TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI NING
KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 5

Tori vald

17. juuni 2019

Algus kell 14.00 lõpp kell 15.30
Toimumise koht: Tori Vallavalitsus
Juhatasid: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Kandela Õun (1. ja 2. päevakorrapunkti)
ning kultuurikomisjoni esimees Mart Ruumet (1. päevakorrapunkti)
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid haridus- ja noorsookomisjoni liikmed: Leelo Lusik, Pille Kuusik, Margit Mihkelsoo,
Heli Müristaja ja Liina Müür
Puudusid: aseesimees Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Ivika Uslov, Anu Pikk ja Riina
Müürsepp
Osalesid kultuurikomisjoni liikmed: Argo Juske, Vilja Alamaa, Kristi Kivisaar, Anneli
Uustalu ja Velle Rohelpuu
Puudusid: aseesimees Ants Lopsik, Andra Sõmer, Urmas Parts, Ain Miilberg ja Marge
Lumisalu
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh
Päevakord
1. Tori valla raamatukogude ümberkorraldamine ja põhimäärus
2. Lapsevanema osalustasu määra kehtestamise arutelu
Päevakord kinnitatakse mõlema komisjoni kõigi liikmete poolthäältega.
Päevakorra punkt 1
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi. Tulenevalt vajadusest optimeerida Tori valla
raamatukogude juhtimist, parandada teavikutega komplekteerimist, jaotada paindlikumalt
ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti, luuakse
vallaraamatukogude Are Raamatukogu, Suigu Raamatukogu, Sauga Raamatukogu, Urge
Raamatukogu, Sindi Linnaraamatukogu, Tori Raamatukogu ning Tammiste laenutuspunkti
baasil Tori Valla Raamatukogu.
Jana Malõh: valmis on otsuse eelnõu raamatukogude töö ümberkorraldamiseks ning uue Tori
Valla Raamatukogu põhimäärus. Protsess sai alguse 2018. aastal arengukava tehes, kuhu sai
kirja, et raamatukogudel seatakse eesmärgiks töökorralduse ja võrgustiku ümberkorraldamine
läbi ühtse juhtimise. Protsessi on olnud kaasatud kõik raamatukogud ja loodetavasti oleme
koostöös õige asjani jõudnud. Selles loetelus ei ole Jõesuu raamatukogu, kuna kohalik MTÜ

Viira Arendusselts on teinud ettepaneku Jõesuu külamajas laenutusteenuse pakkumiseks
alates 1. juulist. Maja on ilus ning uus ja nad on nõus seda majandama. Täna on Jõesuu
raamatukogu rendipinnal, halvas seisus ja eraettevõtja oma. Vald on seal küll väiksemaid töid
teinud, kuid ei ole mõistlik seda parendada, investeeringud on ka päris mahukad. Oleme
külaseltsiga läbirääkimisi pidanud ja saavutanud kokkuleppe, aga enne volikogu otsust ei saa
seda allkirjastada. Raamatukogu saab avatud olema 2 korda nädalas ja kokkuleppe kohaselt
võimaldab omavalitsuse seal 0,5 ametikohta nagu tänagi. Nad on valmis üle võtma kogu
teavikute kogu, mis Jõesuus on.
Peale muudatust jäävad Tori Valla Raamatukogu struktuuri haruraamatukogud ja väli
laenutuspunkt. Tori Valla Raamatukogu funktsiooniks saab olema esindus, eelarve ja
administratiiv pool ning asukohaks saab Sindis Pärnu mnt 55 hoone. Alles jäävad kõik
piirkondades olevad raamatukogud. Ümberkorralduse tulemusena peaks tekkima meeskond,
kus olemas on vajalik kompetents ja pädevus. Raamatukogu direktori kohale tuleb konkurss ja
loodame leida pädeva ja oma valdkonda hästi tundva inimese. Edaspidi jääb Tori Valla
Raamatukogu koosseisu 10,0 ametikohta (1 juht, 8 raamatukoguhoidjat ja 1 koristaja). Täna ei
ole töötajaid Urge ja Sauga Raamatukogudes ja nende leidmine jääb uue juhi ülesandeks.
Urges ja Saugas on raamatute tagastuskastid ja see toimib.
Vastusena Kandela Õuna küsimusele vastas Jana Malõh, et kõneallolev muudatuse
tegemiseks ei ole vajalik 2/3 volikogu liikmete nõusolekut, kuna muudatuse tulemusena
raamatukogude võrgustik säilitatakse. Nii on kirjas ühinemislepingus ja see ei muutu.
Mart Ruumet: kas olemasolevad töötajad koondatakse? Kuidas lepingud ümber tehakse?
Jana Malõh: ei. Kokkuleppel töötajatega tuleb lepingud ümber teha.
Mart Ruumet: Tori raamatukogu jääb endiselt kokku kooli raamatukoguga? Seal on ikkagi 2
inimest, üks on kooliraamatukogu poole peal ja teine Tori haruraamatukogu hoidja?
Jana Malõh: töökorralduslikult saab augustis vaadata, ei oska täna öelda. On võimalik
ühildada.
Argo Juske: kas Jõesuu ei kajastu enam selles 10,0 kohas? Kas külakeskus saab ka mingi raha
raamatute soetamiseks? Seal ei ole kohustust koostööks Tori valla raamatukoguga.
Jana Malõh: jah. Ei ole suhet ega alluvust. Makstakse toetust koostööleppe alusel ja riik
eraldab omavalitsustele teavikute raha.
Mart Ruumet: kas see, et Jõesuu läheb teise skeemi järgi, on seotud selle hoonega? Vastavalt
Leader-projektile ei tohi seal 5a jooksul olla sees valla asutust. Minu arvates on see
inimestele sobiv lahendus.
Jana Malõh: oleme otsinud ruume ja seal on võimalus.
Vilja Alamaa: kas uus direktor jääb üksi kabinetti või tuleb talle nõunik või asetäitja?
Jana Malõh: temale alluvad haruraamatukogude töötajad. Direktor ei teeninda elanikke, tema
haldab kõiki haruraamatukogusid ja väli teeninduspunkti. Füüsiliselt asetseb ta Sindi
Linnaraamatukogu majas, aga ei ole Sindi Linnaraamatukogu töötaja.
Kandela Õun: varem said raamatukogud ise otsustada selle üle, mida tellida. Kas see läheb
keerulisemaks?
Jana Malõh: kas meil on vajalik, et üks teavik oleks igas raamatukogus? Selle asemel, et osta
7 ühesugust raamatut, tekib võimalus soetada midagi muud. Riigi seisukohast peetaksegi
oluliseks, et raamatule on järjekord.
Vilja Alamaa: kuidas raamatud liikuma hakkavad? Ega mina lugejana ei pea liikuma?
Jana Malõh: lugeja ei liigu. See saab organiseeritud.
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Komisjonide liikmed arutlesid veel sel teemal, millised sildid jääva haruraamatukogudele uste
kõrvale. Kas nt Tori Valla Raamatukogu Tori haruraamatukogu või lihtsalt Tori
haruraamatukogu.
Argo Juske: kas kontaktiks jäävad haruraamatukogude telefoninumbrid või saab vastused
üldnumbrilt?
Jana Malõh: oleneb küsimusest.
Vastusena Vilja Alamaa küsimusele vastas Jana Malõh, et see kas raamatukogutöötajad
jätkavad erinevate kultuuriürituste korraldamist, oleneb töötajast endast.
Kandela Õun: kui raamatukogutöötajatelt läheb funktsioone maha, kas väheneb ka nende
palk?
Jana Malõh: ei ole palga vähenemisega arvestanud, palk ei vähene kellelgi.
Arutelu tulemusena tegid komisjonide liikmed ettepaneku Tori Valla Raamatukogu
põhimäärust täiendada. Kirjas peaks olema nõukogu moodustamise kord, pädevus ja töökord.
Otsustati:
1.1 teha ettepanek Tori Valla Raamatukogu põhimääruse § 17 täiendamiseks:
Eelnõu sõnastus:
§ 17. Raamatukogu nõukogu
(2) Nõukogu 7-liikmelise koosseisu kinnitab vallavalitsus.
(3) Nõukogusse kuulub iga struktuuriüksuse piirkonnast üks esindaja ning üks vallavalitsuse
esindaja.
Muudatusettepanek:
§ 17. Raamatukogu nõukogu moodustamise kord ja pädevused
(2) Nõukogu 7-liikmelise koosseisu kinnitab vallavalitsus kolmeks aastaks.
(3) Nõukogusse kuulub iga struktuuriüksuse poolt nimetatud üks lugejate esindaja, kes ei ole
Tori valla raamatukogu töötaja ning üks vallavalitsuse esindaja.
1.2 toetada eelnõusid ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Lahkusid kultuurikomisjoni liikmed.
Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Jana Malõh.
Jana Malõh: eelnõu „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra
kehtestamine“ volikogusse veel ei lähe, on lihtsalt tutvustamine, kuna puudutab paljusid ja
erinevaid huvigruppe. Ka vallaelanike seas on suur huvi ja eriti just nende poolt, kes
maksavad teistest rohkem. Täna inimesed küsivad, et miks nemad peavad rohkem maksma,
kui teised, aga see ongi praegu selle järgi, kuidas eelmistes omavalitsustes oli. Teised vallad
on valdavalt lapsevanema osalustasude määrad ühtlustanud.
Käesoleva eelnõu puhul on tegemist osalustasu pikaajalise ühtlustamisega. Kas see on õige
või vale – keeruline öelda. Variante on erinevaid, kuid täna on valitsus välja suunanud just
selle. Esimese variandi puhul jääks kõigis lasteaedades lapsevanema osalustasu 8% ehk
kõigil ühtemoodi, teine laps oleks 50% sellest (4%) ja kolmas ning enam laps tasuta. Kehtima
hakkaks uus kord jaanuarist ehk uuest eelarveaastast. On neid, kes võidavad ja kes kaotavad.
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Kuna Tori lasteaial oleks kõige suurem tõus ühelapselistel peredel (tõus 16 eurot), on eelnõus
pakutud välja ka ajatamist, nt 1. jaanuarist tõuseks 6,5% ja järgmisest aastast oleks 8%. Kõige
enam ongi 1-lapselisi peresid.
Määruse eelnõu kohaselt:

Osalustasu suurus

1 lapsega pere
kuutasu

2 lapsega pere
kuutasu

3 lapsega pere
kuutasu

Sindi lasteaed

43,20 €

75,60 €

75,60 €

Määruse eelnõu kohaselt

43,20 €

64,80 €

64,80 €

Tori lasteaed

27,00 €

54,00 €

81,00 €

Määruse eelnõu kohaselt

43,20 €

64,80 €

64,80 €

Are lasteaed

40,00 €

80,00 €

120,00 €

Määruse eelnõu kohaselt

43,20 €

64,80 €

64,80 €

Jänesselja lasteaed

55,00 €

82,50 €

82,50 €

Tammiste lasteaed

55,00 €

82,50 €

82,50 €

Määruse eelnõu kohaselt

55,00 €

82,50 €

82,50 €

Täna on Sindi lasteaias lapsevanema osalustasu 8% käesoleva aasta miinimumpalgast, teine
laps on 6% ning kolmas ja enam laps on tasuta, Tori lasteaias on kõigil lastel 5% käesoleva
aasta miinimumpalgast, Are lasteaias on kõik lapsed 8% eelneva aasta miinimumpalgast,
Tammistes ja Jänesseljal on 11% eelmise aasta miinimumpalgast, 2. laps on 50% ja järgmised
lapsed on tasuta.
Heli Müristaja: miks on seotud lapsevanema tasu miinimumpalgaga? Kas kõik lasteaiad on
oma võimaluste ja vajaduste baasiga täpselt võrdsed? Lasteaia suuruse, kasvatajate arv on
erinev.
Jana Malõh: seda ütleb seadus, et see tasu võib olla kuni 20% miinimumpalgast.
Lapsevanema osalus on 8%, lasteaedade eelarve on 33 miljonit.
Heli Müristaja: kui palju on ühe koha kulu?
Jana Malõh: need on erinevad.
Heli Müristaja: aga miks peavad siis kõik vanemad maksma täpselt võrdse osa
miinimumtasust, kui lasteaia tegevuskulu lapse kohta on erinev?
Jana Malõh: need ongi erinevad ja sõltub paljudest erinevatest asjadest. Õpikeskkonnad on
täna meil igal pool väga head!
Komisjoni liikmete vahel toimus sel teemal arutelu.
Kandela Õun: valla siseselt ei ole mõistlik, kui on erinevad tasud, kuna tekiks konkurents
lasteaedade vahel. Aga saan ka teisest loogikast aru.
Jana Malõh: lapsevanema osalustasu on ääretult sümboolne tasu. Lasteaedu kasutatakse
ikkagi piirkonna põhiselt, mitte hinna põhjal. Tegelikult lapsevanemad ei tulegi selle peale, et
vallal on veel mingi tegevuskulu. Nemad arvavad, et sellest peetakse lasteaedu üleval ja nende
kuumaks ongi ainuke maks. Olen pigem seda meelt, et ühes omavalitsuses oleks kõigil üks
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tasu. Peale muudatuse tegemist, kui kõigil oleks 8%, jääks puudujääk 46 000 eurot, mis vallal
tuleb juurde leida. On hea, kui lapsevanema osa on seotud protsendiga, sest siis on ta koguaeg
väikeses tõusus. Ja me ei tea, kui palju see miinimumtasu tõuseb.
Kandela Õun: kui inimese palk tõuseb, siis arvatavast ta jõuab ka rohkem maksta. Pooldan, et
kui on üks vald, võiks olla ühtne. See, et Tori lasteaias poole võrra tõuseb, on loomulikult
probleem.
Jana Malõh: käisin Tori lasteaia hoolekogus ja seal pooldati ühekordset tõusu.
Kandela Õun: kas lasteaia toit võiks ka olla tasuta, riigi poolt pole midagi kuulda?
Jana Malõh: praegu on vaikus. See oli teemaks valimiste ajal.
Heli Müristaja: tegevuskulu lapse kohta? Võiks olla seotud sellega. Siis saaksin aru, millest
tuleb lapsevanema kulu. Sellest tabelist mina aru ei saa. Lapsevanem ei vaata asja valla
vaatenurgast. Aga mis siis paremaks läheb?
Jana Malõh: mis arvate, kas peaks erisused sisse jätma või tegema ühtselt?
Kandela Õun: mina pooldan, et kõigil oleks ühtne, aga järgmiseks korraks võiks juures olla
arvestus, et kui suur on iga lasteaia tegevuskulu ühe lapse kohta võttes arvesse nii
investeeringuid kui ka jooksvaid kulutusi. Ka komisjoni ülesanne on teha pädevaid otsuseid ja
siis saaksime pildi ette, kas on erisusi.
Jana Malõh: investeeringud ongi erinevad. Tegevuskulu ei sõltu ühestki lapsevanemast ega
meist, see on maja eripärast tulenev. Puuduva osa maksab omavalitsus niikuinii kinni. Kuna
meil on ühtlase kvaliteediga teenus, siis vanemad võiksidki ühepalju maksta.
Otsustati:
2.1 toetada 8% lapsevanema osalustasu määra käesoleva aasta miinimumpalgast kõigis Tori
valla lasteaedades;
2.2 järgmiseks koosolekuks vallavalitsusel välja arvestada, kui suur on iga lasteaia
tegevuskulu ühe lapse kohta võttes arvesse nii investeeringuid kui ka jooksvaid kulutusi.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Mart Ruumet
koosoleku juhataja
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/allkirjastatud digitaalselt/
Terje Võsumets
protokollija

