TORI VALLAVOLIKOGU HARIDUS- JA NOORSOOKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 11

Tori vald

23. jaanuar 2019

Algus kell 16.00 lõpp kell 17.30
Toimumise koht: Urge raamatukogu
Juhatas: komisjoni esimees Kandela Õun
Protokollis: volikogu sekretär-juhiabi Terje Võsumets
Osalesid komisjoni liikmed: aseesimees Mihkel Kalamees, Piret Dreimann, Pille Kuusik,
Leelo Lusik, Margit Mihkelsoo, Heli Müristaja, Liina Müür ja Ivika Uslov
Puudusid: Anu Pikk ja Riina Müürsepp
Kutsutud: abivallavanem Jana Malõh ja noorsootöö nõunik Erika Nõmm
Alustuseks andis komisjoni esimees Kandela Õun sõna raamatukogu juhataja Liivia
Koolmele, kes andis lühiülevaate raamatukogust ja Urge küla elanike tegemistest.
Päevakord
1. Tori valla koolieelse lasteasutuse pedagoogide töötasustamise alused
2. Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
3. POL 2019 eelarve projekt
4. Info
Päevakord kinnitatakse kõigi komisjoni liikmete poolthäältega.
Päevakorra punkt 1
Kuulati abivallavanem Jana Malõhi. Ülevaade määruse eelnõust.
Määrus on koostatud 2018. aastal, seekord on muudatused ainult numbrites. Riik on
kehtestanud, et uuest aastast on lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 1125 eurot.
Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja määr on 1250 eurot ehk esmakordselt võrdne
kooliõpetajatega. Esimene muudatus on § 2-s, kus on muudetud direktori töötasu alammäära.
Enne oli see 1075 eurot, nüüd 1175 eurot.
Kehtestatava määruse muudatused võrreldes praegu kehtiva määrusega on:
1) § 2. Koolieelse lasteasutuse direktori töö tasustamine baasmäär
2) § 4. Koolieelse lasteasutuse pedagoogide töötasu alammäärad
3) § 5. Tugispetsialisti töötasu alammäär
4) § 6. Koolieelse lasteasutuse töötajate täiendavad tasud ja preemiad alla on lisatud juurde
lõige (3) Lisatasud täiendavate tööülesannete eest makstakse välja hiljemalt töö tegemisele
järgneval kuul. Avaliku sektori finantsarvestuse- ja -aruandluse juhend § 31 lõige 1 ütleb, et
tööjõukulusid kajastatakse tekkepõhiselt perioodis, mille eest kulu arvestati.

Jana Malõh: kaasa toob see selle, et riik toetab meid kokku 179 290 euroga ja võrreldes
eelmise aastaga on summa suurenenud ainult 14 000 euro võrra. Õpetajaskonna palgafondi
tõus suureneb 70 187 euro võrra. Kui eelmine aasta riigi poolt antud osa kattis selle tõusu ära,
siis sel aastal enam mitte. Selle vahe peab vald ära katma.
Liina Müür soovis selgitust, mis põhjusel on võrreldes eelmise aastaga koefitsientide määrad
muutunud.
Jana Malõh selgitas, et need ei ole muutunud. Eelmise aasta eelnõus võivad olla võrreldes
kehtiva määrusega erinevused. Kehtivas määruses on koefitsiendid samad. Muudetud on
ainult baasmäära. Täna on nii, et kui on katseaeg, on kõige madalam koefitsient, peale seda
keskmine ja heade töötulemuste eest saab määrata kõrgema.
Jana Malõh kommenteeris, et töötasu ei ole seotud ei laste arvu ega rühmade arvuga.
Heli Müristaja: kui riik tõstab õpetaja palga alammäära igal aastal kuni 100 euro võrra kuni
1650 euroni, siis omavalitsus peab seda lihtsalt silmas pidama. Järgmise aasta eelarvet tehes
tuleks siis sellega juba arvestada.
Jana Malõh: see puudutab praegu ainult pedagooge. Osadel asutustel on kollektiivlepingud,
kus õpetaja abi töötasu alammäär on seotud õpetaja palga alammääraga. Ilmselgelt ei tee me
seda, et osadel tõstame ja teistel mitte, teeme kõigil majadel ühtemoodi. Teiste töötajate
töötasud on veel lahtised, aga loodame jääda 4% tõusu juurde. Valla lasteaedades on
palgatase ühtlustunud. Küll ei saa seda veel öelda muude asutuste kohta, kuna tasemed olid
enne omavalitsuste ühinemist väga erinevad. Ühinemislepingu kohaselt peavad need olema
ühtlustatud aastaks 2021.
Otsustati: toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 2
Kuulati noorsootöö nõunik Erika Nõmme ja abivallavanem Jana Malõhi. Määruse
„Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ eelnõu eesmärk on delegeerida
huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine, kinnitamine ja muutmine Tori
vallavalitsusele, mis tagab sujuvama administreerimise ning võimaldab vajadusel muutused
operatiivselt kavasse sisse viia.
Erika Nõmm: Eesti Noorsootöö Keskusele tuleb muudatustest kiiresti teada anda, loodud on
digilahendus, kuhu kõik tegevused on sisestatud. Sinna tuleb sisestada ka muudatused. Kui
neid muudatusi saaks kinnitada vallavalitsus, lihtsustaks see tööd oluliselt. Laias ringis on
kõik läbi arutatud. Oluline kava tegevuste juures on see, et tegevused oleksid võimalikult
innovaatilised või lahendaksid mõnda kitsaskohta.
Jana Malõh: vallavalitsuse istung on korra nädalas. Alles jääks hea tava, et aasta alguses
tutvustaksime kava ikkagi haridus- ja noorsookomisjonile. Raha läheb noortekeskustele,
huvikoolile, siin on ka mõned koostööpartnerid, kus piirkonnas ei ole noortekeskust. Siin all
on ka huvitegevuse fond.
Erika Nõmm andis ülevaate 2019. aasta huvihariduse ja -tegevuse kavast. Summa on sellel
aastal veidi üle 33 tuhande euro. Kavas on 39 tegevust. Raha ringide lõikes saab kasutada
treenerite tasudeks, vahendite ostuks ja transpordiks. Ei tohi ehitada, soetada sõidukeid ega
korraldada laagreid.
Samuti andis Erika Nõmm ülevaate huvitegevuse fondist, mis on osutunud väga populaarseks.
Fond on mõeldud selleks, et pered saaksid taotleda laste huvitegevuses osalemise vahendeid
ja võimaldada lastel laagrites, festivalidel ja võistlustel osalemist. Taotlejate arv kasvab ja
kasvab ka fondi summa, mis on peaaegu 40 000 eurot. Toetust saab taotleda 300 eurot lapse
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kohta ja taotlusvoorud on kolm korda aastas. Lisaks taotlusele on vajalik treeneri tõend või
kuludokument. Sellest fondist ei toetata igakuised õppe- või osalustasusid.
Erika Nõmm: on nii, et kui mingi tegevus ei käivitu, ei leia juhendajat või ei ole huvilisi,
peame leidma asendustegevuse ja sellest kohe ka Eesti Noorsootöö Keskusele teada andma.
Muudatus tuleb teha digilahenduses ja see peab olema siis volikogu või vallavalitsuse poolt
kinnitatud.
Kandela Õun: tundub mõistlik, et kinnitama ega muudatusi ei peaks volikogu tegema, aga
komisjonile tuleks anda ülevaade eelneva aasta ja tuleva aasta kavast. Komisjon peaks saama
ülevaate ja samas peaks komisjonil olema võimalus ideede andmiseks ja kontrolliks. Samuti
peaks saama volikogu info korras ülevaate sellest, mis on toimunud.
Erika Nõmm: 15. jaanuariks peab olema tehtud vana kava aruandlus ja uus edastatud.
Mihkel Kalamees tundis huvi Sindi automudelismi ringi rahastamise kohta.
Jana Malõh: läbi Sindi ANK-i tuleb raha vahenditeks ja töötasuks.
Ivika Uslov soovis teada, kuidas on noortekeskustel sujunud koostöö Eesti Noorootöö
Keskusega. On näha, et ühinemise muudatused on soosinud arenemist.
Pille Kuusik: on hea koostöö. Käidud on kohapeal vaatamas, mida oleme teinud. Võiks olla
rohkem tagasisidet projektide kohta, mis ei saa täisrahastust.
Otsustati:
2.1 vallavalitsusel anda iga aasta lõpus ülevaade haridus- ja noorsookomisjonile ning
volikogule huvitegevuse eelneva aasta kavast, tehtud muudatustest ja tutvustada uue aasta
kava;
2.2 toetada eelnõud ja suunata volikogule kinnitamiseks.
Päevakorra punkt 3
Komisjoni esimees Kandela Õun kommenteeris, et POL-i eelarve eelnõu on saadetud
komisjoni liikmetele tutvumiseks, otsust ei ole vaja teha. Muutunud on liikmemaks, mis
varem tulenes elanike arvust ja nüüd on kõigil 9000 eurot.
Omapoolseid kommentaare lisas abivallavanem Jana Malõh. Tori valla summa on oluliselt
suurenenud järgmistel põhjustel: tarbime laste ja noorte vaimse tervise keskuse ja loomade
varjupaiga teenuseid; sel aastal on laulu- ja tantsupidu ja sinna läheb suurem summa raha ning
rohkem toetust saab koolispordiliit. Need tõstavad seda summat oluliselt.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
Päevakorra punkt 4
4.1 Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu lastevahelisest vägivallast Sindi Gümnaasiumis
ja võimalustest probleemi lahendamisel.
Piret Dreimann: politsei jaoks on keeruline, kes peaks koolis tegelema probleemiga? Olukord
on selline, et politsei peab käima lastevanemate koosolekutel.
Lahendustena pakuti välja, et koolis peaks olema tugistruktuur ja lapsevanemad ise võiksid
käia koolis abiks, et näha reaalset olukorda. Lisaks võiks olla õpetaja vahetundide ajal
õpilaste juures ja kasutada saaks tugiisikutena ka kolledži praktikante. Omaltpoolt võiks
lahendusi välja pakkuda õpilasesindus.
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Heli Müristaja: Pärnus on kaasava hariduse spetsialist ja tugiisikuid on leitud ka läbi
koguduste.
Leelo Lusik: kuidas tugispetsialiste koolidele saab? Äkki võiks järgmisest eelarveaastast
midagi muutuma hakata?
Jana Malõh kommenteeris, et hetkeseisu hakatakse kaardistama saamaks ülevallalist
ülevaadet.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks.
4.2 Kandela Õun soovis teada, kuidas läheb erahuvikoolide toetusega. Meie toetame koole ja
mõned koolid vähendavad vanemate osalust ja osad mitte.
Erika Nõmm: erahuvikoolid on erinevad, neid ei saa võrrelda. Maksame kuni 20 eurot õpilase
kohta. Mõned ei kasuta seda lapsevanema osa vähendamiseks, vaid muude kulude katteks.
See tekitab vanemates pahameelt. Ühest selgitust ei ole. Linnale kuuluvate huvikoolide puhul
on kehtestatud tegevuskulu maksumus vallale ja see ei mõjuta kuidagi lapsevanema
osalustasu suurust. Erisusi on nii palju, et me ei saa nõuda lapsevanema tasu vähendamist.
Lapsevanem peab ise selgitama välja, millised on võimalused ja maksud ja tegema otsuse, mis
temale on sobivaim. Lapsevanemad võiksid lepingu sõlmimisel ise huvi tunda, kas kool
arvestab selle summa maha või mitte.
Kandela Õun: valla lehes võiks selgitada seda teemat, kuna lapsevanemad on segaduses.
Ollakse pahased selle peale, et mõne lapse osalustasu huvikoolis on palju suurem, kui mõnes
teises.
Heli Müristaja: lehes võiks kirjutada, milliseid huvikoole on vallavalitsus toetanud. Võiks
erahuvikoolide info avalikustada valla lehes, kes said seda toetust. Neid koole võiks ka
teavitada, et see info avalikustatakse. Küsida, kuhu see raha läks. Siis saaks ka lapsevanem
aru, kuhu läheb raha.
Lapsevanemad võiksid survestada huvikooli hoolekogu. Kui hoolekogu teab, et kool saab
toetust, peaks see maks ju erinema. Lapsevanemad võiksid olla aktiivsemad.
Otsustati: valla lehe toimetajale ettepanek kirjutada lugu huvikoolidest, nendele makstavatest
toetustest ja põhjustest, miks osad koolid arvestavad valla poolt makstava 20 eurot
lapsevanema poolt makstavast tasust maha ja osad mitte. Valla leht võiks pakkuda ka
vastandumist.
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