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Viljandi vallavolikogu haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni koosoleku
Protokoll
Viljandi vallamaja

12. mai 2015 nr 16/.............

Algus kell 16.00
Koosoleku lõpp: kell 17.00

Osa võtsid: Maret Tamme, Andres Savi, Lauri Alver, Enn Siimer, Marika Kivistik.
Kutsutud: Marju Must, Kati-Katri Koppel, Luive Rehand
Puudusid: Rein Ilves, Rein Kessler, Ille Mirka, Tiia Tomson
Päevakorras:
1. Haridustöötajate tunnustamise statuut
2. Muudatused komisjoni koosseisus
3. Viljandi valla hariduse arengukava algatamine.
Arutati P1.Maret Tamme informatsioon vallavalitsuse seisukohtadest.
Maret Tamme: Põhimõtteliselt on statuut vallavolikogule esitamiseks valmis, kuid
vallavanem soovitas veelkord arutada tunnustatavate töötajate arvu ja ka preemia suuruse
osas. Vallavalitsuse ettepanek on vähendada töötajate arvu neljalt kahele ja jätta igaaastaseks tunnustamiseks vaid Aasta haridustöötaja ning Aasta noor haridustöötaja. Välja
jääksid Aastate haridustöötaja ja Aasta haridusjuht. Samuti tehti ettepanek, et tunnustuse
summa oleks kokku 500.-€.
Lauri Alver: Arvan, et komisjon peaks oma seisukoha juurde jääma, oleme seda mitu korda
arutanud ja oma seisukohad välja töötanud. Sama kehtib ka summa suhtes, naeruväärne
oleks seda 500 veel jagada.
Marika Kivistik: Võib-olla peaksime tegema ettepaneku, et kui jääb nelja asemel kaks, siis
oleks ka summa vastavalt suurem?
Enn Siimer: Ka mina olen selle poolt, et volikogus jääksime oma ettepaneku juurde. Meie
vald on piisavalt suur ja naljaks oleks kui meie valla aastapreemiad oleks märgatavalt
väiksemad kui Suure-Jaanis.
Andres Savi: Võib-olla peaksime volikogus jääma selle juurde, et kui häältega kinnitatakse
kaks aastapreemiat, siis peaks tegema kohe ettepaneku, et need kaks oleks kumbki 1000.-€.
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Maret Tamme: Jääme siis selle juurde.
OTSUS: Jääda komisjoni varasema seisukoha juurde.
Arutati P2: Muudatused komisjoni koosseisus
Maret Tamme: meie komisjonis on rida liikmeid, kes äärmiselt harva võtavad istungitest osa.
Kui nende poole pöördusin, siis Rein Kessler tegi ettepaneku ta välja vahetada. Rein Ilves
sellist taotlust ei teinud, kuid tuleb öelda, et kirja teel on ta osalenud töös aktiivselt. Millised
on ettepanekud, keda Kessleri asemele valida? Peale valimisi avaldas soovi komisjoni töös
osalemiseks Jaanus Kaasik, kes on spordiinimene ja seega ka oleks tema osalemine kasuks.
12.05.2015 esitas avalduse (e-posti teel) liikmestaatusest taandamiseks Ille Mirka.
M. Tamme: ettepanek kutsuda komisjoni liikmeks kultuurivaldkonna esindajana Maire
Rahnel.
OTSUS: Rahuldada R. Kessleri ja I. Mirka tagasiastumispalved komisjoni liikme kohalt ja
teha ettepanek komisjoni töös osalemiseks Jaanus Kaasikule ja Maire Rahnelile.
1. Arutati P3: Viljandi valla hariduse arengukava algatamine.
Ettekandja: Kati-Katri Koppel: Koostasime seletuskirja arengukava ettevalmistamiseks, kus
on ka arengukava arutamise kord ja tähtajad peal. (vt Lisa1). Esimene küsimus ongi selles,
millise ajavahemikuga arengukava peaks olema. Kas 2015-2018 või 2016-2020?
Lauri Alver: Siin tuleks jääda sama sammu juurde nagu on ka valla üldine arengukava, seega
siis praegusel juhul 2016-2018. Või siis jätta ka 2019 ka sisse?
Maret Tamme: Õigem oleks jätta ka 2019 sisse, teen sellise ettepaneku. Teine küsimus,
missugune organ peaks olema selle arengukava ettevalmistaja. Kas ainult vallavalitsuse
töötajatest koosnev?
Andres Savi, Enn Siimer, Lauri Alver: Kindlasti peaks olema see laiema haardega.
Maret Tamme: Millised on ettepanekud komisjoni koosseisu kohta.
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Maret Tamme: Esimeseks koosolekuks peaks Marju ette valmistama lähteolukorra analüüsi
ja selle komisjoni liikmete välja saatma. Millised on ettepanekud esimese istungi aja suhtes?
OTSUS: Teha ettepanek nimetatud inimestele osaleda komisjoni töös. Võttes aluseks
haridus- ja kultuuriosakonna koostatud plaan määrata komisjoni esimeseks
koosolekuajaks 9. juuni algusega kell 16.00.
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