Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 5. september 2016 kell 14.00 – 16.00
Koht: Hargla Maakultuurimaja
Osalejad: Kalmer Sarv (Õru), Siiri Anier (Õru), Rasmus Onkel (Taheva), Juta Kond (Taheva),
Monika Rogenbaum (Taheva), Anneli Rants (Valga), Heikki Järlik (Tõlliste), Rudo Lilleleht
(Karula), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Puudujad: Milvi Karuse (Valga), Ülvi Kann (Karula), Andres Illak (Tõlliste).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Ühinemislepingu muudatusettepanekute läbivaatamine;
2. Struktuur;
3. Meetmete kavad ja plaanid;
4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
1. Ühinemislepingu muudatusettepanekute läbivaatamine
Ühinemise koordinaator tegi ülevaate laekunud muudatusettepanekutest. Haridus- ja
noorsootöökomisjon võttis seisukoha vastava valdkonna ettepanekute osas.
Ettepaneku sõnastus
Ma soovin, et koolid jääksid püsima ja et ei
panda koole kinni.
8.5.5. Pööratakse eraldi tähelepanu
täiskasvanute huvitegevusele.
- tundub, et see punkt pole ka õiges kohas (s.t.
huvikoolid ja huviharidus)
Pigem sobiks 8.10 alla kui soovitakse kasutada
Muuta sellist üldist sõnastust.
Täiskasvanute puhul võiks kasutada termineid:
Täiskasvanuharidus (on organiseeritud
õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste
omandamiseks ning nende säilitamiseks või
täiendamiseks. Õppimine võib toimuda
mistahes tasemel või meetodil.)
Muuta või Vabaharidus

OTSUS: Ühinemislepingusse
noorsootöökomisjoni otsustele.

viiakse

Põhjendus
Ma olen
harjunud oma
kooliga.

sisse

Komisjoni tagasiside
Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Pole plaanis koole kinni panna.
Ettepanek arvesse võetud.

Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Ettepanek arvesse võetud.

Haridus- ja noorsootöökomisjon:
Tagasi lükatud, kuna on
ühinemislepingus sõnastatud
arusaadavamalt ja detailsemalt.

muudatused

vastavalt

haridus-

ja

2. Struktuur
Ühinemise koordinaator tutvustas struktuuri hetkeseisu ning selgitas seal tehtud muudatusi ja
nende tagamaid. Anneli seletas alushariduse ja registrite pidamise spetsialisti funktsiooni.
Kalmer küsis, kas äkki võiks olla haridusspetsialist ning alushariduse ja registrite spetsialist
koos. Anneli arvas, et koormust on väga palju isegi kahe inimese jaoks. Praegu on 14 allasutust,
aga juurde tuleb 13 allasutust veel, mida ei halda muidu ära.
Kalmer: ametikohti tuleb täna kokku rohkem kui praegu on.
Arutati sotsiaalpedagoogide küsimust.
Kalmer arvab, et ei tule koormust nii palju juurde, et haridusspetsialist ning alushariduse ja
registrite spetsialist peaks eraldi olema.
Katre: Kas valdades saaks sama moodi jätkata, nagu seni on toimitud?
Rudo: Karula kogemus näitab, et peaks olema mitme kooli peale üks, kes tegeleb, sest
täistööajaga vajadust pole.
Katre selgitas seda, kes jäävad teenuskeskustesse koha peale ning mida need inimesed tegema
hakkavad.
Kalmer: Ei saa midagi ära võtta. Lastekaitse reglemendi funktsioon on kindla suunaga ja
kindlate funktsioonidega.
Sotsiaalpedagoogid tegelevad koolikohustuse täitmisega ja koolirahuga; suhtlemisega
erinevate osapoolt vahel.
Siiri küsis, kas saaks kaks kokku panna. Kui suur see maht on siis? Anneli ütles, et ta ei kujuta
seda mahtu ette.
Koolikohustuse täitmise juhtumite korraldamise saaks kohalikud inimesed ikkagi ära ajada.
Arutati lasteaiakohtade registri süsteemi. Lasteaiad võtavad ka avaldusi vastu, aga saadavad
need linna.
OTSUS: Haridusspetsialist ning alushariduse ja registrite spetsialist lähevad kokku ning
registri pidamine läheb nendele inimestele, kes tegelevad rahvastikuregistriga,
perekonnatoimingutega jne. Registri jaoks tuleb osta vastav, sobiv programm (vm ITlahendus).

3. Meetmete kavad ja plaanid
Juhtkomisjon andis ühinemisläbirääkimiste komisjonidele ülesandeks vaadata üle praeguste ja
võimalike meetmete kavad ning vormistada need ühinemise koordinaatori poolt etteantud
vormil, kuhu tuleb kanda vastava valdkonna suuremad investeeringuobjektid ning iga projekti
kohta ka võimalik välisrahastuse osa ning ka projektijärgseid (püsi)kulud.
Koosolekul vaadati üle investeeringud, mis olid haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmete poolt
varasemalt saadetud.

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
Ühinemise koordinaator andis teada, et Valga Linnavolikogu on oma 2. septembri otsusega
nimetanud ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmeks Alar Nääme
asemel Milvi Karuse.

OTSUSTATI:
1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 14.
septembril 2016 kell 12.00 Hargla Maakultuurimajas.
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Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

