TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 4

Tori vald

17. aprill 2018

Algus kell 17:00 lõpp kell 19:30
Toimumise koht: Sindi Gümnaasium, Sindi linn
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: Kandela Õun
Osalesid komisjoni liikmed: Mihkel Kalamees, Riina Müürsep, Anu Pikk, Margit Mihkelsoo,
Liina Müür, Leelo Lusik
Puudusid: Heli Müristaja, Ivika Uslov, Piret Dreimann, Pille Kuusik
Kutsutud: Jana Malõh, Ain Keerup
Soovisid osaleda noorsootöö nõunik Erika Nõmm koos praktikandiga ja vallavanem Lauri Luur
Päevakord
1. Ringkäik Sindi Gümnaasiumis ja küsimused kooli kohta.

2. Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord, koos seletuskirja ja
taotlusvormiga. Ettekandja noorsootöö nõunik Erika Nõmm.
3. Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töö
tasustamise alused, seletuskirjaga. Ettekandja abivallavanem Jana Malõh.
4. Tori valla põhimäärus. Ettekandja vallavanem Lauri Luur.
5. Rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine. Ettekandja Kandela Õun
6. Info
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1. Ringkäik Sindi Gümnaasiumis ja küsimused kooli kohta.

Direktor tutvustas kooli. Õpilaste arv väikeses kasvus, olümpiaadidel tublid, abituriendid on
lõpetamas ka medalitega. Isamaaline kasvatus on au sees. Sindi koolis käib Pärnust palju
õpilasi, ligikaudu pooled, kuid Pärnusse gümnaasiumisse on Sindi põhikooli lõpetajatest ka
paljud minemas. Noored ostavad Sindis taskukohasema hinnaga kortereid, seega on lootust, et
lapsi tuleb kooli ka varsti rohkem. Direktor ütles, et peab andma ka selle signaali, et
gümnaasiumi aste jätkab, mitte ainult seda, et gümnaasiumit kinni ei panda.
Komisjon tundis huvi, miks kool ei tutvustanud ennast Suunaja messil Pärnus, direktor vastas,
et kuna seal oli seekord ka Töötukassaga koostöö, siis ei pidanud õigeks sinna minekuga
ressursse kulutada.
Pärast direktori ja majandusala asetäitja lahkumist tekkis arutelu gümnaasiumiosa jätkamise

üle. Majanduslikult ei ole vahet, kas 50 õpilast vähem või rohkem. Palgaraha tuleb enamasti
riigilt. Kogukond on see, kes peab ütlema, kas gümnaasiumi osa peab jääma. Täna on
algatatud ka arengukava koostamine, mille arutelud ja avalikud koosolekud peavad sellele
küsimusele vastuse tooma.
Avaldati kahtlust, et Sindi gümnaasiumis laiemat valikainete võimalust õpilasel väga vist
pole. J.Malõh ütles, et koostööd tehakse Pärnu Kolledžiga.
Seadusest võeti maha kolme suuna nõue. Gümnaasium on ettevalmistus ülikooliks, seega, kas
on mõtet seda siin linnalähedase väikse gümnaasiumina hoida. Hoolekogu olevat seda meelt,
et nõrkadele tuleb ka võimalus anda õppida gümnaasiumis. Reklaami tuleb rohkem teha.
Tugev põhikool eesmärgiks, mitte nõrk gümnaasium.
Päevakorra punkt 2. Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord, koos
seletuskirja ja taotlusvormiga. Ettekandja noorsootöö nõunik Erika Nõmm.
Huvihariduse ja -tegevuse toetamist on vaja ja 20000 eur on seda raha. Vaja on selle jagamiseks
korda. Aastas on võimalik 300 euri noore kohta. EHISes ei pea toetatav kool olema. Klubiline
vorm ka sobiv. Tegevuskulude toetamine on EHISe põhine. Eesmärk toetada peret, sest toetus
on noore, mitte pere kohta.
J. Malõh täpsustas, et taotlusi juba laekunud.
M. Kalamees küsis, kas piiranguid ka on, et peavad vanemad olema sisse kirjutatud. Taotleja
peab olema valla registris.
Vahendite olemasolul suurendatakse uuel aastal summat, kuid üle seda kindlasti praegusel juhul
ei jää. Suurendada seda summat käesoleva aasta lõpus ei saa.
Otsustati ühehäälselt toetada eelnõud.
Päevakorra punkt 3. Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning
koolijuhtide töötasustamise alused, seletuskirjaga. Ettekandja abivallavanem Jana Malõh.
K. Õun küsis sotsiaalkomisjoni esimehe G. Metsa poolt saadetud küsimustele selgitust.
Palga koefitsentide vahemikud sõltuvad erinevatest mõõdikutest. On ka hindamised nii sisekui ka ja välishindajate poolt. Piirkondlik järelevalve on hoolimata maavalitsuste kaotamisest
siiski olemas.
§7 (1) 1) oli küsimus 50% lisatasu maksmise kohta. J. Malõh slegitas, et selle dokumendiga
piiratakse lisatasude maksmise võimalust, sest seni on rohkem makstud. Töötasustamiste
alustes on kirjas, et lisatasusid saab maksta ainult nende täiendavate tööülesannete eest, mis ei
ole fikseeritud töölepingus ja ametijuhendis ning lisaülesanne peab oluliselt suurendama
töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks on dokument, kus tuleb ära märkida periood
ning täiendavate tööülesannete sisu.
EHIS ei luba õpetajale üle 1,0 koormust vist panna. Lisatasu suurema koormuse korral peaks
siiski palgana olema, mitte et lisatasudena. R. Müürsepp selgitas, et Pärnu
Kutsehariduskeskuses vaadatakse õpetajate koormused ja palgad igal aastal üle, sest need
muutuvad. Koolis peaks ka seda praktikat rakendama.
L. Lusik ütles, et maakoolides pole valida, tuleb olude sunnil käia mitmel kohal
osakoormustega tööl.
R. Müürsepp ütles, et ei ole mõeldav, et õpetaja teeb rohkem kui 35h kontakttunde, siis ei
jõua ettevalmistus tundideks teha.
Tekkis arutelu, et see 50% tuleb vist seadusest. Paluti J. Malõhil seda kontrollida.
§7 (1) 2) asendamise tasu puhul tekkis küsimus, kelle palk siis asendajale tasu maksmiseks
aluseks võetakse. Kõrgemat ametikohta madalama taseme töötaja samaväärselt asendada ei

suuda, seega tuleks ikka asendaja palk aluseks võtta. Pikemaajalisel (kooli palgakorralduse
eeskirjas peab olema, mida loetakse pikaajaliseks) asendamisel lepitakse tasu osas eraldi kokku.
K. Õun tegi märkuse, et §2 (6) 1) puhul peaks sõnastus olema „erakorraliste“, mitte
„erakordsete“ tööülesannete puhul. Töö tulemused võivad olla erakordsed.
Otsustati ühehäälselt toetada eelnõud, kuid sooviti, et töötasude maksmise üle peetaks kindlasti
ranget kontrolli ja suuremate tasude maksmise aluseks olevaid dokumente kontrollitakse eriti
hoolega.
Päevakorra punkt 4. Tori valla põhimäärus. Ettekandjaks vallavanem Lauri Luur

Komisjon oli rahul, et nende eelmisi ettepanekuid parandatud versiooonid arvestati,
lisaettepanekuid ei olnud.
Otsustati ühehäälselt toetada eelnõud.
Päevakorra punkt 5. Rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine
Seoses Tori Põhikoolile uue koolihoone ehitamisega toetusmeetmetega küsitakse volikogult
nõusolekut kuni 750 000 euro suuruse omaosaluse katmiseks.
Otsustati ühehäälselt toetada eelnõud.

Info
Noorsootöönõunik Erika Nõmm: Valla poolt esitatud kaks ideed said rahastuse innovatsiooni
projektist kokku 50 000 eurot.
Käesoleva aasta suvel tuleb 7 õpilasmaleva rühma valla erinevates piirkondades.
Järgmisel koosolekul peaks olema päevakorras Sauga Põhikooli arengukava ja seega toimub
koosolek Sauga koolis. Kuupäev on täpsustamisel, esialgu lepiti kokku toimumisajaks 14 või
16 mai.
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