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Tori vald

14. mai 2019

Algus kell 16.00 lõpp kell 16.30

Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Ivika Uslov ja
Liina Müür
Puudusid: Leelo Lusik, Pille Kuusik, Anu Pikk, Margit Mihkelsoo, Riina Müürsepp ja Heli
Müristaja
Kutsutud: vallavanem Lauri Luur ja abivallavanem Jana Malõh
Päevakord
1. Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord
2. Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorra punkt 1
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi. Määruse eelnõu eesmärk on kehtestada
munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord, mis vastaks
kehtivale põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele. Samuti on eesmärgiks viia Tori valla
munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord ühtsetele
alustele. Hoolekogu moodustamiseks esitab kooli direktor taotluse koos hoolekogusse valitud
isikute nimekirjaga ja vallavalitsus kinnitab selle. Selle, kes volikogust läheb hoolekogusse,
kinnitab volikogu.
Kandela Õun: vilistlaste esindaja valitakse
vanemate üldkoosolekul või vilistlaste
organisatsiooni poolt selle olemasolul? Võime eeldada, et päris paljud lapsevanemad on ka
kooli vilistlased olnud, aga ei pruugi. Kas see on sellepärast, kui vilistlaskogu tahab ühe ise
nimetada ja vanemate üldkoosolek teise?
Jana Malõh: reeglina on otsustaja lastevanemate üldkoosolek, mis peab olema protokollitud.
Viiakse läbi ka hääletamine.

Jana Malõh selgitas, et määrus kehtib ainult üldhariduskoolidele. Lasteaedadel ei pea sellist
korda olema. Kuna Are Kooli nime all tegutsevad nii põhikool kui ka lasteaed, on eelnõus ära
mainitud ka lasteasutuse hoolekogu koosseis ja moodustamine.
Vastusena Kandela Õuna küsimusele vastas abivallavanem Jana Malõh, et kui laps lõpetab
kooli, siis vanem kaotab lapsevanemana õiguse olla hoolekogu koosseisus ja see on sätestatud
§ 5 lg 2 p 1.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati vallavanem Lauri Luuri. Ülevaade otsuse eelnõust. Selleks, et nelja asula menetlusega
saaks edasi minna, on vaja avada ühinemisleping. Sisulisi ettepanekuid avaliku väljapanku
ajal ei laekunud, laekus vaid kaks kirja. Volikogu peab otsustama, kas ühinemislepingusse
lähevad kaks muudatust sisse või mitte ja selleks on vajalik 2/3 volikogu liikmete poolthääl
ehk et eelnõu poolt peab hääletama 16 volikogu liiget. Ühe muudatusega muudetakse
omavalitsuse välispiiri ja teise muudatusega öeldakse, et Sauga teenuskeskuse olemasolu
tagatakse kuni Sauga aleviku Pärnu linna koosseisu arvamiseni. Kui volikogu otsustab
ühinemislepingut muuta, saab vallavalitsus minna Pärnu linnaga läbi rääkima ühinemise
tingimuste osas. Kui muudatust ei tule, on see järgmise volikogu koosseisu teema ja menetlus
saab edasi minna peale 2021. a valimisi. Siis ei ole enam ühinemislepingut, mis seda piiraks.
Kandela Õun: mis saab Nurme rabaga? Kas suund on see, et küla anname aga raba ei annaks?
Lauri Luur: seda ei ole veel mõeldud. Kui otsus on jaatav, tuleb rääkida ulatusest. Raba
äraandmine ei tundu loogiline.
Vastusena Kandela Õuna küsimusele vastas Lauri Luur, et on kuulnud allkirjade kogumisest
linnaga ühinemise vastu, aga valda ei ole midagi jõudnud.
Otsustati: suunata volikogule otsustamiseks.
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