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Viljandi vallavolikogu haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni koosoleku
Protokoll
Ramsi Vaba Aja Keskus

11. novembril 2014 nr 9/.............

Algus kell 16.30
Koosoleku lõpp: kell 19.30

Osa võtsid: Maret Tamme, Andres Savi, Tiia Tomson ,Enn Siimer.
Puudusid: Rein Ilves, Rein Kessler, Marika Kivistik, Lauri Alver, Ille Mirka.
Kutsutud: Paistu kooli direktor Merike Kald
Päevakorras:
1. Paistu kooli arengukava 2015 – 2017 arutamine
2. Viljandi valla arengukava 2015 – 2018 II lugemine
3. Infominutid

Arutati P1. Paistu kooli arengukava arutamine.
Merike Kald: Esitab slaidiprogrammi arengukava põhiprobleemidest (lisatud).
Arengukava on vallavalistsuses läbinud arutlusvooru ja läheb kinnitamisele valla
novembrikuu volikogusse.
Maret Tamme: Arengukavas on veel puudusi. Tuleks LA ametikohtade nõudmine lisada ka
parendusvaldkondade P.4.2. peatükile.Iseenesest on nõudmine õigustatud ka riiklike
õigusaktidega ette nähtud normatiivide alusel. Millised on ettepanekud?
Andres Savi: Teen ettepaneku suurendada arengukavas lastevanemate osa.
Maret Tamme: Arengukavas on hästi põhjendatud katuseremondi vajadused, miks pole
katuseremonti aga valla järgmise aasta tegevustes?
Merike Kald: Mulle põhjendati selle väljajätmist sellega, et tegemist ei ole katuse
vahetamise, vaid uuendamisega, mis ei nõua nii suuri vahendeid.
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Tiia Tomson: Märgiksin, et tervikuna on arengukava igati hea, eriti meeldib mulle, et
erinevalt paljudest on see lihtsas ja arusaadavas keeles, see annab arengukavale täiendava
väärtuse.
Maret Tamme: arvan, et Paistu kooli arengukava saab ka meie märgitud puuduste
likvideerimise korral õigel ajal esitada valla novembrikuu volikogule kinnitamiseks. Lihtsalt
tehakse need parandused ja saadekse valda uus fail, kus parandused sees.
Maret Tamme: Väljaspool arengukava arutasime siin ka LA-s voodipesu (muu pesu)
pesemise probleemi. Loomulik, et see ei peaks olema lastevanemate mure ja LA peaks
tulevikus hakkama ise pesu pesema. Probleem on nüüd teadvustatud ning direktor hakkab
sellega tegelema, kiirustada pole vaja, kuid lahendus tuleb leida.
OTSUS: Toetada Paistu kooli arengukava 2015 – 2017 ja koos tehtud paranduste ja
täiendustega suunata Viljandi valla volikogule kinnitamiseks.

Arutati P2 Viljandi valla arengukava 2015 – 2018 II lugemine
Andres Savi: Nagu juba märkis eelmisel korral täna puuduv Lauri Alver, on valla arengukava
kohati liiga üldine ja kopeerib paljuski linna arengukava, vähe on Viljandi vallale spetsiifilist.
Väärtuste peatükk vajab kindlasti läbivaatamist.
Maret Tamme: Mitmed punktid, eriti aga haridust ja kultuuri puudutavad punktid vajavad
täiendamist, täpsustamist ja läbitöötamist. Lisaks tekstilised ebakõlad arengukava üldosa ja
tegevuskava vahel.
Tiia Tomson: Arengukava tuleb terviklikult üle vaadata, keeleline korrektuur teha.
OTSUS:
Komisjon teeb ettepaneku jäkata tööd Viljandi valla Arengukava redigeerimisel ja palub
teha volikogu eestseisusel ettepanekud arengukava täiendamiseks ja redigeerimiseks.
Muudatus- ja parandusettepanekud vormistatakse eraldi.

Arutati P 3. Infominutid
Maret Tamme: Puiatu kooli lapsevanemad ja hoolekogu esitasid meile(11.novembril 2014 Lisatud) ja valla volikogule pöördumise, kus on viidatud vastuolule Arengukava haridust
puudutavate eesmärkide ja vallas toimunud arutelude tulemusel kokkulepitud eesmärkide
vahel. Eeskätt just Puiatu kooli tulevikuperspektiivi osas. Mis seisukoha meie võtame, sest
Arengukava praeguses variandis on öeldud, et Puiatu kooli lapsed peaksid järgnevatel
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aastatel liikuma Heimtali kooli? Samas pole keegi teinud arvestusi, kas Heimtali kooli, mis
juba praegu ülerahvastatud, üldse suudab neid õpilasi vastu võtta.
Enn Siimer: Vallas toimunud aruteludel on alati jõutud järeldusele, et Puiatus peab lastel
säilima koolivõimalus. Puiatu suguse küla suhtes peaks see olema ka igati õigustatud. Toetan
põhimõtteliselt hoolekogu seisukohta ja arvan, et see peaks kajastuma ka valla Arengukavas.
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