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

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku
PROTOKOLL
6.10.2017
Mustvee Linnavalitsus
Algus kl 10.00, lõpp kl 12.00
Osalejad: Jaan Rahuküla (Mustvee linn), Raivo Vadi (Mustvee linn), Ilona Tars (Saare
vald), Esta Oja (Mustvee linn), Maris Rohtla (Kasepää vald), Diana Siirak (Kasepää
vald), Mari-Liis Tikerperi (Avinurme vald), Urve Tooming (Avinurme vald), Katrin
Rajamäe (koordinaator)
Koosolekut juhatas: Raivo Vadi
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Ühine huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord
2. Haridusasutuste IT kaardistus
3. Jooksvad küsimused
Koosoleku käik:
Koordinaator tõi välja ühinemislepingu punktid, mis puudutavad huviharidust ja –
tegevust:
 Tööd jätkab Mustvee Muusika- ja Kunstikool. Kooli tegevust laiendatakse
võimalusel teistesse piirkondadesse.
 Teiste omavalitsuste huvikoolides õppivate laste õppimist toetatakse juhul, kui
koduvallas samaväärset teenust ei pakuta.
Hetkel on olemas huvitegevuse toetamise kord Saare vallas. Uus kord oleks
aluseks huvihariduse ja –tegevuse riikliku toetuse kasutamisel. Seejärel toimus
arutelu ühise korra teemal, olulisemad seisukohad ja küsimused:
 Toetus korra alusel huvitegevuses osalemiseks ning võistlustel ja konkurssidel
osalemiseks

Vajalike vahendite ostmiseks – vahendid otse eelarvest asutusele, ei
lähe korda sisse.

Huvitegevust toetada taotluse alusel.

Otsus tehakse õppeaastaks

Huviringist lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest
hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, alates vastava otsuse tegemisest, informeerima
vallavalitsust.

Kui laps puudub huviringist üle poole kordadest mõjuva põhjuseta,
lõpetatakse toetuse maksmine.

Huviringis osalemise tasu – 50% lapsevanema kohatasust.

Toetust saavad taotleda lapsevanemad või hooldusõigust omavad
isikud.

Taotlused huviringis osalemise kompenseerimiseks esitatakse 1.
oktoobriks.

Mustvee muusikakooli tegelikud kulud tuleb välja arvestada.

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja
Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“
Muusikakooli kohatasu jääks järgmisel aastal samaks, kuid rahastus
suureneb läbi õpetajate palgatõusu.

Teiste KOVide huvikoolides õppimist toetada juhul, kui elukoht ei
võimalda käia, kui ei ole vastavat eriala, kui ei ole kohti oma huvikoolis.
Kompenseeritakse juhtumipõhiselt, maksimaalse summa piir panna?
Piiriäärsete omavalitsustega tuleb läbi rääkida, kuidas toimub kohatasu
rahastamine.

Taotlusi menetleb vallavalitsus, ettepaneku teeb komisjon, kus on
haridus ja sotsiaalvaldkonna esindajad.


Järgnevalt vaadati üle haridusasutuste IT valdkonna kaardistamise tulemused.
Arutelu käigus tekkinud olulisemad seisukohad:
 Allasutuste arvutivõrguga tuleb tegeleda.
 Haridusasutuste kodulehed – ülesehitus teha samaks.
 Tunniplaani tarkvara kasutusele võtta.
 E-kool, üle valla üks tarkvara.
 Voore lasteaias Eliis. Teistel lasteaedadel probleemiks, et pole korralikke
arvuteid. See küsimus tuleks lahendada.
 Mustvee kiire internetiühenduse küsimus lahendada.
 Koolide IT pädevust tõsta, kohapeal peab keegi oskama öelda, mis probleemid
on.
 Vajalik üldine IT-juht, kes loob ühtse süsteemi ja pakub lahendusi.
Viimase punktina tutvustas Raivo Vadi viie omavalitsuse ühisprojekti – füüsika
ja keemialabor:
 Esitasime projekti, maksumus 195 000 eurot. Ca 20 000 tuleb juurde KOV
omaosalusena – klassiruumide korda tegemine. Projekti kaasatud kõik koolid.
 16 lapsele töökohad, kõik vajalikud vahendid, 36 kuuks tööle laborant, 12
õpetajale koolitus, robootika komplektid, transpordikulud, 4 arvutitöökohta,
koostöö tudengitega jne.
 Otsus tuleb uueks aastaks. Rahastamise korral saab õppetööga alustada
2018/19.
Otsustati:
1. Koordinaator koostab töörühma seisukohtade alusel ühise huvihariduse ja –
tegevuse toetamise korra eelnõu ja saadab selle töörühmale täiendamiseks.
2. Haridusasutuste IT-kaardistamise tulemused anda üle uuele IT-juhile.
3. Järgmine koosolek toimub vajaduse korral oktoobri lõpus.

