Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosolek
PROTOKOLL
14.03.2017
Mustvee Sadamahoone
Algus kl 12.00, lõpp kl 13.30
Osalejad: Verner Mölder (Avinurme vald), Mari-Liis Tikerperi (Avinurme vald),
Andri Plato (Saare vald), Diana Siirak (Kasepää vald), Marju Soop (Lohusuu vald),
Jaan Rahuküla (Mustvee linn), Raivo Vadi (Mustvee linn), Katrin Rajamäe
(koordinaator).
Koosolekut juhatas: Raivo Vadi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Lasteaias osalemise tasu ja toiduraha ühtlustamine
2. Koolides tegutsevate ringide koondtabeli ülevaatamine
3. Haridusvõrgu analüüsi lähteülesanne.
Koosoleku käik:
Töörühm vaatas üle eelmisel aastal koondatud andmed lasteaias osalemise tasu
ja toiduraha kohta (vt lisa 1). 2017. a ei ole muudatusi toimunud.
Lepiti kokku ühtsed põhimõtted lasteaia osalustasu ja erisuste kohta (vt otsused).
Töörühm arutas, kuidas tuleks korraldada eelkooliealiste laste kooliks
ettevalmistus. Teema arutelu jätkatakse edasistel koosolekutel.
Järgnevalt vaadati üle koolides tegutsevate ringide koondtabel. Lepiti kokku, et
iga omavalitsus vaatab üle ringide nimed ja KOV eelarvest makstava summa iga
asutuse kohta.
Seejärel vaadati üle haridusvõrgu analüüsi lähteülesanne. Lepiti kokku, et
koordinaator uurib, kas on olemas selle valdkonna kohta hangete keskkond, kuhu
täiendavalt hange üles panna. Pakkumiskutse saadetakse kolmele pakkujale ning
pannakse üles Avinurme valla kodulehel.
Lepiti kokku järgmise koosoleku teemad:
 Lasteaedade personali palgamäärade ja puhkuste ühtlustamise põhimõtete
väljatöötamine.
 Hanke tulemuste tutvustamine.
 Mustvee Muusika- ja Kunstikool – filiaal Avinurme, eelarve (majanduskulud,
palgakulud), kui suur on osalustasu tulevikus?
Järgmisele koosolekule kutsutakse Mustvee Muusika- ja Kunstikooli direktor, et
tutvustada kooli visiooni, praeguseid tegevusi ja rahastamist.
Ülejärgmise koosoleku esialgsed teemad:
 Noorsootöö – koordineeriva ametniku ülesanded.
 Koolivaheaegade ühtlustamine – 5 vaheaega.
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Otsustati:
1. Ühtsed põhimõtted lasteaia osalustasu kohta 2018. aastaks (esitada
juhtkomisjonile):


Osalustasu 50% ja õppevahendite tasu 50%



Kehtestada ühtne lasteaiatasu määr kõikidele ühendvalla
lasteaedadele – 13 eurot kuus (sisaldab osalustasu ja õppevahendite
tasu)



Osalustasu makstakse 12 kuud, ka suvepuhkuse ajal



Erisused: lähtuvalt pere sissetulekust, vajaduspõhise
sotsiaaltoetusena (nt vald maksab kinni toiduraha). Ettepanek
sotsiaali töörühmale arutada seda teemat edasi.

2. Iga omavalitsus vaatab üle haridusasutuste ringide nimed ja KOV eelarvest
makstava summa iga asutuse kohta ning täiendab Google-tabelit.
3. Järgmine töörühma koosolek toimub 11. aprillil kl 10 Avinurmes.
Koordinaator saadab ülevaatamiseks 2016. a kogutud andmed töötasude
kohta, mida täiendada 2017. a andmetega. Tabelisse lisatakse lahter laste
arvu kohta lasteaias 2016/2017 ja lahter puhkuste kohta.
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LISA 1. Lasteaias osalemise tasu ja toiduraha (2017.a):
Omavalitsu Lasteaia nimi
s
Saare vald

Saare valla
lasteaed SIILIKE

Lohusuu
vald

Lohusuu Kool

Kasepää
vald

Tiheda Lasteaed

Avinurme
vald

Avinurme Lasteaed
Naerulind

Mustvee linn Mustvee Lasteaed

Kinnitatud Lasteaia osalustasu arvestuse
osalustasu põhimõte
suurus
(2016)
9,60/3,20
tavakoht=9,60, sh 4,80
lastevanemate osalustasu ja 4,80
õppekulu;

Erisused

Toiduraha
lasteaedades

6-aastastele 3,20, sh 1,60
õppekulu ja 1,60
lastevanemate osalustasu

Lapsevanema kanda

13 10 osalustasu+3 õppekulu - 10,5
kuud

Lapsevanema kanda

7 Kui perest käib lasteaias üks laps,
on õppetasu 7 eurot, 11 kuud

1,6 EUR
lapsevanema kanda

kui kaks last, maksab
lapsevanem ühe lapse eest
7 eurot ja teise lapse eest
3,50 eurot
12,5 Lapsevanem maksab 9 eurot kohatasu (12 kuud),
lisandub õppevahendite tasu 3,50 EUR
13 Kinnitatud volikogu poolt 2012. a, 5 õppevahendid ja 8
kohatasu.

Lapsevanema
kanda, sõimes
väiksem
Lapsevanema
kanda. Täna 3 korda
st hommik ja õhtu
0,5 ja lõuna 1 euro.

