TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 18

Tori vald

7. oktoober 2019

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.55
Toimumise koht: Sindi
Juhatas: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid haridus- ja noorsookomisjoni liikmed: esimees Kandela Õun, aseesimees Mihkel
Kalamees, Pille Kuusik, Piret Dreimann, Margit Mihkelsoo, Liina Müür ja Leelo Lusik
Puudusid: Anu Pikk, Heli Müristaja, Riina Müürsepp ja Ivika Uslov
Esimese kolme päevakorrapunkti arutelu toimus koos kultuurikomisjoniga.
Osalesid kultuurikomisjoni liikmed: Argo Juske, Marge Lumisalu (lahkus kell 16.20), Ain
Miilberg, Andra Sõmer, Vilja Alamaa, Urmas Parts ja Anneli Uustalu
Puudusid: aseesimees Ants Lopsik, Kristi Kivisaar ja Velle Rohelpuu
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh, finantsjuht Gülli Kaunissaar, arendusnõunik Kaie
Toobal, Are Kooli direktor Anneli Uibu ja Tammiste Lasteaia direktor Eda Tenson
Päevakord:
1. Kandidaadid „Tori valla aasta noor“
2. Tori valla arengukava aastateks 2018-2030 muutmise eelnõu heakskiitmine ja
avalikustamisele suunamine
3. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023
4. Are Kooli põhimäärus
5. Tammiste Lasteaia arengukava 2020-2025 kinnitamine
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorrapunkt 1
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Kandela Õun andis teada, et kategooriale „Tori valla
aasta noor“ esitati neli kandidaati:
Kaur Kasemaa – esitaja Sindi Gümnaasium
Keiro Tarn – esitaja Katariina Vaabel
Sindi noortevolikogu algatusgrupp – esitaja Mart Nõmm
Ingela Uussalu – esitaja Are Kool

Otsustati: teha vallavalitsusele ettepanek anda aunimetus „Tori valla aasta noor“ Ingela
Uussalule ja Kaur Kasemaale.
Lahkus kultuurikomisjoni liige Marge Lumisalu.
Päevakorrapunkt 2
Mart Ruumet: mis peab olema komisjonide otsus täna seoses eelarvestrateegiaga? Kas
ettepanekuid teha või lubada avalikustamisele?
Kaie Toobal: ettepanekuid saab teha peale avalikustamist 10 tööpäeva jooksul.
Mart Ruumet: me ei ole täna siin selleks, et hakata numbreid parandama. Avalikustamise ajal
saab teha muudatusi.
Finantsjuht Gülli Kaunissaar andis ülevaate eelarvestrateegia eelnõust aastateks 2020-2023 ja
tutvustas investeeringute tabelit.
Mart Ruumet: mida Sindi raamatukogu hoones sellise suure summa eest tehakse, maja on ju
olemas?
Jana Malõh: tookord oli hankes väga miinimum tähtaeg, tahtsime raamatukogu detsembriks
valmis saada ja seetõttu läks summa nii suureks. Nüüd uue hanke tulemusena võib minna
odavamaks. Tulevad ventilatsioon, it-pool, sisse ehitatav mööbel ja ruumide parendamine.
Otsustati: kiita Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 heaks ja teha volikogule
ettepanek suunata see avalikustamisele.
Päevakorrapunkt 3
Ettekandeks saab sõna arendusnõunik Kaie Toobal, kes andis teada, et võrreldes komisjoni
liikmetele saadetud arengukava dokumendiga on üks muudatus. Sindi Lasteaia hoolekogu,
kooli kollektiivi ja elanike poolt on tulnud ettepanek, mis puudutab Sindi linnas Tööstuse
tänava, Kooli tänava ja Pioneeride puiestee vahelise ala planeerimist ja korrastamist. Tegemist
on muinsuskaitsealaga.
Kaie Toobal: me ei tea, kui palju seal teha saab, aga lisasime siia ruumilise planeerimise poole
peale selle aastatesse 2023-2030. Selle aja jooksul selgitatakse välja, mis selle alaga teha.
Vastutajad on arengu- ja planeeringu- ning majandusosakond. Tegemist on valla
investeeringuga.
Mart Ruumet: hetkeolukorra kirjeldamisel on parkide nimekirjast kõik Tori pargid väljas –
Tori park, Randivälja külas asuv Tori pastoraadi park ja Taali mõisa park. Need tuleks lisada.
Kandela Õun: küsin Tammiste Lasteaia mänguväljaku laiendamise kohta. Kunagi sai pinda
tõstetud, aga kas ikka on märg, ei olnud kasu?
Eda Tenson: kogu mänguväljaku alune pind on kaetud maaküttetorustikuga ja kuna ka pinnas
on savine, siis kevadeti ja sügiseti tulev vesi ei lähe ära. Drenaaži panna ei saa, kuna torustik
on seal all. Tõstmisega sai niipalju, et ei ole enam nii märg.
Mart Ruumet: miks ei saa drenaaži panna, maakütte toru on oluliselt sügavamal? Küsimus on
eesvoolus. See tuleks üle vaadata.
Kandela Õun: on tore, et nii palju ettepanekuid on tulnud.
Kaie Toobal kommenteeris, et ettepanekuid sai esitada märtsist kuni septembri keskpaigani.
Mart Ruumet kommenteeris, et arengukava on hea ja loogiline.
Otsustati: kiita Tori valla arengukava aastateks 2018-2030 muutmise eelnõu heaks ja teha
volikogule ettepanek suunata see avalikustamisele.
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Lahkusid kultuurikomisjoni liikmed.
Päevakorrapunkt 4
Ettekandeks saab sõna Are Kooli direktor Anneli Uibu. Määruse eelnõu eesmärk on uuendada
ja kehtestada Are Kooli põhimäärus, mis vastaks kehtivale põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele ning koolieelse lasteasutuse seadusele.
Anneli Uibu: muudetud on nii struktuuri, sõnastust kui ka sisu. Eelnevalt oli ära kirjeldatud
rühmade kaupa, kuidas toimib meie lasteaed ja kool, aga nüüd sai see üldsõnalisemaks ja ei
vaja muutmist, kui mõni väiksem seadus või määrus muutub.
Kehtestatava põhimääruse olulisemad muudatused võrreldes praegu kehtiva põhimäärusega
on:
1) lisatud on koolieelse lasteasutuse struktuur. Lasteaias on sõimerühmad kuni 3-aastastele
lastele ja lasteaiarühmad kuni 7-aastastele lastele. Rühmad komplekteeritakse igaks
õppeaastaks, arvestades eelkõige laste vanust ja arengut;
2) lisatud on kooli põhiväärtused, tegutsemise eesmärk ja ülesanded;
3) täpsustatud on direktori ja hoolekogu ülesanded, hoolekogu liikmete valimise kord ja
volituste kestus sätestatakse vallavolikogu kehtestatud korras;
4) lisatud on pedagoogilise nõukogu ülesanded. Koolil on õppenõukogu põhikoolis ja
pedagoogiline nõukogu lasteaias, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse
korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine;
5) lisatud ja täpsustatud on lasteaia lahtioleku aeg. Lasteaed tegutseb aastaringselt, aastaringse
või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja otsustab hoolekogu ettepanekul vallavalitsus;
6) korrigeeritud on õppe- ja kasvatustöö korralduse põhimõtteid lasteaias ja põhikoolis;
7) lisatud on õpilase hindamise ja tunnustamise põhimõtete sätestamine kooli õppekavas.
Koolil on tunnustamise kord, mis avaldatakse kooli kodukorras;
8) õppekava välise tegevuse korraldamisele on lisatud rahastamise põhimõtted. Koolis
korraldatava tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa, võib kool küsida kulude
katmiseks tegevuses osalejatelt kaasrahastamist. Kool võib võimalusel ja vanemate soovil
anda loa avada koolist sõltumatutel stuudiotel ja klubidel ka tasulisi huviringe ja treeninguid;
9) täiendatud on kooli eelarve ja finantstegevuse põhimõtteid. Kooli finantstegevust juhib
kooli direktor. Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi
teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus;
10) täiendatud on asjaajamise ja aruandluse põhimõtteid. Koolil on koduleht
https://www.are.edu.ee/, mille kaudu tehakse üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad
dokumendid ja andmed.
Kandela Õun: jäi silma, et eesmärk on tagada füüsiline ja vaimne turvalisus? Kas teil on
sellega seoses probleeme?
Anneli Uibu: püüdleme koolina kiusamisvaba kooli poole, osaleme vastavas programmis.
Lasteaias on lastel turvalisem, nad on seal koguaeg silma all. Aga kooli puhul on küsimus
selles, et kui laps kooliuksest välja astub, mis siis saab?
Pille Kuusik: Are alevikus on Via Baltica jätkuvalt ja kogu aeg probleemiks.
Anneli Uibu kiitis valla haridusnõunik Herve Merivaldi, kes tunneb suurepäraselt seadusi ja
andis dokumendi koostamisel head nõu.
Kandela Õun: ka varem on meil komisjonidest läbi käinud ja olen teinud märkusi, et koolidelasteaedade arengukavade tekstid oleks võinud lasta eesti keele õpetajal üle vaadata. Kõik
läheb ju avalikuks. On väga hea, kui selline võimalus nüüd olemas on.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
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Päevakorrapunkt 5
Ettekandeks saab sõna Tammiste Lasteaia direktor Eda Tenson.
Eda Tenson: Tammiste Lasteaia arengukava aluseks on võetud sisehindamise aruanne,
õppekava ja Tori valla arengukava. Koostamisel kaasati nii töötaid kui ka lapsevanemaid.
Sisehindamise aruande põhjal tuli välja, et arengukava võiks olla kuueks aastaks. Siis on
võimalik tegevusi pikemalt hinnata ja toimivust analüüsida. Jätkame samade põhiväärtustega
– tervis, turvalisus ja koostöö. Kaardistasime ära, millised väärtused on lastevanemate arvates
olulised ja millised väärtused on töötajate arvates olulised. Proovisime leida ühisosa ja
nägime, et samad väärtused, mis meil siiamaani olnud, kannavad hästi. Tegevuskava on
koostatud kolmeks aastaks ja viies erinevas valdkonnas – juhtimine, personalijuhtimine,
koostöö huvigruppidega, õppekasvatuse protsessi ja ressursside juhtimine. Kõige olulisem
õppe- ja kasvatustöö osas on jätkuvalt see, et õuesõppesuuna mõiste vajab täpsustamist.
Juurde tuleb lapsest tuleneva õpikäsitluse ja projektõppe rakendamine. Alustame lapsest ja
liigume eesmärgi poole.
Proovime sel aastal töökeskkonnaspetsialisti ja -voliniku töö teha jätkusuutlikuks. Siiani
pöörduti vaid probleemide korral. Valmistöötatud dokumendis on kirjas, millal töötajatel on
võimalik pöörduda töökeskkonnavoliniku poole oma muredega.
Uuendame kodulehe infot ja tulenevalt lastevanemate soovist laiendame e-lasteaia võimalusi.
Selle kaudu saab ka lapse puudumist märkida, kuigi seda kasutatakse väga vähe.
Laiendusvõimalusena näeme dokumentide jagamist ja kirjalistide loomist sinna.
Kandela Õun: kas e-lasteaed tasub end ka ära, arvestades funktsionaalsust?
Eda Tenson: kindlasti tasub. See lihtsustab õpetajate tööd nädalaplaanide koostamisel ja
päeviku täitmisel. Summa ei ole väga suur ja selle maksab vald.
Eda Tenson: kuna hakkame sisehindamise korda muutma, on oluline, et töötaja mõistaks, et
keskmeks on laps ja tema areng. Ülejäänud tegevused peaksid seda toetama. Meie soov on, et
töötaja mõistaks, miks ja milleks ta midagi peab tegema. Väga oluline on erivajadustega laste
arengu toetamine. Soovime luua plaane täiendkoolituseks ja teada saada ka koolituste
tagasisidet. Ametijuhendid vajavad uuendamist. Personaliürituse lisamist arengukavasse
soovisid töötajad, kuna nad väga hindavad neid üritusi. Jätkame koostööd kõigi oluliste
huvigruppidega, kellega oleme seda siiani teinud ja soovime olla aktiivsemad selles osas, et
teeme koostööd teiste haridusasutustega. Oleme liitunud tervist edendavate lasteaedadega ja
selleks sügiseks saab valmis uus tervise tegevuskava. Õppekava uuendamine kestab juba
mitmeid aastaid ja lõpliku uuendamise oleme lükanud edasi tänu sellele, et riiklik õppekava
on uuendamisel ja iga hetk vastuvõtmisel.
Oleme näinud läbi aastate, et juurde tuleb neid lapsi, kellel vaja psühholoogilist abi. Igal
aastal uuendame turvalisuse tegevuskava. Lastevanemate rahulolu küsitlusest tuli välja soov,
et ka lapsevanemad soovivad koolitusi.
Piret Dreimann: kas te ise ei karda, et selle e-lasteaiaga seoses väheneb vanema ja õpetaja
vaheline suhtlus?
Eda Tenson: ei karda. Mõtleme üldiste kirjade saatmist või info jagamist. Ei poolda seda, et
õpetaja hakkab seal lapse päeva kohta selgitusi andma. Soovime, et õpetaja oleks võimalikult
palju aega ikka lastega, mitte arvuti taga.
Kandela Õun: kas lasteaial on ka facebook või vanemad lihtsalt suhtlevad seal omavahel?
Eda Tenson: enamus on soovinud kinnise facebooki grupi loomist ja igal rühmal on oma
grupp.
Pille Kuusik: kuidas on teil planeeritud rakendada laste huvidest lähtuvat õppekava?
Eda Tenson: vaikselt oleme alustanud eelmisel aastal lapse huvist lähtuva päevaga. Teema,
millest päev hakkab kujunema, on lapse pakutud ja igal reedel on see päev. Sellega seoses
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kasvas märgatavalt sellel päeval laste kohalkäidavus. Eriti oluline on lapse huvist lähtumine
erivajadustega laste puhul.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Komisjoni esimees Kandela Õun kommenteeris, et novembrikuu komisjonis on tõenäoliselt
uus liige – Jane Lumijõe Riina Müürsepa asemel. Eelnõu läheb volikogusse kinnitamisele.
Järgmine haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub 11. novembril kell 16.00. Koht
täpsustub.
Detsembrikuu haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub abivallavanem Jana Malõhi
ettepanekul 4. detsembril kell 15.00, tõenäoliselt Ares.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija
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