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1. Huviharidus ja huvitegevus – ülevaade omavalitsustelt
2. Koostöövõimalused ühinenud omavalitsuses, rahastamise põhimõtted.
3. Lepingupunktide ettepanekud.
1. Huviharidus ja huvitegevus – ülevaade omavalitsustelt
Koordinaator palus igal omavalitsusel kommenteerida ühisesse koondtabelisse
kantud andmeid kooliväliste ringide kohta. Jooksvalt täiendati vajadusel andmeid
ning loodi juurde tabelisse kaks veergu. Lohusuu vald tõi vajadusena välja, et neil
on puudu lauluringi juhendaja, vene laulu osas.
Edasi jätkus arutelu huvihariduse teemal.
Mustvee linn: Meil on muusika- ja kunstikool, praegu seal 44 last. Soovijaid on
hetkel isegi rohkem kui saame võtta, seda kitarriõppesse. Hetkel saab õppida
klaverit, viiulit ja kitarri. Tahame ka laulu õppekava teha sellel aastal. Kokku tööl 8
õpetajat, erinevate koormustega. Puhkpilli jaoks ei ole praegu õpetajat.
Personalikulu on ca 40 000 koolil aastas.
Avinurme vald: Kas teistel on ka muusikakooli soov? Meie oleme väga huvitatud
filiaalist. Meil on saadud fondidest päris korralik pillipark ja paljud nendest
pillidest seisavad praegu. Puhkpill oleks meile oluline.
Saare vald: Meie lapsed tahaksid ka käia, aga kohti ei ole. Vald huviharidust ei
toeta. Voore kooli juures on muusikaring, kus lapsed saavad algõpet. Vajadus on
olemas muusikahariduse järgi.

Arutelu käigus toodi välja, et Mustvee linna lastele on huvikooli tasu 32 eurot
kuus ning teiste omavalitsuste lastel on õppemaks 2 korda suurem ehk 64 eurot
kuus. Selle maksab lapsevanem või teine omavalitsus. Lohusuu, Kasepää, Torma
ja Avinurme vallad maksavad 30-35 eurot kinni osalustasust.
2. Koostöövõimalused ühinenud omavalitsuses, rahastamise
põhimõtted.
Töörühmade liikmed arutasid, kuidas oleks võimalik ühinenud omavalitsuses
Mustvee huvikooli tegevust laiendada teistesse piirkondadesse. Arutelu käigus
selgus, et laiendamine on võimalik ning seda tuleks edaspidi täpsemalt arutada.
Põhiline probleem on õpetajate puudus.
Koordinaator tõi välja, et Torma vald on huvitatud Mustvee muusikakooli filiaali
loomisest Tormasse. Töörühmade liikmed leidsid, et koostööd võib kindlasti
tulevikus teha, kuid seda siis juba ühinenud omavalitsuste tasemel, kes peavad
omavahel teema uuesti läbi rääkima.
Avinurme vald tegi ettepaneku, et tuleks kaardistada ka koolide juures
tegutsevad huviringid. Teised omavalitsused olid sellega nõus ning koordinaatoril
paluti lisada koondtabelisse vastav tööleht.
Töörühmade liikmed olid ühisel seisukohal, et ringijuhtide töötasud tuleks
tulevikus ühtlustada ning oluline oleks tulevikus kaardistada ka inimeste põhiselt
ringitegevus.
Seejärel arutati spordikooli teemal ning võimalikke koostöövõimalusi
spordikoolidega. Jõgevamaal on võimalik koostööd teha Kuremaa Spordikooliga.
Leiti, et oluline on teha koostööd ühinevate omavalitsuste vahel sporditegevuse
ja treenerite osas.
Otsustati:
1. Olemasoleva koondtabeli töölehele „ringid“ lisatakse kaks veergu,
„palgakulu koos maksudega“ ja „kulu omavalitsusele. Iga omavalitsus
täiendab vastavalt oma andmeid.
2. Koordinaator teeb koondtabelile juurdepääsu hariduse töörühma
liikmetele.
3. Koondtabelisse lisatakse tööleht „kooliringid“, kuhu iga omavalitsus
kannab koolide juures tegutsevad ringid 2016/17 õppeaastal.

3. Lepingupunktide ettepanekud.
Koordinaator tutvustas võimalikke ühinemislepingu punkte huvihariduse ja
huvikoolide teemal. Töörühmad täiendasid neid kohapeal. Sporditegevust
puudutavad punktid kajastuvad lepingus kultuuri ja spordi teema all.
Lepingupunktide ettepanek esitatakse juhtkomisjonile ülevaatamiseks.
Kokkulepitud ühinemislepingu punktid:

Huviharidus ja huvikoolid:

1. Tööd jätkab Mustvee Muusika ja Kunstikool. Kooli tegevust laiendatakse võimalusel
piirkonna teistesse koolidesse.
2. Jätkatakse huviringide tegevust üldhariduskoolides ja kultuurimajades/rahvamajades/
vabaajakeskustes.
3. Teiste omavalitsuste huvikoolides õppivate laste õppimist toetatakse juhul, kui
koduvallas samaväärset teenust ei pakuta.
4. Olulisteks huvitegevuse pakkujateks on piirkondlikud mittetulundusühingud ja
seltsingud.

