Huvihariduse komisjon
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2
Lääne-Saare valla volikogu saal, Marientali tee 27

24. märts 2017

Algus kell 10.05, lõpp kell 11.45
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, Orissaare Muusikakooli direktor
Martti Nõu, Aste Noortekeskuse noorsootöötaja Merle Simmer
Puudusid: Leisi Keskkooli huvijuht Sindy Saarkoppel, Salme põhikooli huvijuht Mariliis
Lazarev, Valjala põhikooli huvijuht Anneli Kaljuste
T. Luks andis esmalt ülevaate, millised omavalitsused on edastanud infot huviharidusvaldkonna kaardistamiseks. Arutelu teemal, milliseid andmeid oleks tarvilik koondada.
Kokkuvõtteks leiti, et kõik omavalitsused esitavad andmed ikka sama tabeli kujul, mis T.
Luks viimasena edastas.
Oluline on mõelda, kas ja kuidas reguleerida huvitegevuse kord ühtseks alates uuest
õppeaastast. Arutleti võimalike edasiste suundade üle:
- keda toetada (teenuse pakkujat või lapsevanemat);
- huvihariduse toetus ei peaks olema sots.toetusena eraldatav, vajadusel kompenseerib
sotsiaalosakond õppetasu;
- millistel alustel toetada (valdkonnapõhiselt või mitte vaadata õpilase ringe?);
- kuidas toetada neid huvialakoole, kes ei ole EHIS-es registreeritud;
- ühekordsed tegevused võiksid saada toetust projektitoetuste eelarvest;
- täna on ebaselge, milline saab olema riigipoolne rahastuse mudel;
- vaja läbi vaadata, millist töötasu omavalitsused maksavad;
- õppetasusid ei tule ühendvallas ühtlustada;
- õppegruppe ei muudeta;
- transporditoetusega on vaja maapiirkondade puhul tegelda;
- kui korda muudetakse, peaks see olema pigem üldine ning sisse jääma alati ka
kaalutluskohad;
- milline on toetust saavate õpilaste vanusepiir (6-19 a õppijad?, koolieelses eas õpilaste
puhul katavad õppetasud tööjõukulud?, kui palju toetada täiskasvanute huviharidust?);
- toetamine ei puuduta munitsipaalhuvikoole, küll aga võiks õppetasu diferentseerimise
regulatsioon olla munitsipaalhuvikoolide osas ühtlustatud;
- kas toetada igakuiselt – eeldab toetuse saaja puhul lapsevanemaga arvlemise toomist
registrisse.

T. Luks edastab komisjoni liikmetele tutvumiseks ja mõtete avaldamiseks Kuressaare
regulatsiooni huvitegevuse toetamise ja registri kohta.
Uuest õppeaastast peaksid kõik omavalitsused liituma huvihariduse registriga, Kuressaare
esindajad uurivad huvihariduse registri laiendamise tehnilist lahendust. Maikuus peaks olema
registri tehniline lahendus ja kord olemas, et esitada juhtkomisjonile.
Kokkuvõttena on olulised järgmised tegevused:
1. Huvihariduse registri tehniline lahendus ja registri pidamise kord – Kuressaare LV
täpsustab järgmiseks koosolekuks;
2. Tiina Luks korraldab huvitegevuse regulatsiooni ülevaatamise ning selgitab välja uue
regulatsiooni vajaduse;
3. Kõik omavalitsused, kes pole veel jõudnud, esitavad tabeli huvitegevuse andmetega.
Järgmine koosolek toimub 21. aprillil kl 13 samas kohas.
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