Huvihariduse komisjon
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1
Lääne-Saare valla volikogu saal, Marientali tee 27

1. märts 2017

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.45
Koosoleku juhataja: Lääne - Saare vallavanem Tiina Luks
Protokollija: Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakonna spetsialist Helen Vainula
Kohal viibisid komisjoni liikmed: Kuressaare Linnavalitsuse abilinnapea Tiia Leppik, LääneSaare valla haridusnõunik Maiu Raun, Kuressaare Linnavalitsuse haridusnõunik Õilme
Salumäe, Kihelkonna kooli direktori kt ja õpetaja Kai Kallas, Aste Noortekeskuse
noorsootöötaja Merle Simmer
Puudusid: Orissaare Muusikakooli direktor Martti Nõu, Leisi Keskkooli huvijuht Sindy
Saarkoppel
Koosoleku juhataja T. Luks selgitas kohalviibijaile, et huvihariduse valdkonnas on vajalik
kaardistada, millised takistused võivad tekkida seoses valdade ühinemisega ja puudutavad nii
KOV-i, kui teenuse pakkujat/saajat.
Esmalt arutleti, millised on mõtted või ootused uue ühendvallaga seoses ning leiti seejuures,
et vajadus on huviharidusega seonduvalt välja selgitada:
- millised võimalused on ja kui suur kulu see on omavalitsusele;
- milline saab täpselt olema riigipoolne rahastuse mudel;
- millist töötasu omavalitsused maksavad;
- mida omavalitsus toetab ja millistel alustel seda tehakse;
- milline on osaleja panus ning kas on ringe/tegevusi, mis on prioriteetsed ning seetõttu tasuta
või väikse tasu eest;
- kas ja millal hakatakse piirkondadest konkreetsemalt rääkima.
T. Luks tõi välja olulised aspektid komisjoni töös:
1. Selgitada, kui palju on võimalik huviharidust ühtlustada, jätkates seejuures
koduläheduse printsiibi arvesse võtmist;
2. Mitte jääda detailidesse ja mitte püüda otsustada uue omavalitsuse eest;
3. Tekitada ülevaade, millised on huvihariduse põhimõtted ja seejuures rahalised mahud.
Komisjoni töö eesmärgiks on teha juhtkomisjonile ettepanek, mille alusel toimiks uue
õppeaasta algul huvihariduse valdkond ühtlustatult. Munitsipaalhuvikoolide õppekoha
maksumuse arvlemisega seoses on kavas teha ettepanek, et arvlemist uuel õppeaastal ei
toimuks ning selleks on tarvilik ümber planeerida kulude katmine.
Ettepaneku tegemiseks on vaja välja selgitada järgmist:
- Kas teha ettepanek: igale lapsele 1 ring;
- Kas hoida lahus huvitegevus ning huviharidus;

-

Kas toetada erahuviharidust;
Kas transporti toetada;
Kaardistada paikkondlik ja transpordiga seotud huviharidus;
Kas on võimalik huvihariduse registri andmebaasi ühtselt pidama hakata alates uuest
õppeaastast ning sellest tulenevalt kaardistada, millised on ootused registrile;
Mida pidada huvitegevuseks;
Milline on toetuse puhul laste vanuse piir ja millised saavad üldiselt olema toetamise
alused;
Selgitada valdkondade kaupa välja, mida ja millises mahus täna omavalitsustes
pakutakse;
Vaadata üle töötasuga seonduv;
Millise teemagrupi töösse hakkab kuuluma eraspordiklubide temaatika;
Milliseid koolimajades asuvaid vm avalikke ruume on võimalik kohapeal kasutada.

Kokkuvõttena on komisjoni töös olulised järgmised suunad:
1. Register ja tema olemus sh mõelda ka koolituse vajadusele ja milline on vajalik
struktuur;
2. Luua ülevaade tänastest kohapealsetest tegevustest valdkonniti, ühtse tabeli kujul.
Tiina Luks koostab reedeks, 3. märtsiks tabeli põhja ja edastab komisjoni liikmetele
korrigeerimiseks;
3. Huvitegevus – kaardistada täna koolide juures toimuv koos mahtudega;
4. Transport – täpsustada transpordi osa valdades.
Järgmine koosolek toimub 24. märtsil kl 10 samas kohas.
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