrateegiad, arengukavad) oleksid
kajastatud kõikidel valdkondadel. Rahandusministeeriumilt tuli ka vastav ringkiri.
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Abivallavanem Jana Malõh andis ülevaate arengukava hariduse osast. Kitsaskohtadeks on
renoveerimata haridusasutused, millest tulenevalt ei toetata tänapäevast õpikeskkonda ja
õppetöö korraldust. Rohkem on mõeldud koole, kuna lasteaiad on meil väga heas korras.
Teiseks murekohaks on see, et Sindi linna õpilased eelistavad pigem õppida Paikuse või
Pärnu linna koolides. See on meie jaoks punkt, millest ei saa mööda vaadata. Ka gümnaasiumi
osas ei eelistata Sindi kooli. Tänapäevast õppekorraldust ei toeta Tori Põhikooli, Sauga
Põhikooli, Sindi Gümnaasiumi ja Sindi Muusikakoolide ruumilahendused. Tori Põhikool on
väga massiivne ja suur, kuid on vähe eraldumisklasse, Sauga Põhikoolool on väga-väga väike
– mõeldud 120 õpilasele, aga õpilasi on praegu 180, Sindi Gümnaasium on oma olemuselt
vana ja renoveerimata ja Sindi Muusikakool on surunud ennast olematutesse ruumidesse.
Muusikakoolis on juba 90 last.
Täna puudub Pärnu linnaga ka konkreetne kokkulepe, mis tagaks kindlustunde Sauga
piirkonna vanematele ja Sindi linna venekeelse õppekeelega õpilastele. Haridusasutustes on
puudus ka tugispetsialistidest. Tammiste piirkonnas puudub algkool ja noortekeskus.
Probleem toodi välja ka avalikel aruteludel kohalike elanike poolt.
Mihkel Kalamees: kuhu kadus Tammiste lasteaia juures algkooli osa. Sellest oli juttu.
Kandela Õun: oli see, et soov ei olnud selge. Kool oleks toonud juurde palju lisakulu. Kui
tehti analüüsid, palju see terviksüsteemi ülesehitamine maksma läheb, tuli välja, et see käiks
vallale üle jõu. Jäädi lasteaia juurde, kuna sellele oli suurem vajadus. Kool lükati edasi. Samal
ajal hakkas ka linnas laste arv vähenema ja meie lapsed said paremini sinna koolidesse. Maa,
mis on mõeldud kooli tarbeks, oli ka liiga väike. Siis oleks pidanud midagi juurde võtma.
Jana Malõh: laste arvud vähenevad ka praegu igal pool. Enne sellist otsust peaks vaatama ka
sündide dünaamikat.
Kandela Õun soovis täpsustust, mida mõeldakse it-toe all.
Jana Malõh: see on pigem tehnilise poole toetus, mis täna on kaootiline.
Leelo Lusik kommenteeris, et tehnilist tuge on koolides väga vähe, kuna koolid lihtsalt ei jõua
maksta. See valdkond on väga üle makstud.
Jana Malõh: it-nõunik on alates 1. detsembrist tööl.
Jana Malõh tõi välja ka asjaolu, et olemas on koolidevaheline konkurents palgasüsteemis.
Kandela Õun soovis täpsustust – teadlik ja süsteemne ülevallaline värbamine ja jagamine?
Mida selle all mõeldakse?
Jana Malõh: see on see, et õpetajaid saab koolide vahel jagada. On selliseid ametikohti. Vahel
0,25 kohaga ei saagi õpetajat või tugispetsialisti ja siis saab mitme kooli vahel jagada.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu, kas Sindi Gümnaasiumis on vajalik venekeelne
algklassiosa. Lapsi on 1.-4. klassini 15.
Kandela Õun: teiste omavalitsuste lapsi käib meie omavalitsuse eelkooliealiste rühmades 45.
Kas need on need lapsed, kes on koolimineku jaoks kirjutatud sisse linna? Arvan, need on
meie lapsed, kes on linna sisse kirjutatud.
Jana Malõh vastas, et täpselt ta vastata ei oska, need andmed on võetud EHIS-est.
Noorsootöö murekohad on järgmised: noorsootöö tegemiseks puuduvad kaasaegsed ja avarad
ruumid. Are Noortekeskus on huvikeskusega koos ja huvikeskus ei saa enam ruume välja
rentida, kuna noored on igal pool, Sindis on sama probleem, Saugas on ka noortekeskuse osa
suhteliselt väike, Suigus on piisavalt ruume, Toris on vaja leida inimene, kes seda osa juhiks,
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Tammiste noortel puudub kokkusaamise koht. Vajalik on vallasisene noorte infokanal.
Vähene on erinevates programmides osalemine.
Jana Malõh kommenteeris, et väga suureks plussiks on riigi poolt antav huvitegevuse raha.
Sellel aastal oli see summa 230 000 eurot. Riik lubas seda jätkata.
Mihkel Kalamees: kas siinpool ei ole Olümpiakomitee poolt toetatavat võrk- ja
korvpalliplatside toetamist?
Kaie Toobal kommenteeris, et hetkel seda meedet ei ole.
Kandela Õun: maakonnas tehakse praegu liikumisharrastuse uuringut. See aitab ka valdade
sporditööle kaasa.
Jana Malõh kommenteeris, et spordiinimeste läbiv soov arengukavasse oleks kergliiklusteede
rajamine, mida saaks kasutada harrastussportlane. Enam võimlaid ja spordihooneid nii väga ei
soovita.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule heakskiitmiseks ja avalikustamisele
suunamiseks.
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