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Viljandi vallavolikogu haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni koosoleku
Protokoll
Saarepeedi Rahvamaja

9. detsembril 2014 nr 10/.............

Algus kell 16.45
Koosoleku lõpp: kell 19.00

Osa võtsid: Maret Tamme, Andres Savi, Tiia Tomson ,Enn Siimer, Ille Mirka. (Lauri Alveri
kirjalikult esitatud ettepanekud lisatud protokollile).
Puudusid: Rein Ilves, Rein Kessler, Marika Kivistik, Lauri Alver.
Päevakorras:
1.
2.
3.
4.

Viljandi valla haridus- ja kultuuritöötajate tunnustamine
Ramsi LA-Kooli ja Heimtali LA töö ümberkorraldamine
Valla koolieelsete lasteasutuste töö ümberkorraldamine
Infominutid

Arutati P1. Haridus- ja kultuuritöötajate tunnustamine.
Maret Tamme: saatsin kõigile välja Viiratsi LA õpetaja Dagmar Trumsi tehtud ettepanekud
valla haridus- ja kultuuritöötajate tunnustamiseks. Tema pakub välja, et seda võiks nimetada
NÕÕBIKS.
Andres Savi: Miks just nööp?
Enn Siimer: mulle nööbi mõte meeldib, on originaalne ja mitmetahuline, erinev teistest.
Ille Mirka: igati toetan valla töötajate tunnustamist, mida tuleks teha valla sünnipäeval 5.
Novembril. Statuudiga on vaja kindlasti edasi töötada, mõelda läbi kõik asjaolud.
OTSUS: Võtta valla haridus- ja kultuuritöötajate tunnustamise statuudi väljatöötamise
komisjoni plaani eesmärgiga esitada see volikogule 2015. a. märtsis.
Arutati P2. Ramsi LA-Kooli ja Heimtali LA töö ümberkorraldamine.
Maret Tamme: Volikogu sellekohase otsuse eelnõu on kõigil käes. Millised on ettepanekud.
L. Alveri kirjalikult esitatud küsimustele vastasin talle kirjaga, et Ramsi LA uus maja valmib
plaanikohaselt alles 2017. aastaks ning praegu on järgmise aasta sügiseks kavandatud vaid
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kerge ümberkorraldus, et saaks Heimtali LA rühma Ramsile tuua. See remont on seotud vaid
endiste klassiruumide kohandamisega lasteaiale.
Andres Savi: Kas Heimtali LA hoone on täielikult amortiseerunud, et see kinni panna? Mida
tahetakse teha hoonega edaspidi, kas on plaan?
Maret Tamme: Hoone on tõesti vana, ehitatud 1961. Ühe rühma pidamise seal on kulukas
ning ebaotstarbekas. Pealegi uue maja valmimisega Ramsil on lastel väga head tingimused.
Mis puutub Heimtali LA majasse, siis on plaan esialgu pakkuda seda müüki ja kui huvilisi ei
ole, siis lammutada.
Tiia Tomson: Olen asjaga kursis ja toetan.
Andres Savi: Mis on saanud Heimtali LA arengukavast, millega veel hiljuti tegelesime?
Maret Tamme: Vallavalitsus tutvus nii meie kui ka Heimtali LA seisukohtadega ning
Arengukava peatati. Ramsi LA-l puudus seni nimi. Oleme endise EPT LA „Taruke“
õigusjärglane. Arvan, et võiksime selle nimetuse ka otsusele lisada.
Enn Siimer: Plaan on juba pikalt läbi arutaud ja toetan seda.
OTSUS: Nõustuda vallavalitsuse pakutud eelnõuga lisades Ramsi LA-le nimi „Taruke“.

Arutati P3. Valla koolieelsete lasteasutuste ümberkorraldamine. Vallavalitsuse eelnõu.
Maret Tamme: Eelnõu on kõigile kättesaadav, millised on ettepanekud?
Enn Siimer: tutvusin küll eelnõu ja seletuskirjaga, aga mulle pole selge, mida loodetakse
saavutada LA-de õppekohtade sisseseadmisega ja teiseks, kui juba teha suur „ühendatud
lasteaed“, siis miks pole sinna haaratud ka Ramsi lasteaeda. Siis saaks uue lasteaia
ehitamisel kõiki vajadusi arvestada?
Andres Savi: seletuskirjast loeme, et ühendatud lasteaed on efektiivsem juhtida ja ressursse
otstarbekam korraldada. Ei saa aru, millega mõõdetakse efektiivsust ja millest tuleb
otstarbekus? Enne komisjoni seisukohta tahaksin analüüse näha. Kui efektiivsus on
argumenteeritud, siis nõustun eelnõuga.
Maret Tamme: LA õppekohtade suhtes olen mina tutvunud Viimsi praktikaga ja seal olid
need asjad tõesti otstarbekalt lahendatud. Efektiisust tahetakse saada juhtimiskulude
kokkuhoiu arvelt, kui kolme lasteaia peale jääb üks direktor ja üks majandusjuhataja.
Õppejuhi tööle rakendamine oleks samuti mõistlik. Lisanduvad muidugi vastutavad inimesed
kohapeal. Iseenesest pole mul midagi selle vastu, kui selle ühendatud lasteaiaga liitub ka
Ramsi, kuid pooldan siiski esialgu plaanitavat ühendamist.
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OTSUS: Loobuda käesoleva eelnõu esitamisest detsembri 2014 istungi päevakorda.
Ettepanek vallavalitsusele töötada välja efektiivsuse näitajad ja esitada eelnõu hiljem.
Uue lasteaia nime valikul anda võimalus asjaosalistele endile.
Arutati P 3. Infominutid

Allkirjastatud digitaalselt
Koosolekut juhatas: Maret Tamme
Allkirjastatud digitaalselt
Protokollis: Enn Siimer
Lisad:
L. Alveri ettepanekud koosolekule.
1. Kõigepealt tahan öelda, et õpetajate ja kultuuritöötajate tunnustamine on suurepärane
mõte! Ehk võiks sinna juurde lisada ka noorsootöötajad ja ehk ka ringijuhendajad.
Mulle meeldib ka see, et tunnustust võiksid saada ka asutuste juhid. Nööbi idee on
veidi teist laada aga võib vaadata näiteks äsja uuenenud Viljandi linna aasta õpetaja
statuuti. Viljandi linn uuendas kõiki oma statuute eelmisel volikogu istungil. Ma neid
saatma ei hakka preaegu aga lihtsalt teadmiseks.
Kindlasti toetan mõtet ja komisjon võiks selle statuudi tegemise enda peale võtta!
2. Lasteaedade ümberkorraldamisest on kaua juttu olnud. Kas ma saan õigesti aru, et
juhataja ametikoht jääb Pärile? Kui kõik analüüsid ja arutelud on jõudnud sinna, et see
vajalik ja mõistlik on siis toetan. Kahjuks ei saa kuulata komisjoni inimeste kahtlusi ja
mõtteid. Võime neist rääkida pärast istungit.
3. Ramsi lasteaia osas, kas ma saan õigesti aru, et poole aasta pärast on valmis uus
lasteaed? Mina toetan nende ühinemist ainult juhul kui Ramsil on tõesti valmis uued
ja korralikud ruumid. Kui neid veel ei ole siis pole ju mõtet ümberkorraldusi teha?
Kui palju neid koolilapsi Ramsil hetkel on ja kuhu nad edasi õppima asuvad? Kui
kooliruume hakatakse kohandama lasteaiaks siis kui suurest investeeringust me
räägime? Uus lasteaed ju on plaanis aga mitte poole aastaga? Kas ei oleks mõistlik
oodata uue lasteaia valmimiseni ja siis Heimtalist lapsed Ramsile kolida. Sooviksin
võrdlust palju maksab see, et Heimtalis saaks veel ühe aasta lasteaeda pidada ning kui
palju maksab lammutusele minevate kooliruumide kohandamine? Millal on plaanis
uus lasteaed valmis saada? Mis on plaanis Heimtali lasteaia ruumidega edasi?

