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

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku
PROTOKOLL
28.06.2017
Raja Vabaajakeskus
Algus kl 14.00, lõpp kl 15.15
Osalejad: Ursula Orastu (Avinurme vald), Raivo Reimets (Saare vald), Jaan
Rahuküla (Mustvee linn), Raivo Vadi (Mustvee linn), Evelin Tamm (Saare vald), Dea
Alling (Saare vald), Ilona Tars (Saare vald), Esta Oja (Mustvee linn), Maris Rohtla
(Kasepää vald), Diana Siirak (Kasepää vald), Katrin Rajamäe (koordinaator)
Koosolekut juhatas: Raivo Vadi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Lasteaiaõpetajate palgatõus
2. Huvihariduse riiklik toetus
3. Koolivaheajad 2017/18 õppeaastal
4. Koolide IT-teemade kaardistamine
Koosoleku käik:
Koordinaator tegi lühiülevaate lasteaiaõpetajate palgatõusu riikliku toetuse
vahenditest ning esialgsetest palgatõusu mõju arvutustest. Seejärel vahetati infot
planeeritava palgatõusu kohta:
Avinurme vald: Meie oleme valmist tõstma palkasid.
Mustvee linn: Oleme teemat arutanud, praeguse seisuga jääb uuest õppeaastast 2
õpetaja ametikohta lasteaeda, sel juhul tuleb riigi toetusest välja.
Kasepää ja Saare vald ei olnud teemat veel arutanud.
Järgnevalt arutati huvihariduse riikliku toetuse teemal. Toetuse saamiseks on vaja
koostada ühine plaan 1. septembriks. Lepiti kokku, et koostatakse viie
omavalitsuse kohta ühine tegevuste kava. Koordinaator saadab juhendmaterjalid
ja tegevuste tabeli põhja omavalitsustele.
Seejärel käsitleti riigi poolt sügisest kehtima hakkavat uut vaheaegade süsteemi.
Lepiti kokku, et ühendvalla koolides lähtutakse 2017/18 õppeaastal viiest
koolivaheajast. Juhul kui uus süsteem ei sobi üldse, siis arutatakse teemat uuesti
järgmisel aastal.
Viimase teemana käsitleti haridusasutuste IT valdkonna kaardistamist. Raivo Vadi
tutvustas Mustvee Koolis läbiviidud digipeeglit ning tegi ettepaneku kasutada
kaardistamiseks digipeegli tabelit. Töörühma liikmed olid ettepanekuga nõus.
Töörühm tegi ettepaneku kaardistada ka kultuuriasutused, koordinaator tõstatab
vastava teema kultuuri töörühma augustikuu koosolekul.
Otsustati:
1. Tõsta 1. septembrist lasteaiaõpetajate palga alammäär 840 euroni, kasutades
selleks riigi eraldatud toetust.
2. Huvihariduse ja –tegevuse toetuse saamiseks koostatakse ühine viie
omavalitsuse tegevuste kava. Omavalitsused valmistavad ette omalt poolt
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esialgsed tegevused ja saadavad tabeli koordinaatorile 7. augustiks. Ühise
kava koostamiseks korraldatakse koosolek 17. augustil kl 10 Mustvees
(koht täpsustamisel).
3. Ühendvalla koolides lähtutakse 2017/18 õppeaastal HTMi kehtestatud viiest
koolivaheajast.
4. IT teemade kaardistamiseks kasutatakse digipeegli tabelit. Tabeli täitmise
tähtaeg on
22. september.

