TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 2

Tori vald

21. veebruar 2018

Algus kell 17:00 lõpp kell 19:30
Toimumise koht: Tammiste lasteaed
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: Kandela Õun
Osalesid komisjoni liikmed: Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Anu Pikk, Margit Mihkelsoo,
Liina Müür, Leelo Lusik, Riina Müürsepp
Puudusid: Heli Müristaja, Ivika Uslov; Pille Kuusik
Kutsutud:
Pille Usin – Tori kooli direktor
Gülli Kaunissaar – pearaamatupidaja
Jana Malõh – abivallavanem
Päevakord
1. Tori Põhikooli arengukava projekt.
2. Tori Vallavolikogu töökord.
3.1. Haldusüksuste piiride muutmise algatamine.
3.2. Haldusüksuse piiride muutmise algatamise asjaolude välja selgitamine
4. Tori valla 2018. a eelarve
5. Info
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorra punkt 1
Kuulati Tori Põhikooli direktori Pille Usina ettekannet, kus ta tutvustas kooli ja selle
arengukava. Komisjoni liikmed küsisid täpsustavaid küsimusi, mis tulenesid pigem huvist
kooli vastu. Küsiti ka seda kuidas kool õpilasi motiveerib, et nad ei läheks Pärnusse õppima
enne põhikooli lõppu. Direktor vastas, et hästitoimiv koolitransport on üks võtmetegur, mis
lubab lapsevanematel oma lapsed siiski Tori Põhikooli panna.
Soovitati mõningaid keelelisi parandusi arengukavasse teha.
Päevakorra punkt 2
Kuulati komisjoni esimehe Kandela Õuna poolt tehtud ülevaadet eelnõust ja vaadati üheskoos
läbi komisjoni töökorda puudutav osa. Tekkis küsimus tasustamise kohta, et kas oleks

võimalik ettenähtud tasu kanda annetusena kuskile mujale, kui enda kontole. Pearaamtupidaja
lubs uurida, kas see on võimalik. Komisjoni esimees kogub komisjoni liikmetelt
arvelduskonto andmed.
Otsustati: Toetada eelnõud.
Poolt -8
Vastu -0
Erapooletu -0
Päevakorra punkt 3
Kuulati komisjoni esimehe Kandela Õuna selgitusi selle kohta, miks lisandus teine eelnõu
sellele punktile. Tekkis arutelu, mille lõpptulemusena soovis komisjon, et enne otsustamist
oleks olemas ka vastavate tegevuste läbiviimise kulud välja toodud. Komisjoni liige Riina
Müürsepp avaldas arvamust, et valda ei tohiks tükeldama hakata, kui seda pole veel
korrektselt töölegi saadud.
Otsustati: Pooldada eelnõud nr 2.
Päevakorra punkt 4
Kuulati pearaamatupidaja Gülli Kaunissaare ettekannet hetkel koostatud eelarvest. Koolide ja
lasteaedade osas andis Jana Malõh teada, et koostamisel on lisaks neljarealisele eelarvele ka
kuuerealine, et oleks kulude ülevaade detailsem. Komisjoni liige Piret Dreimann tundis huvi,
miks on tegevusala 03600 „Muu avalik kord ja julgeolek“ võrreldes 2017a eelarvega
vähenenud 8400 eurot ehk 1000 euroni. Pearaamatupidaja pidi seda täpsustama. Komisjoni
liige Anu Pikk küsis, kas on teada ka see kui palju Sindi Gümnaasiumi gümnaasiumi osale
lisaraha makstakse lisaks riiklikule toetusele, selle kohta hetkel andmeid veel ei ole, aga see
kindalasti selgitatakse välja.
Komisjon jääb ootama täiendatud eelarvet.
Päevakorra punkt 5
Komisjoni liige Anu Pikk informeeris, et Sindi Gümnaasiumis oli toimunud 16.02.2018
keskerakondlastest riigikoguliimete külaskäik. Kodulehel on kena ja korrektne ülevaade
sellest, aga toimunu oli pigem olnud Keskkerakonna propaganda. Õpilastel ei lubatud saali
siseneda mobiiltelefonidega. A. Pikk seadis kahtluse alla ürituse sobivuse koolimajja.
Lisaks tekkis arutelu, kas õpilasi võib kohustuslikus korras sundida Eesti Lipu Seltsi üritusel
osalema. P. Dreimann ja L. Lusik väljendasid seisukohta, et vabatahtlikult ei pruugi õpilased
sellistel üritustel osaleda, aga noorte osalemine on siiski vajalik sellistel üritustel. K. Õun
pakkus välja, et komisjoni esimehena küsib Sindi Gümnaasiumi direktorilt toimunu kohta.
Abivallavanem J. Malõh arutleb teema üle koolijuhtide koosolekul ja seal lepitakse kokku
ühtsed põhimõtted poliiterakondade külastamise kohta koolides.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja
2

