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Komisjoni esimees Kandela Õun tegi ettepaneku lisada päevakorda Tori valla 2019. a
1. lisaeelarve eelnõu. Komisjoni liikmetel vastuväiteid ei olnud.
Päevakord
1. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
2. Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine
3. Tori valla 2019. a 1. lisaeelarve
4. Infopunkt: komisjoni liikmete muutmine
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorrapunkt 1
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi. Ülevaade määruse eelnõust.
Koolilõuna toetus on riigieelarveline toetus munitsipaal- ja erakoolis statsionaarses õppes
põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks. Koolilõuna toetuse
eraldamisel lähtutakse hariduse infosüsteemis kajastuvast valla või linna haldusterritooriumil
asuvates munitsipaal- ja erakoolides statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate
õpilaste arvust planeeritavale aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga ja arvestuslikust
koolilõuna maksumusest ühe õpilase kohta. Alates 2018. aastast on riigipoolne koolilõuna
toetus üks euro õpilase kohta päevas, mille eest kaetakse kulud toiduainetele.
Jana Malõh: seda raha võib kasutada ka millegi muu jaoks, nt köögiseadmed, aga elu on
näidanud, et see katab ainult toiduainete kulu. Siiani on sellega välja tuldud. Ülejäänu on valla
kulu – köögipersonal, inventar, ruumid.

Jana Malõh: pikapäevarühma teema on eraldi teema ja on praegu samamoodi nagu kuskil
vanas vallas oli. Sindi gümnaasiumis on selle maksumus 50 senti, Saugas 80 senti, Ares 19
senti ja Toris 30 senti. Toris maksab selle vald kinni, teistel lapsevanemad. Sügisel hakkame
koos koolijuhtidega lahendama, mis on õige ja kuidas seda teha.
Kandela Õun: Arno süsteemi vallal vist ei ole?
Jana Malõh: seda on meile tutvustatud, kuulasime ära ja saime aru, et see on massidele, mida
meil ei ole.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 2
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi. Ülevaade määruse eelnõust.
Jana Malõh: juunikuus käisin komisjonid läbi ja nüüd on laual see variant, mille kõik
komisjonid heaks kiitsid. On üks lihtne, konkreetne ja arusaadav variant kõigile. Vanema
poolt kaetav osalustasu määr on kõigile 8% jooksva kalendriaasta Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud palga alammäärast. Pere teine laps on 50% sellest ja kolmas ning enam laps on
tasuta. Kui on osaajaline koht, tuleb arve proportsionaalselt käimisega. Täpsed tingimused
lepitakse kokku lasteaia direktoriga. On suverühmad – 10. maiks peab lapsevanem teada
andma, kas laps kasutab suvel lasteaeda või ei kasuta. Kui ei kasuta kahte kuud, ei maksa
kahe kuu eest, kui ei kasuta ühte kuud, ei maksa ühe kuu eest. Kui on makseraskused, siis see
käib läbi sotsiaalosakonna. Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020, kuna peab olema etteteatamise
aeg. On neid, kellel läheb maksmine soodsamaks ja neid, kellel tõuseb. Kõige suurem kontrast
on Tori lasteaiaga. Täna on kõik lapsed seal 5%. Uue korra järgi tõuseb 1. laps 8% peale,
teine läheb 4% peale. Aga reeglina ongi perest üks laps lasteaias.
Jana Malõh: eelmine kord oli komisjonis jutuks, et tulenevalt lasteaia tegevuskulust peaks
olema lapsevanema osalustasu lasteaedadel erinev. Tegevuskulud on Sindi Lasteaias 344
eurot, Toris 320 eurot, Suigus 396 eurot, Jänesseljal 328 eurot ja Tammistes 363 eurot. Sellest
tuleb välja, et need on suhteliselt sarnased ja täpne hind sõltub erinevatest asjaoludest. Sindi
lasteaias on ka erirühm, aga kõigil on üks osalustasu.
Kandela Õun: kas Tori kandis on kuulda tagasisidet?
Jana Malõh: kevadel rääkisime sellest. Arvamusi on vastakaid, hinnatõus ei meeldi ju
kellelegi. Aga pigem oldi seda meelt, et olgu kõik ühe aastaga, kui mitme aasta peale.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3
Kuulati vallavanem Lauri Luuri ja abivallavanem Jana Malõhi.
Lauri Luur: raha ei ole lisandunud. Tegemist on korrigeerimistega, mis on vallaeelarve puhul
tavaline. Tulumaksu laekumine on üle 2% parem prognoositust. muus osas on korrigeerimine.
Jana Malõh andis ülevaate muudatustest hariduse osas. Põhiliselt on tegemist kuludega, mida
ei olnud ette näha.
Kandela Õun: küsimus Tori kooli palgafondi kohta, miks oli valesti?
Lauri Luur: eks neid segadusi ikka tekib. Koolijuht rääkis ühtemoodi ja finantsosakond sai
teistmoodi aru. Kooli palgafond saab raha juurde.
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Jana Malõh: huvihariduse fond on väga populaarne ja vajalik ning sinna on raha juurde vaja.
Üks voor on veel, aga raha on peaaegu otsas. Oleme arvamusel, et tingimusi toetuse
taotlemiseks ei ole vaja karmistada. Eesmärk on, noored saaksid käia laagrites jm. See on
läinud asja ette! Kartust tekitas ka see, et me enam ei piiranud laste huviringides käimist ja
lapsed võivad käia nii paljudes huvikoolides kui soovivad, aga sealt ei tulnudki väga suurt
puudujääki. Lapsed ei jõua väga paljudes kohtades korraga käia.
Lauri Luur: põhiliselt kajastab lisaeelarve seisu, kuhu arengud on jõudnud. Mingis osas vaja
jätkutegevusi teha ja mingites osades on näha, et kulud on suuremad.
Otsustati: nõustuda lisaeelarve eelnõuga.
Päevakorrapunkt 4
Komisjoni esimees Kandela Õun tõi välja, et viimastel haridus- ja noorsookomisjoni
koosolekutel on olnud palju puudujaid. Kui ei ole aega või võimalusi osaleda, võib komisjoni
liige ise esitada väljaastumiseks avalduse. Komisjoni esimehe ettepanekul saab liikme välja
arvata, kui kohal ei ole käidud järjest üle kolme korra või üle pooltel kordadel viimase 12 kuu
jooksul.
Kandela Õun: kaks liiget oleks vaja välja vahetada. Komisjoni liikmete ettepanekud on
oodatud. Võiksid olla hariduse taustaga inimesed ja näiteks Sauga piirkonnast.
Ka teised komisjonid võiksid üle vaadata komisjonidest puudumised. Vajadusel saaks
muudatused vormistada ühise volikogu otsusena.
Järgmine haridus- ja noorsookomisjoni koosolek toimub 12. septembril.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
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