TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 14

Tori vald

16. aprill 2019

Algus kell 16.30 lõpp kell 17.45
Toimumise koht: Sindi Lasteaed
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees (saabus kell 17.30), Piret
Dreimann, Leelo Lusik, Pille Kuusik, Margit Mihkelsoo ja Liina Müür
Puudusid: Anu Pikk, Riina Müürsepp, Ivika Uslov ja Heli Müristaja
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh, haridusnõunik Herve Merivald ja Sindi Lasteaia
direktor Kairi Rinaldo
Päevakord
1. Tori valla tunnustuse avaldamise kord (II lugemine)
2. Kooli ja lasteaia pidaja pädevuse delegeerimine
3. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine
4. Sindi Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorra punkt 1
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi, kes andis ülevaate muudatustest võrreldes 1. lugemisega.
Jana Malõh: on tulnud muudatusettepanek lisada aasta sotsiaaltöötaja statuut, aga vallavalitsus
ei ole seda veel läbi vaadanud ega seisukohta võtnud. Samuti tegi mõned täpsustused
kultuurikomisjon.
Leelo Lusik: § 21 lg 2 tuleks esmalt ära nimetada, et on saavutatud märkimisväärseid tulemusi
vabariiklikel suurvõistlustel ja seejärel rahvusvahelistel ja sõnade vahel peaks olema „või“
mitte „ja“.
Komisjoni liikmed pöörasid veel tähelepanu sellele, et § 27 lg 2 punkt 1 ja punkt 7 peab
olema sõna „ ja“ asemel sõna „või“.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.

Päevakorra punkt 2
Kuulati haridusnõunik Herve Merivaldi, kes andis ülevaate määruse eelnõust. Käesoleva
eelnõuga esitatakse volikogule ettepanek delegeerida koolieelse lasteasutuse seaduses
lasteasutuse pidaja ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud
ülesanded vastavalt kas vallavalitsuse või kooli direktori pädevusse. Mitmed kooli ja
lasteasutuse pidaja ülesanded on seotud kooli või lasteasutuse vahetu töö korraldamisega ning
seetõttu on otstarbekas need delegeerida vallavalitsusele.
PGS-i § 50 lõike 1 alusel võib kooli pidaja otsusel põhikoolis pakkuda lisaõpet lihtsustatud,
toimetuleku- ja hooldusõppe alusel põhikooli lõpetanutele ning põhikooli riikliku õppekava
järgi põhikooli lõpetanutele, kellele tulenevalt hariduslikust erivajadusest on vaja pakkuda
täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või tööturule üleminekuks.
Komisjoni liikmete vahel toimus sel teemal arutelu.
Kandela Õun: kas see toob juurde ka rahalisi kohustusi? Kas riik rahalist katet annab? Eriti,
kui lapsevanemad sellest punktist teadlikuks saavad ja seda kasutama hakkavad.
Herve Merivald: vastav punkt on lisatud seadusse 2018. aastal ja keegi ei ole seda veel
praktikas kasutanud.
Jana Malõh kommenteeris, et see saab olema juhtumipõhine. Ülesannete delegeerimine kooli
pidaja poolt vallavalitsusele iseenesest ei too rahalisi kohustusi.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Kuulati haridusnõunik Herve Merivaldi, kes andis ülevaate määruse eelnõust. Nelja endise
omavalitsuse ühinemisel tekkinud Tori vallas on mõistlik kehtestada valla lasteasutustele üks
teeninduspiirkond selleks, et lapsevanematel oleks suurem võimalus valida, millisesse valla
lasteaeda oma laps panna. Koolieelse lasteasutuse seadus ei nõua lasteasutuse
teeninduspiirkonna määramisel lähima printsiipi, st teeninduspiirkonna määramise aluseks ei
pea olema lasteasutuse võimalikult lähedane asukoht elukohale. Ka tegelikkuses ei pruugi
lapsevanemad lasteaiakoha valikul lähtuda ainult lasteaia lähedusest elukohale vaid ka
muudest eelistustest nagu näiteks lapsevanema töökoha asukoht, lasteaia keskkonna ja
personali sobivus jms. Lapsevanemale on lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses
on vabu kohti. Samuti annab üldine teeninduspiirkond vallale suurema võimaluse tagada (ka
ühtlasema laste jaotuse lasteaedades) omavalitsuse lastele lasteaiakoht valla lasteasutuses.
Kandela Õun: kui lapsevanem tahab last Pärnu lasteaeda panna, kas see on reguleeritud?
Herve Merivald: eelkõige pakume kohta enda lasteaeda.
Jana Malõh: me ei pea kohatasu maksma, kui endal on kohti pakkuda. Lähtuda tuleb ka
talupojamõistusest ja vanema liikumise teekonnast. Ei ole mõistlik pakkuda Tammiste lapsele
kohta Suigu lasteaeda, kui vanem liigub Pärnu suunas.
Herve Merivald: meie lasteaedades on kohti puudu 1,5-3-aastastele lastele. Vald peab sellisel
juhul teenuse tagama ja selle eest maksma.
Jana Malõh kommenteeris, et Pärnusse ehitatava Raja tänava lasteaia suhtes täpsemat
kokkulepet veel ei ole.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Ettekandeks saab sõna Sindi Lasteaia direktor Kairi Rinaldo. Ülevaade Sindi Lasteaia
arengukava 2019-2021 eelnõust.
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Kairi Rinaldo: lastaed sai käesoleval aastal 125-aastaseks ja on Eesti vanim järjepidevalt
tegutsev lasteaed. Lapsi on praegu 207, poisse 105 ja tüdrukuid 102. Lapsed on rühmadesse
paigutatud vanuse järgi v.a tasandusrühm, kus on 3-7-aastasaed lapsed, sõimerühmi on 4,
aiarühmi 8. Kaks kõige vanemat aiarühma asuvad koolimaja ruumides. Töötajaid on 54,
õpetajaid 26, logopeede 2, 1 muusika- ja 1 liikumisõpetaja ning üks õppealajuhataja. Tehnilist
personali on 21 töötajat. Meie moto on „Parim viis häid lapsi kasvatada, on teha nad
õnnelikuks“ (O. Wilde). Missiooniks on lastele turvalise ja kaasaegse õpi- ja kasvukeskkonna
kindlustamine. Toetame koostöös perekonnaga lapse sotsiaalset, emotsionaalset, vaimset ja
füüsilist arengut läbi positiivse eduelamuse. Lasteaia juhtimine on huvigruppe kaasav ja
uuenduslik. Kaasame personali lasteaia juhtimisse, et rakenduks osalusjuhtimine. Märtsis
tutvusime e-lasteaiaga Eliis, septembris-oktoobris katsetame, kas sobib. Välja tuleb selgitada
õpetajate ja õpetajaabide koolitusvajadused. Hetkel käib 4 õpetajat keelekümbluskoolitusel ja
sügisel on plaanis avada keelekümblusrühm. Plaan on minna 2020. aastal Töötukassa messile
teada andmaks, et Sindi lasteaias oleks vaja noori spetsialiste. Viime läbi vestlusringe
algklassiõpetajatega, et lastel oleks sujuv üleminek kooli. Arenguvestluste aktiivsust tuleb
tõsta koostöös hoolekoguga. 30. aprillil toimub koos hoolekoguga talgupäev. Et lasteaiale
lisaväärtusi tuua, on osaletud mitmetes projektides (KIK, Hitsa). Meie eesmärk on, et
lasteaiast läheks kooli teadmishimuline, loov, koolis ja igapäevaelus hakkamasaav laps.
Lasteaia
arvutipark
vajab
kiiremas
korras
kaasajastamist.
Suuremateks
investeerimisvajadusteks on parkimisvõimaluste suurendamine, akende vahetus, liivakastide
uuendamine, turvamatid atraktsioonide ja kiikude alla ja spordiala rajamine (nt
kaugushüppekast ja mõned discgolfi rajad).
Kandela Õun: kuhu teie lapsed enamasti kooli lähevad?
Kadi Rinaldo: 2/3 läheb Sindi Gümnaasiumisse, aga oleneb ka sellest, kus vennad-õed ees.
Palju läheb Paikusele. Kaks vanemat rühma on koolimajas ja see on juba hea adopteerimine.
Kandela Õun: kas on ka Tammiste kandi lapsi Sindi lasteaias? Volikogul võib olla see
mureks, et kui nüüd Tammiste lasteaed läheb linna, kas siis Urge või Kiisa küla lapsed
tuleksid pigem Sinti?
Kadi Rinaldo: kui laps elab Tammistes ja Tammiste läheb linna alla, siis ma ei usu, et laps
Sindi lasteaeda tuleks.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/
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koosoleku juhataja
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