TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1

Tori vald

16. jaanuar 2018

Algus kell 16.30 lõpp kell 17.45
Toimumise koht: Sauga vallamaja
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär Birgit Kuusk
Osalesid komisjoni liikmed: Pille Kuusik, Piret Dreiman, Anu Pikk, Margit Mihkelsoo, Liina
Müür, Ivika Uslov, Leelo Lusik, Heli Müristaja
Puudusid: Mihkel Kalamees, Riina Müürsepp.
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh, vallavanem Lauri Luur, volikogu esimees Enn Kuslap.
Päevakord
1. Komisjoniliikmete tutvustamine
2. Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava
3. Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused
4. Piiride muutmise eelnõu üle arutlemine
5. Komisjoni töö korralduslikud küsimused
6. Info
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati Kandela Õuna, kes põhjendab miks selline komisjoni liikmete valik. Seejärel said
kõik komisjoni liikmed ennast lühidalt tutvustada.
Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi, kes andis ülevaate huvihariduse ja huvitegevuse tegevuse
kavast. Kõik omavalitsused välja arvatud Sindi on eelmisel aastal kinnitanud huvihariduse ja
huvitegevuse kavad kuni 31.12.2018. Sindi kinnitas kuni 31.12.2017 ja seepärast on vaja
uuesti kõik kinnitada. J. Malõh annab ülevaate, mis iga piirkond on seni sama toetuse raames
teinud ning mida soovitakse uuel perioodil teha.
Eesmärk on suurendada laste ja noorte osalemise võimalusi huvihariduses ja huvitegevuses
läbi mitmekesisuse ja kättesaadavuse parandamise. Toetusraha abil tagab KOV, et noorel
oleks võimalik osaleda vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia
valdkondade huviringides. Tori valla huvihariduse ja -tegevuse toetuse summa on 251635
eurot.
Samuti on kavas luua fond, mille abil toetada silmapaistvate noorte tegevust. Fondist raha
eraldamiseks on planeeritud käesoleva aasta aprilliks koostada kord, mis reguleeriks toetuste

eraldamist. Vallavalitsusele on laekunud mitmeid avaldusi, kus soovitakse näiteks noorte
sportlaste rahalist toetamist. Seni puudub kord, mille alusel toetust eraldada.
Ivika Uslov – Kuidas on Tori Põhikooli juurde loodud Noortetuba ennast õigustanud?
Jana Malõh – Noored on võtnud selle kasutusele ja see tasub ennast ära.
Kandela Õun – Kas Sindi Muusikakooli õpetajatel tuleb uus palgatõus või selle rahaga jääb
palk samaks?
Jana Malõh – Sellest makstakse õpetajatele jätkuvalt töötasu ning tuleb ka vähene palgatõus.
Anu Pikk – Leian, et see raha ei ole mõeldud õpetajate töö tasustamiseks.
Pille Kuusik – Selline raha kasutus on lubatud.
Lauri Luur – Praegu jätkub selline õpetajate tasustamine, kuid edaspidi püüame planeerida
valla eelarvesse ning leida Sindi Muusikakooli õpetajate töötasuks vahendeid muudest
allikatest.
Otsustati: Toetada eelnõud.
Päevakorra punkt 3
Kuulati abilinnapea Jana Malõhi, kes tutvustas volikogu määruse „Tori valla koolieelsete
lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ eelnõud. Eelnõu eesmärk on kinnitada Tori
valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamisel ühtsed alused.
Alates 1. septembrist 2017 hakkas riik riigieelarvest eraldama kohalikele omavalitsustele
lisaraha lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetuseks. Toetuse saamiseks peab vastu võtma
määruse, mis kinnitab lasteaiaõpetaja töötasu alammäära. Kohaliku omavalitsuse üksusele
antakse toetust juhul, kui 2018 aastal kehtiv lasteaia õpetaja töötasu alammäär on vähemalt
85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Ehk lasteaiaõpetaja töötasu alammäär peab
olema vähemalt 977,50 eurot kuus. Tori valla lasteaedades on hetkel õpetajate töötasude
vahemikuks 840 – 1008 eurot kuus.
Määruse eelnõu § 2 on välja toodud direktori töötasu baasmäär ning töötasukoefitsient, mille
suurus sõltub rühmade arvust ja töötulemustest.
Määruse eelnõu § 3 on välja toodud õppealajuhataja töötasu alammäär, mis on seotud
direktori töötasu põhimääraga.
Määruse eelnõu § 4 kehtestatakse lasteaia pedagoogide töötasu alammäärad vastavalt
haridustasemele ja atesteerimisel omistatud ametijärkudele.
Määruse eelnõu § 5 on välja toodud tugispetsialisti töötasu alammäär, mille eesmärk on
kehtestada Tori vallas konkurentsivõimeline töötasu tugispetsialistidele.
Enn Kuslap – Kuidas motiveerida õpetajat omandama magistrikraadi, kui palgavahed on nii
väikesed?
Jana Malõh – Kahjuks ka riik ei toeta.
Kandela Õun – Kas koolieelsees lasteasutuses on magistrikraadiga midagi peale hakata?
Jana Malõh – Magistrikraad ei muuda väga palju.
Kandela Õun - Kas selle määruse kinnitamine tähendab ka palgatõusu?
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Jana Malõh – Direktoritel on üks suuremaid tõuse. Eelmisel aastal tõsteti juhtidel
minimaalselt võrreldes ülejäänud personaliga. Samuti toimub teistel ametikohtadel palga
tõusud, kuna eesmärk on ühtlustada töötasud kogu vallas.
Kandela Õun – Kas vastab tõele, et Tammiste ja Tori lasteaiad saavad ühe direktori?
J. Malõh – Jah, plaan on kahele lasteasutusele üks juht.
Anu Pikk - Kas on veel selliseid lasteaedu, mida saaks kokku panna ühe juhtimise alla?
Jana Malõh - Ei näe rohkem võimalust.
Otsustati: Toetada eelnõud ning suunata Tori vallavolikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Kuulati komisjoni esimees Kandela Õuna, kes andis teada, et volikogule on esitatud eelnõu
„Haldusüksuse piiride muutmise algatamine“. Nimetatud eelnõu ei ole hetkel küll haridus- ja
noorsookomisjonile arutamiseks suunatud, kuid komisjon peaks juba praegu hakkama
mõtlema, kas vallal võib ilmneda haridus- ja noorsootöö valdkonnas probleeme kui mõni
nimetatud piirkond lahkub.
Teemat uurival juhtkomisjonil tuleb teha kord, kuidas selgitada välja elanike arvamus
koostöös volikogu erinevate komisjonidega. Mõjude uurimine, analüüsimine ning elanike
arvamuse välja selgitamine võib võtta pikalt aega ning täpselt pole teada, millal see teostub.
Anu Pikk – Kust see eelnõu tuli?
Enn Kuslap – selle esitas volikogu liige Andres Mõis valimisliidust Loogiline Pärnumaa.
Lauri Luur - Ärme rutta hetkel ette. See eelnõu on saadetud vastavale komisjonile arvamuse
avaldamiseks. Samuti ei ole vallavalitsus hetkel veel arvamust avaldanud. Vara on selllest
rääkida veel.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 5
Kuulati komisjoni esimees Kandela Õuna, kes tegi ettepaneku komisjoni koos käimiseks üks
kord kuus kindlal kuupäeval. Koosolek peaks toimuma vähemalt nädal enne volikogu istungit,
et oleks piisavalt aega vajadusel arvamuse andmiseks. Samuti oli ettepanek hakata
koosolekuid korraldama erinevates valla haridusasutustes.
Anu Pikk – Järgmine kord võiks koosolek toimuda Tammiste Lasteaias.
Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 6
Kuulati komisjoni esimees Kandela Õuna, kes tutvutas volikogus arutamisele tulevat otsuse
„Valla esindajate määramine haridusasutuste hoolekogudesse“ eelnõud. Eelnõu võetakse
informatiivselt teadmiseks ja komisjonil ei ole vastuväiteid.
Leelo Lusik – Eelnõus tuleks parandada Are kooli nimi. Are Kool, mitte Are Põhikool.
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Jana Malõh – Teeme paranduse.
Pille Kuusik – Kuidas on lood valla lehega?
Lauri Luur – Valla lehe toimetaja on leitud, kelleks on Ave Grenberg. Esialgu ilmub valla leht
üks kord kuus. Leht on tasuta ning reklaamina igasse postkasti.
Järgmine haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub Tammiste Lasteaias. Kuupäev ja
kellaaeg täpsustatakse.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja
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