TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 13

Tori vald

19. märts 2019

Algus kell 16.00 lõpp kell 17.30
Toimumise koht: Sauga Avatud Noortekeskus
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Leelo Lusik,
Liina Müür ja Ivika Uslov
Puudusid: Anu Pikk, Riina Müürsepp, Pille Kuusik, Margit Mihkelsoo ja Heli Müristaja
Kutsutud: vallavanem Lauri Luur ja abivallavanem Jana Malõh
Päevakord
1. Ühinemislepingu muudatuste avalikustamisele suunamine
2. Tori valla tunnustuse avaldamise kord
3. Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 23 „Huvihariduse ja -tegevuse
toetusfondi kasutamise kord“ muutmine
4. Tori valla sümboolika kohta info
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorra punkt 1
Kuulati vallavanem Lauri Luuri. Volikogusse on seoses endise Sauga valla küladega minemas
kaks eelnõud. Esiteks lõpetada piirimuudatuse menetlus kolme küla osas, kus küsitlus näitas,
et soovitakse jätkata Tori valla koosseisus. Menetlus jätkub külade osas, kes tahavad Pärnuga
ühineda, aga sellega kaasneb ühinemislepingu muutmine. Enne seda läheb sellesse
volikogusse ühinemislepingu muudatuse ja seletuskirja avalikule väljapanekule suunamine.
Ühinemislepingut tuleks muuta kahe punkti osas. Kui Sauga alevik läheb Pärnu linna
koosseisu, ei anna me garantiid, et Saugas enam teenuskeskus on. Teise muudatusega antakse
nõusolek valla välispiiri muutmiseks. Mingitel juhtudel puudutab see ka investeeringuid, aga
kuna Sauga valla investeeringute kava sisaldas investeeringuid kuni aastani 2020, siis selles
osas ei ole meil vaja midagi muuta.
Ühinemislepingut on vaja muuta, kui muudatusi soovitakse 2021. aastal, vastasel juhul on
muudatused võimalikud 2025. aastal.
Kandela Õun: mis saab Nurme küla rabast?
Lauri Luur: sellega ei kiirustaks, kuni volikogust pole heakskiitu, et piiri üldse muuta. Meie
seisukoht on, et ära peaks andma niipalju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Kui

ühinemislepingu muudatustele volikogust heakskiitu ei tule, jääb otsustamine järgmisele
volikogu koosseisule.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi, kes andis ülevaate määruse eelnõust. Eelnõu on kokku
pandud nelja ühinenud piirkonna tunnustamise kordadest.
Tori valla tubli õppuri statuudi on üle vaadanud ka koolijuhid ning andnud omapoolset
tagasisidet.
Jana Malõh kommenteeris, et § 28 lg 2 p 8 on sees, et tubli õppuri aunimetus antakse Tori
valla üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kes on võistelnud individuaalsetel
spordivõistlustel ja soovis teada komisjoni liikmete seisukohta, kas oleks vajalik lisaks välja
tuua meeskondlikel spordivõistlustel osalemine. Leelo Lusik tegi ettepaneku võtta välja sõna
„individuaalsetel“, kuna siis on arvestatud nii individuaalseid kui ka meeskondlikke võistlusi.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu, kas 15. maiks on üldharidus- ja huvikoolide
direktoritel võimalik juba saata tunnustatavate õppurite nimekirju. Koolijuhtide poolt on
tulnud ettepanek muuta kuupäev 25. maiks. Koolid lõpetavad alles juunikuus.
Jana Malõh kommenteeris, et tunnustamise ettepanekud lähevad läbi komisjonide
vallavalitsusele. Ettepanek komisjonide kaasamiseks on tulnud kultuurikomisjoni poolt.
Otsustati: teha eelnõule järgmised muudatusettepanekud:
2.1 § 28 lg 2 p 8 võtta välja sõna „individuaalsetel“;
2.2 § 22 lg 1 asendada 15. mai kuupäevaga 25. mai;
2.3 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Ettekandeks saab sõna abivallavanem Jana Malõh. Blanketil on nõutavaid andmeid lisatud ja
täpsustatud (isikukoodid, arvelduskonto number), mis lihtsustavad taotluste menetluse käiku.
Korda ennast ei ole puudutatud.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 4
Ettekandeks saab sõna komisjoni esimees Kandela Õun. Toimunud rahvahääletusel märtsikuu
algul sai kavand „Oda“ 28, „Hoburaud“ 66 ja „Raudne Liit“ 32 häält. Samaaegselt
väljakuulutatud rahvahääletusega saatsid oma soovi ideekavandite konkursil osalemiseks
kunstiülikooli tudengid. Nende poolt saadetud kavandid ei olnud aga nõuetele vastavad.
Peale seda pakkus omapoolse uue kavandi välja Priit Herodes, kes on ka eelmise Tori valla
vapi autor.
Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu uue väljapakutud vapikavandi teemal. Volikogu
istungil arutatakse teemat infopunktina.
Otsustati: kiita heaks viimasena laekunud vapikavand.
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Kandela Õun kommenteeris, et Tori vald on üles pannud koolivõrgu korrastamise analüüsi
hanke, millest haridus- ja noorsookomisjon ei olnud teadlik. Komisjon oleks võib-olla ka
omalt poolt ideid lisanud.
Jana Malõh kommenteeris, et hanke korraldamine oli juba eelnevalt volikogu poolt kinnitatud
dokumentidega. Uuringus on sees Sauga ja Sindi piirkonnad. Tammiste küla elanikud on
avaldanud soovi algkooliks ja välja on tulnud, et tänane Sauga kooli asukoht on vale. Sindi
poolt on uuringus gümnaasium. Eesmärgiks on info kogumine, mis kaasneks muudatustega
meie valla jaoks. Siiani on olnud tegemist vaid emotsioonipõhiste oletustega, tegelikud
teadmised vajadustest puuduvad.

/allkirjastatud digitaalselt/
Kandela Õun
koosoleku juhataja
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Terje Võsumets
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