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Tori vald

20. juuni 2018

Algus kell 16.00 lõpp kell 18.25
Toimumise koht: Sauga Põhikool
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: Piret Dreimann, Mihkel Kalamees, Pille Kuusik, Leelo Lusik,
Margit Mihkelsoo, Liina Müür ja Ivika Uslov
Puudusid: Heli Müristaja, Riina Müürsepp ja Anu Pikk
Kutsutud: Sauga Põhikooli direktor Arvo Tali, õppealajuhataja Heli Alumets ja abivallavanem
Jana Malõh
Päevakord
1. Tutvumine Sauga Põhikooliga
2. Sauga Põhikooli arengukava 2018–2020
3. Muud jooksvad küsimused
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Sauga Põhikooli direktor Arvo Tali tutvustas koolimaja hoonet ning tegi ringkäigu haridus- ja
noorsookomisjoni liikmetele, tõi välja kitsaskohad ja rääkis tulevikuplaanidest.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati Sauga Põhikooli direktor Arvo Talit.
Direktor Arvo Tali kommenteeris, et uue arengukava valmimine viibis põhjusel, kuna
koostamisel on püütud kõigi osapoolte arvamustega arvestada. Suurem töö oli tehtud aprilli
keskpaigaks. Eelmise aasta lõpus enne valdade liitumist jäi ka vallaga kooskõlastamiseks aega
väheseks. Ühinenud omavalitsuses on tööl jurist, kelle abi saab kasutada. Järgmisel korral on
plaanis teha arengukava, mis hõlmaks viite aastat, mitte kolme nagu käesolev.
Koolis on õpetamise tase tõusnud. Eelmise aasta eksamitel oli kool tulemuste poolest
vabariigis kõvasti üle keskmise nii matemaatikas kui ka eesti keeles. Sellel aastal läks väga
hästi eesti keeles.
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Kui liituda Pärnu linnaga, võib tekkida ääremaaks jäämise oht. Kooli direktorile peaks alles
jääma õigus ise otsustada oma eelarve piires.
Sooviks on, et kool liiguks reaalkallaku suunas. Plaanis on programmeerimise õpetamine.
Leelo Lusik – valikainena programmeerimine 4.-9. klassile? Kas valivad lapsed või õpetajad?
Arvo Tali – õpetaja valib. Esimesed aastad on üleminekuaastad. Hetkel käib õpetaja valimine
ja tunnid võetakse vabaainete arvelt.
Täitmata ametikohti on kolm – huvijuht, informaatika-programmeerimise õpetaja ja
klassiõpetaja. Õpetajate valimisel on oluline, et uus inimene sobiks olemasolevate
õpetajatega, mitte olemasolevad inimesed ei pea uue inimese järgi kohanduma.
Otsitav huvijuht hakkab kirjutama ka õppe- ja rahvusvahelisi projekte ning peaks valdama
inglise keelt.
Koolis töötab ka eripedagoog-logopeed. Vajadus on olemas sotsiaalpedagoogi ja
koolipsühholoogi järele.
Unistuseks on haridustehnoloogi töökoht, aga see võiks olla mitme kooli peale.
Jana Malõh – kas on õige, et spetsialist kulutab aega sõidule koolist kooli ehk et spetsialist
sõidab suure osa oma ajast lõpuks maha?
Arvo Tali kommenteeris, et see on kompromisside küsimus.
Kandela Õun tundis huvi, et kuna Sauga Põhikooli õpetajatel on kõrgeimad palgad vabariigis,
kas siis on õpetajaid kooli vabalt valida.
Arvo Tali – soovitakse kohtadele, mis on täidetud ja pakkumus tuleb sageli valel ajal. Töötasu
on kõrge, kuna ka õpetajate koormus on suur.
Sellel kevadel lõpetas 9. klassi 16 õpilast ja 1. klassi tuleb praeguse seisuga 29 last. Õpilaste
arvu kasv on viimastel aastatel märgatav. Ruumid jäävad väikeseks.
Arvo Tali kommenteeris, et koolil on huvi õpilasi õpetada nende taseme järgi, koondada ühte
gruppi helgemad pead.
Kooli hindamisjuhend on selline, et õpilane ei tohi õpetajat karta, õpetaja vastu peab tundma
austust. Juhendi kohaselt hinnet 5 ei saa pararanda, kuid kõiki teisi hindeid saab parandada
terve aasta jooksul. Selle tulemusena õpilased ei karda enam õpetajat. Ühest küljest tõstab see
õpetajate töökoormust, aga koolist puudumine on oluliselt vähenenud ja motivatsioon õppida
on olemas.
Turvalisuse huvides on koolis kasutusel kaamerad. Mõned juhused juhuslike inimestega
koolimajas on olnud. Ilusate ilmadega on lastel lubatud vahetundides väljas käia.
Arvo Tali kommenteeris, et koolil võiks olla võimla, mis asuks aida pool. Arengukava eelnõu
põhisuundades on välja toodud kooli võimla projekteerimine ja ehituse kooskõlastamine
koolipidajaga.
Õppealajuhataja Heli Alumets kommenteeris, et rahuloluküsitlustes on vastustena välja
toodud, et õpetajad on liiga ranged, lapsi ei hinnata õiglaselt ja ei panda e-kooli õigeaegselt
kodust tööd õpetajate poolt üles. Üldjoontes läheb asi järjest paremaks. Küsitlustele
vastamisega ollakse üldiselt laisad. Peale mitmeid meeldetuletusi vastavad lõpuks pooled.
Arengukavas on kirjas koduste ülesannete mahu vähendamine. Arvo Tali kommenteeris, et
tunnid võiksid olla kompaktsemad ja ainet tuleks õppida koolis maksimaalselt ja selle arvelt
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oleks kodutöid vähem. Kindlasti jäävad kodus võõrsõnade õppimine ja kohustuslik kirjandus.
Lapsevanemad suhtuvad sellesse väga hästi, aga mitte õpetajad.
Õpetajaid koolis motiveeritakse läbi koolituste pakkumise.
Otsustati: Toetada eelnõud. Suunata volikogule kinnitamiseks.
Poolt - 8
Vastu - 0
Erapooletu - 0
Päevakorra punkt 3
Kuulati komisjoni esimeest Kandela Õuna. Ettepanek aruteluks valla sümboolikakavandite ja
Sauga külade äramineku teemal.
3.1 Tori valla sümboolika ideeotsingule laekus 73 vapi- ja lipukavandit 23-lt autorilt. Sõelale
on jäänud kaks kavandit, mille kohalik sümboolikakomisjon tahab rahvahääletusele panna.
Heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjoni hinnangul vastas nõuetele kõige
enam kavand „Oda“. Tori valla sümboolikakomisjonis enim tähelepanu pälvinud ja riiklikule
komisjonile hinnangu andmiseks esitatud kavand „Vanapagan“ ei vastanud aga ekspertide
arvates nõuetele, sest kompositsioon ei ole heraldiline, kujundid pole reeglipärased ega
arusaadavad.
Valla sümboolikakomisjon esitas koostöös kavandi autori Tõnu Kukega heraldikakomisjonile
vaidlustuse, millele ei ole vastust veel saabunud.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et kavandiga „Vanapagan“ saaks Tori vald vabariigis
teise vallana peale Kanepi valla enda sümboolikaga kuulsaks, aga see ei oleks sobilik koolide
ja lasteaedae esindamisel.
Kavand „Oda“ ei saanud komisjoni liikmete poolt samuti heakskiitu. Arvamustena pakuti
välja, et odaotsi võiks olla samuti neli, võiks olla odaotsa suund teisele poole jms.
Jana Malõh kommenteeris, et kõrvale tuleks lugeda ka kunstniku teksti, et saada head
ülevaadet.
3.2 Kandela Õun näitas valminud haldusüksuse piiride muutmise mõjude analüüsi
esmaversiooni. Selles on välja toodud, mis olukord on peale seda Tori vallas, kui endise
Sauga valla külad lähevad Pärnu linna alla. Läbirääkimised Pärnu linnaga algavad tõenäoliselt
augustis ja küsitlus tuleb sügisel.
Arvo Tali avaldas arvamust, et kui tulumaks läheb Pärnu linna, kaob see raha linnas ära ja on
oht, et selle piirkonna heaks ei tehta midagi. Tori valla puhul oleks see võimalik, et raha tuleb
siia piirkonda.
Jana Malõh – praegu on kaasarääkimise võimalus asjadele suurem.
Kandela Õun – külades, mis tahavad ära minna, on palju lapsi ja noori. Analüüsis on kirjas, et
lasteaias käivad kõik lapsed oma vallas, aga põhikooli osa liigub linna poole. Külade
äraminekul jäävad piirkonnakoolid ju ikkagi samaks. Kes on Pärnule lähemal, on tõenäoliselt
liitumise poolt, kaugema nurga omadel pole seisukohta või on vastu. Meie oma valimisliidus
hääletame nii nagu rahvas tahab ehk hääletusel tulemuseks on. Piir on paika panemata, mitu
protsenti elanikest peab hääletusel osaleda.
Arvo Tali – huvikoolide osas tasub Pärnuga teha koostööd ja selles osas saab vald toetada.
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Leelo Lusik – mõjuanalüüli ülevaadet võiks kajastada ka valla ajalehes ja inimesele
arusaadavalt lahti selgitada.
Arvo Tali – võiksid olla juures selgitavad kommentaarid asjatundjate poolt. Tavalised
inimesed ei pruugi vastasel juhul aru saada. Hääletama peaks terve vald, mitte ainult külad.
Kandela Õun – kui lastaks ka teistel valida, oleksid külad kaotajad.
Ivika Uslov – nüüd on mõju-uuringud, varem olid lihtsalt arvamused ja oletused. Inimestele
peab andma selged sõnumid, mida see kõik tähendab.
Kandela Õun – ka varem olid uuringud, aga väiksemas mahus.
Arvo Tali – nüüd on võimalus saada head nõu ka kohapealt, vallas on tööjaotused olemas.
Vallavalitsuse liikmed ei peaks olema palgalised, vaid tavalised inimesd, kelle ideed lähevad
volikogule edasi.
Komisjoni liikmed jäid seisukohale, et mõjude analüüsi tuleb elanikele laialdaselt kajastada
valla veebi- ja ajalehes koos kommentaaridega asjatundjate poolt õigete valikute tegemiseks.
Järgmine haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub augustis. Täpset kuupäeva kokku ei
lepitud.

/allkirjastatud digitaalselt/
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