Viljandi vallavolikogu haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni koosoleku
Protokoll

E-koosolek

12. – 18. september 2017 nr 34/.............

Koosolek viidi läbi elektrooniliselt ajavahemikus 12. – 18. september 2017
Koosolekust võtsid osa: Enn Siimer, Rein Ilves, Maire Rahnel, Maret Tamme, Andres Savi,
Marika Kivistik, Tiia Tomson

Tagasiside puudub: Jaanus Kaasik
Päevakord:
1. Eelnõu Saarepeedi ja Karula raamatukogude ümberkorraldamisest - arvamuse andmine.
2. Eelnõu määruse „Viljandi Valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord“
muutmine. Arutelu.
Punkt 1. Vastused eelnõule.
Rein Ilves - Olen algatatud eelnõuga ja eelseisvate ümberkorraldustega nõus.
Enn Siimer - Olen eelnõuga nõus.
Maire Rahnel - Olen nõus algatatud eelnõuga ja ümberkorraldustega.
Maret Tamme - Ma olen käinud Karula raamatukogus (ehk on keegi veel sinna sattunud).
Sealsed tingimused on väga halvad. Seda nii töötajale kui ka sealsetele
külastajatele ja muidugi ka inventarile.
Seega pooldan raamatukogu üleviimist parematesse ruumidesse ja
inimestele lähemale. Nõustun eelnõus pakutava reorganiseerimisega.
Marika Kivistik - Karula raamatukogu on tõesti väga halbades tingimustes. Olen nõus, et see
liidetakse ja jääb Karulasse.
OTSUS: Kiita heaks eelnõu Saarepeedi ja Karula raamatukogude ümberkorraldamisest.
Punkt 2. Vastused eelnõule.
Enne Siimer – Olen nõus eelnõuga.
Tiia Tomson - Minu ettepanek: Huvikoolide põhiõppe kiitusega lõpetanu võiks saada
tänukirja ja meene, ei peaks olema rahaline.

Selle summa võiks suunata lisaks Rahvusvahelistel ja/või vabariiklikel aineolümpiaadidel
eduka esinemise eest. (see on märksa suurema tähtsusega)
Maire Rahnel – Nõustun Tiia ettepanekuga.
Andres Savi - Arusaadav ja põhjendatud. Ka Tiia Tomsoni ettepanekut võiks kaaluda/
arvestada.
Rein Ilves - Olen eelnõuga tutvunud. Olen nõus ja ettepanek meene osas mõistlik.
Marika Kivistik - Siin on mingi eksitus või ongi nii mõeldud? Vaata punkt 4:
(4)
Maakondlikel aineolümpiaadidel eduka esinemise eest tunnustab
vallavalitsus VII – XIII klassi õpilast ja tema juhendajat rahalise
hariduspreemiaga järgmiselt:
1)
I koht - õpilane 50 eurot, juhendaja 15 eurot;
2)
II koht - õpilane 40 eurot, juhendaja 20 eurot;
3)
III koht - õpilane 30 eurot, juhendaja 15 eurot.
KÜSIMUS? Miks esikoha õpetaja saab vähem kui II koha õpetaja??
Ebaloogiline. Algama peaks ikka: I koht 25 €,II koht 20 €,III koht 15 €.
Tiia ettepaneku osas - meene maksab ka- mis summa ulatuses siis meene?
Praeguses eelnõus- konkreetne 50€ ja seda pean mõistlikuks: muusika,
spordikooli lõpetajale.
OTSUS/SEISUKOHT: Määruse muutmise eelnõu vajab veel arutamist ja sellisel kujul seda
vastu võtta ei saa. Selge on see, et muudatuse tegemine on eelarvestamiseks väga vajalik.
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