TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Tori vald

15. mai 2018

Algus kell 16.00 lõpp kell 16.35
Toimumise koht: Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: Pille Kuusik, Margit Mihkelsoo, Liina Müür ja Riina Müürsepp
Puudusid: Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Anu Pikk, Heli Müristaja, Ivika Uslov, Leelo
Lusik
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh ja Sindi Muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk
Päevakord
1. Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine
2. Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsuse nr 5 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine“
muutmine
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi, kes tutvustas määruse eelnõud, mille eesmärk on
kehtestada Tori vallas asuva Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli lapsevanemate poolt
kaetava osa määr ja selle tasumise kord.
Eelnõu algatajaks on Sindi Muusikakool koos hoolekoguga. Põhjuseks pikka aega
muutumatuna olnud tasu suurus. Määruse eelnõus on lapsevanema osalustasu määr seotud
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammääraga. Praegune lapsevanemate poolt
makstav osa on kõigile 26 eurot.
Jana Malõh – kokkuvõttes on nii, et 1. laps on täna 23 eurot ja tõuseb 35 euro peale, mis on
pluss 12 eurot, teine laps on täna 23 eurot ja läheb 17,50 peale. Kolmas laps on täna 23 eurot
ja on edaspidi tasuta. Määrus jõustuks uuest õppeaastast ehk alates 1. septembrist.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu õpetajate töötasu teemal – see makstakse puhtalt
valla eelarvest. Muusikaõpetajate töötasu alammäär on sama, mis riiklik lasteaiaõpetaja
alammäär ehk 987 eurot. Samuti arutleti õpetajate töökoormuse teemal.
Sindi Muusikakoolis õpib hetkel 84 õpilast. Soovijaid kooli on rohkem, kui vastu võetakse.
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Komisjoni esimees Kandela Õun kommenteeris, et Sindi Muusikakooli kiidetakse, kuna lapsi
on vähem ja lähenemine personaalne.
Sindi Muusikakooli direktor Merike Teppan-Kolk selgitas, et kõige populaarsemad pillid
koolis on kitarr ja klaver.
Komisjoni liikmete soovil selgitas direktor erinevate õpete sisud lahti.
Süvaõpe – kõige suurem tundide maht, raskem programm ja suuremad nõuded. Ained on
samad, mis tavaõppes. Kui süvaõppes on kaks 45-minutilist ainetundi, siis tavaõppes on
ainetunnid 35-minutilised. Süvaõppe puhul on vajalik lapsevanem avaldus. Nii laps kui ka
vanem võtavad vastutuse.
Tavaõppes on samad ained mis süvaõppeski, aga kergem programm.
Vabaõppes on 1 pillitund nädalas ja koosmängu võimalus. Jääb pillimängurõõm.
Võimalus on ka täiskasvanuõppeks.
Komisjoni liikmed tegid ettepaneku eelnõu seletuskirjas lahti kirjutada, mida tähendab tava-,
süva- ja vabaõpe.
Otsustati: Toetada eelnõud. Suunata volikogule kinnitamiseks.
Poolt - 5
Vastu - 0
Erapooletu – 0
Päevakorra punkt 2
Kuulati komisjoni esimeest Kandela Õuna. Moodustatud on volikogu alatised komisjonid,
mille liikmete ülempiir on 11 liiget. Seoses valla põhimääruse menetlusega oli ettepanek, et
komisjoni koosseisu kujundamisel tuleb arvestada erakondade ja valmisliitude esindajate
osakaaluga volikogus.
Eelnõu sisu – komisjoni koosseis peab olema vähemalt 5-liikmeline, ilma ülempiirita.
Komisjoni esimees Kandela Õun selgitas, et haridus- ja noorsookomisjon on pandud kokku
põhimõttel, et kaasata võimalikult palju inimesi ka väljastpoolt. Kui keegi soovib lisaks
juurde tulla, siis ei ole selleks takistusi.
Otsustati: Toetada eelnõud. Suunata volikogule kinnitamiseks.
Poolt - 5
Vastu - 0
Erapooletu - 0
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