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KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 3
Lääne-Saare valla volikogu saal, Marientali tee 27
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Algus kell 13.10, lõpp kell 15
Koosoleku juhataja: Lääne - Saare vallavanem Tiina Luks
Protokollija: Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakonna spetsialist Helen Vainula
Kohal viibisid komisjoni liikmed: Kuressaare Linnavalitsuse abilinnapea
Tiia Leppik, Lääne-Saare valla haridusnõunik Maiu Raun, Kuressaare Linnavalitsuse
haridusnõunik Õilme Salumäe, Orissaare Muusikakooli direktor Martti Nõu
Puudusid: Aste Noortekeskuse noorsootöötaja Merle Simmer , Kihelkonna kooli direktori kt
ja õpetaja Kai Kallas, Leisi Keskkooli huvijuht Sindy Saarkoppel, Salme põhikooli huvijuht
Mariliis Lazarev, Valjala põhikooli huvijuht Anneli Kaljuste
Kutsutud: Arvi Tanila – Kuressaare huvihariduse registri arendaja

A. Tanila tutvustas kohalolnud komisjoniliikmetele Kuressaare huvihariduse registrit ning
vastas tekkinud küsimustele.
Järgmine oluline tegevus on määrata tehnilise lahenduse maksumus, et uuest õppeaastast
oleks tagatud võimekus kõikidel ühinevatel omavalitsustel liituda huvihariduse registriga.
Arutelu käigus toodi välja järgmist:
- huvihariduse registris võiksid olla korrektsed aadressid, mille alusel on võimalik läbi
vaadata transporditoetuse eraldus;
- kaaluda, kas huvihariduse register võiks aadresside osas teha päringuid otse
rahvastikuregistrist;
- sellest tulenevalt on tarvis propageerida, et rahvastikuregistris on vajalik õige
sissekirjutus;
- sügisel on huvihariduse registris esmalt vaja kontrollida üle elukohad
munitsipaalhuvikoolide osas.
Registri kasutuselevõtt maakonnas ei eelda suuri muudatusi, Arvi kirjutab registri ringi.
Vajalik on tekitada piirkonna filter, huviringi sisestamisel tuleks sisestajal kohe määrata ka
tegevuspiirkond.
Kõik ettepanekud on Arvile edastamiseks oodatud.
Muus osas selgitas T. Luks, et kes ei ole veel edastanud huvihariduse tabelit, siis seda
kindlasti teha.

T. Luks tutvustas Lääne-Saare valla huvihariduse toetamise korda. Komisjon jäi nimetatud
korra vajalikkuse suhtes kahtlevale seisukohale.
Transpordi toetamine on kindlasti vajalik.
Kohamaksu arvlemist valdadega huvihariduse osas ei toimu, küsimus jäi, kas lapsevanemale
tasuda toetust lapse huvihariduses osalemise puhul.
Lisaks tekitas mõtteid korra § 3 p 1, kas seada valla poolt ülalpeetavasse huvikooli vastuvõtu
piirangud ning millised need oleks?
T. Luks saadab korrad (Lääne-Saare valla huvihariduse toetamise kord ja Kuressaare
erahuvitegevuse toetamise kord) komisjonile ülevaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks.
Eraldi vajab kaalumist andekate teema.
Spordi komisjoniga on tarvilik läbi rääkida, kas nende puhul on kõne all üksnes täiskasvanute
spordi toetamine.
Vajalik on paika panna ka, kas piirata huvihariduses osalemise toetamist. Ühe võimaliku
lahendina toodi välja, et õpilane võiks saada osaleda munitsipaalhuvikoolides piiramatult ning
erasektoris toetatakse igas valdkonnas 1 ringis osalemist.
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