TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 10

Tori vald

18. detsember 2018

Algus kell 17.00 lõpp kell 19.25
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees, Pille Kuusik, Leelo Lusik, Liina
Müür, Anu Pikk ja Ivika Uslov
Puudusid: Piret Dreimann, Margit Mihkelsoo, Heli Müristaja ja Riina Müürsepp
Kutsutud: vallasekretär Siiri Jõerand, abivallavanem Jana Malõh, haridusnõunik Herve
Merivald, arendusnõunik Kaie Toobal, Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerup, Sauga
Põhikooli direktor Arvo Tali ja maakonna arendusjuht Heiki Mägi
Komisjoni esimees tegi ettepaneku tõsta eelnõu „Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine“
päevakorrapunktiks nr 2. Poolt kõik komisjoni liikmed.
Päevakord
1. Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eelnõu heakskiitmine
2. Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
3. Sauga Põhikooli põhimäärus
4. Sindi Gümnaasiumi põhimäärus
5. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
6. Tori valla 2019. aasta eelarve I lugemine
7. Tori valla arengukava aastateks 2018-2030
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorra punkt 1
Kuulati maakonna arendusjuht Heiki Mägit. Ülevaade arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
eelnõust. Kõik uued ettepanekud kogutakse kokku ja vaadatakse järgmisel aastal uuendamise
käigus üle.
Täpsustavaid küsimusi esitas komisjoni aseesimees Mihkel Kalamees. Neile vastas Heiki
Mägi.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule heakskiitmiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati vallasekretär Siiri Jõeranda. Ülevaade toimunud hääletuse käigust ja volikogu otsuse
eelnõust. Samuti selgitused segaduse kohta andmete esmakordsel edastamisel AS Andmevara

poolt. AS Andmevara poolt Tori Vallavalitsusele esmaselt esitatud elektroonilise hääletamise
tulemused Sauga aleviku osas erinesid lõplikult esitatud tulemustest („Jah“ ja „Ei“ vastanute
arvud oli vastupidi). Tori Vallavalitsus soovis ametliku kirjaga selgitust ja kinnitust, et Volis
kaudu antud hääletamise tulemused vastavad tegelikkusele ning on usaldusväärsed. AS
Andmevara saatis vastuse, et küsitluse andmete esmakordsel edastamisel tekkis viga inimliku
eksimuse tõttu. Eksimus tekkis süsteemiväliselt andmete edastamisel nende töötaja poolt,
mitte Volis-es. Kinnitavad, et kõik Volis-es kogutud andmed on kontrollitud ja vastavad tõele.
Siiri Jõerand: hääletuse kohta pretensioone ei esitatud. Kodushääletamise võimalust kasutas
Saugas 13 ja Tammistes 5 inimest.
Kandela Õun soovis täpsemat infot õiguskantsleri televisioonis esitatud seisukoha kohta.
Kandela Õun: kas nüüd on selgus majas, mis ajal see ühinemine võiks toimuda?
Siiri Jõerand: ei. Rahandusministeeriumi infopäeval oli see ka jutuks. Õiguskantsleri büroost
oli ka telefonikõne. Oleks väga suur põhiõiguste rikkumine, kuna mitukümmend volikogu
liiget ja asendusliiget kaotaksid oma mandaadi, kui Pärnu linna koosseisu üleminekul
muutuks nende elukoht. Ühelt poolt on see, et rikutakse volikogu liikmete ja asendusliikmete
põhiõigusi ja teisalt see, et kõikide nende külade elanikud jäävad ilma esindusõigusest. Aeg,
mille jooksul nad ei ole saanud Pärnu volikogusse oma esindajaid valida, on nad täiesti ilma
esindusõiguseta. Kahelt poolt on põhiõiguste rikkumised ja lõpliku külade koosseisu arvamise
otsustab Vabariigi Valitsus. Volikogu teeb taotluse. Õiguskantsleri arvastes on kõige
mõistlikum see läbi viia koos järgmiste kohalike omavalitsuste volikogude valimistega. Kui
volikogu otsustab seda ikkagi varem teha, võib olla see, et Vabariigi Valitsus seda taotlust ei
rahulda. Tõenäoliselt ei taheta sellist pretsedenti luua. Need olid juhised.
Kandela Õun: rohkem elanike käest midagi ei küsita?
Siiri Jõerand: külade ülemineku eelnõu samuti avalikustatakse ja kõik saavad oma arvamust
avaldada. Volikogu peab kõik laekunud ettepanekud omakorda läbi arutama. Elanike küsitlus
ei ole volikogule siduv.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et küsitlusel osales liiga vähe inimesi ja sellega
arvestamine on küsitava väärtusega.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati Sauga Põhikooli direktor Arvo Talit.
Arvo Tali: põhimäärus oli vananenud nii sisus kui ka vormis ja vajas ajakohastamist.
Dokumendi koostamisse olid kaasatud nii hoolekogu, õpetajad, lapsed kui ka lapsevanemad.
Arvesse võeti ka vallavalitsuse nõuandeid. Ühes asjas jäime erinevale seisukohale. Aadressi
osas oli erimeelsusi. Koolis on suur ruumipuudus – 120 lapse asemel on 180 last. Meil on ka
mõned erivajadustega lapsed, kes ei saa kooli kollektiivis hakkama ja kellele on loodud teine
õpikeskkond. Üks õpilane õpib Sauga alevikus endises Sauga vallamajas. Hoolekogus ja
õppenõukogus oli arutelu, et järgmisel aastal kui tuleb uuesti paralleelklass, ei ole meile enam
füüsiliselt ruume, kuhu see klass panna. Tekkis mõtte, et äkki oleks Sauga vallamajas
võimalik mõned ruumid kohandada selliselt, et algklass või klassid saaksid sellesse hoonesse
rajatud.
Herve Merivald: põhimäärus ei ole see koht, kus lahendada kooli ruumiprobleeme. Tegemist
on üksikjuhtumiga ja Sauga hoonel ei ole täidetud nõuded, mis on esitatud koolile. Seda ei ole
sellisel kuju põhimäärusesse võimalik lisada. Ruumiprobleem tuleks lahendada teisiti ja
otsida lahendusi, aga mitte lahendada seda läbi põhimääruse.
Jana Malõh: endises Sauga vallamajas on kõik ruumid kasutuses ja väljarenditud.
Haridusministeeriumi seiskoht on, et seaduse mõistes ei ole see tegutsemise koht.
2

Kandela Õun: kui lähevad ära Sauga külad ja ka kool? Kas on plaanis rahastusmudeli
muutust, kuna on tegemist n-ö ära mineva kooliga?
Jana Malõh: arengukavas on järgmisel aastal sees ventilatsiooni projekteerimine. Ühe
variandina peaksime ehk mõtlema sellele, et meil ei ole võib-olla võimekust teiste
omavalitsuste lapsi seal koolis hoida. Neid lapsi on ligikaudu 40. Ruumiprobleem on ammune
ja seda ei lahenda ühe ööga.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Kuulati Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerupit. Ülevaade Sindi Gümnaasiumi
põhimääruse eelnõust.
Ain Keerup: kuna PGS-is on vahepeal nii palju muudatusi, tingis see vajaduse viia kooli
põhimäärus sellega vastavusse.
Kandela Õun: olen kuulnud, et päris mitmed koolid ei ole rahul e-kooli teenustega. Olete
sellega rahul?
Ain Keerup: see lahendus on praegu meie jaoks toimiv.
Kandela Õun: Sauga koolis on ruumi vähe, kas Sindis on ruumi rohkem?
Ain Keerup: õnnetus on selles, et klassikomplekte on palju. Ühes klassikomplektis on 17-18
õpilast, seal võiks olla kuni 24 õpilast. Kui tuleksid üksikud õpilased teatud klassi astmetesse,
on hästi, aga et teha mingit klassikomplekti juurde, siis selleks ruume ei ole. Suundumus on
väikeklasside poole.
Ain Keerup tõi välja probleemi, et puudus on tugiisikutest õpilastele. Komisjoni liikmete
vahel toimus sel teemal arutelu.
Jana Malõh: tugiteenuse raha on miinimumpalga põhjal.
Leelo Lusik: see on koolide tulevik. Järjest enam on vaja tugiisikuid koolides.
Anu Pikk: vallal tuleks leida vajadusel rahalised vahendid tugiisikute leidmiseks.
Otsustati: teotada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 5
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi, kes asendades finantsnõunikku andis lühiülevaate
eelarvestrateegiast.
Päevakorra punkt 6
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi.
Jana Malõh: meie koolides on hetkel kokku 822 õppurit, lasteaedades on 573 last. Mujal
lasteaedades käib kokku 81 last, mujal põhikoolis käib 407 last, gümnaasiumis 115 last ja
huvikoolides 538 last. Teiste omavalitsuste lapsi on meil lasteaias 35, põhikoolis 71,
gümnaasiumis 18 ja muusikakoolis 17 õppurit.
Jana Malõh andis ülevaate 2019. aasta eelarve eelnõu hariduse osast. Ülevaade alushariduse
personalikulust. Riiklik alammäär on 2019. a lasteaiaõpetajal 1125 eurot ehk 90%
kooliõpetaja alammäärast. Eelarve eelnõu on kokku pandud koostöös kõigi allasutuste
juhtidega.
Huvihariduse fondi summat oleme tõstnud 20 000 eurolt 35 000 euro peale. Lepingud on
praegu 20 erahuvikooliga, neile lisanduvad munitsipaalhuvikoolid. 20-st erahuvikoolist 10
võtab 20 eurot lapsevanema poolt makstavast osast maha ja 6 võtab lapsevanema poolt
makstavast osast 10 eurot maha. Teised ei võta midagi maha.
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Jana Malõh: praegu teeme ka huvihariduse kava. Sel aastal oli summa 231 000 eurot.
Infopäevadel on öeldud, et see ei vähene, aga kas see ka suureneb, seda ei tea.
Anu Pikk: Sindi Gümnaasiumi spordisaali valgustus? Arengukavas on kirjas, et kompleks
läheb ühel päeval remonti, kas on siis mõtet seda valgustust tänasel päeval seal tegema
hakata?
Jana Malõh: ei tea, millal see kompleks remonti läheb. Omavalitsuse kuludega ei jõua seda
teha ja täna projektirahastust näha ei ole, kuna koolivõrk on korrastamata. SA Innove tahab
ühte vooru 2019. a sügisel avada, kuhu saab renoveerimise taotlusi esitada, kuid Sindi kohta
ei saa sinna taotlust esitada, kuna selleks ajaks ei ole võimalik koolireformi teha. Põhieeldus
on see, et koolivõrk peab olema korrastatud.
Jana Malõh: noortekeskuste osas on kõige suurem põhimõtteline muudatus, et Are
Noortekeskusel lõppeb ära Noorte Tugila projekt ja Are Huvikeskuses oli ka mõni töötaja
huvihariduse rahastada, millega ei saa enam jätkata. Plaanis on muudatused struktuuris. Täna
on 0,5 kohaga Suigu noortetoas inimene ja 0,6 kohaga Ares inimene. Lapsi on Ares võrreldes
teiste noortekeskustega kõige rohkem. Plaan on selline, et 0,5 kohta jääks Suiku, Aresse
tuleks 0,8 kohaga inimene, kes tegeleb ka sporditegevusega ja lisaks 1,0 kohaga juhataja,
kellel on ka noorsootöötaja ülesanded. Korraga oleks tööl kaks noorsootöötajat.
Pille Kuusik kommenteeris, et Are Noortekeskuses käib väga palju lapsi ja ühe
noorsootöötajaga ei saa enam hakkama.
Jana Malõh: ka Sindi Noortekeskuses on väga palju ringe noortele, aga ruumi on vähe.
Ideaalis võiks olla kogu maja seal noorte käes.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule 1. lugemisele.
Päevakorra punkt 7
Kuulati arendusnõunik Kaie Toobalit, kes andis ülevaate arengukava koostamise käigust,
laekunud muudatusettepanekutest ja 12. detsembril toimunud avalikust arutelust.
Kaie Toobal: ettepanekuid on ka vallavalitsuse poolt. Võtsime ühinemislepingu järgse
eelarvestrateegia igal omavalitsusel lahti ja võrdlesime, kas kõik seal märgitud asjad on
arengukava tegevuskava tabelites olemas. Mida ei olnud, siis need palusime lisada
vallavalitsuse ettepanekuna.
Kaie Toobal: järgmisel aastal läheb suur omaosalus Sindis Pärnu mnt 27a renoveerimisele.
Jana Malõh: peame maksma ka Raja Lasteaia ehitamiseks, kuna Sauga ja Sindi on teinud
vastava koostöökokkuleppe.
Omapoolseid kommentaare lisas komisjoni esimees Kandela Õun.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
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