Projekt „Põhja‐Tartumaa ühendomavalitsuse moodustamine“

Hariduse ja noorsootöö töörühma koosoleku
PROTOKOLL
Sadala Kool

6.06.2017

Algus kl 15.00, lõpp kl 17.00
Osalejad: Marika Merusk (Palamuse vald), Terje Rudissaar (Palamuse vald), Valli Tooming (Jõgeva
vald), Helle Kajaste (Jõgeva linn), Kaire Sakjas (Jõgeva linn), Triin Pärsim (Torma vald), Janar
Hannolainen (Torma vald), Laidi Grauen (Jõgeva vald), Katrin Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Koosolekut juhatas: Helle Kajaste
Protokollis: Katrin Rajamäe
Päevakord:
1. Lasteaiaõpetajate palgatõus (riiklik toetus)
2. Huvihariduse riiklik toetus
3. Haridusvaldkonna toetused KOV eelarvest (töövihikud, transport, koolitoit)
1. Lasteaiaõpetajate palgatõus
Koordinaator tegi ülevaate Rahandusministeeriumi esialgsetest arvutustest lasteaiaõpetajate
palgatõusu toetamiseks ning omalt poolt tehtud arvutustest võimaliku palgatõusu kohta. Seejärel
andsid omavalitsused ülevaate oma praegustest plaanidest seoses kavandatava palgatõusuga:
Jõgeva linn: plaanime tõsta keskeriharidusega õpetaja palga 840 eurole, kõrgharidusega õpetaja 900
eurole.
Torma vald: keskeriharidusega tõstame 840 ja kõrgharidusega 890 eurole, lisaks septembrist tõstame
abiõpetajate palga 600 eurole.
Jõgeva vald: tõstame kõik 840 eurole, erisusi hetkel plaanis ei ole, sest alles me võrdustasime
erinevate haridustasemetega õpetajate palgad.
Palamuse vald: kõrgharidusega õpetaja praegu 958, palk jääb samaks ka 2018. Keskeriharidusega
tõstame vastavalt riigi piirmäärale 840 eurole.
Järgnes arutelu palkade ühtlustamise teemal:






Tulevases vallas peaks olema põhimõtted ühtmoodi.
Eelnõus sees, et magistriharidusega lasteaiaõpetaja on võrdsustatud tavaõpetaja palgaga.
Magistriharidusega eripedagoog‐logopeed peaks olema võrdne õpetaja palgaga.
Eriõpetajad (muusika, liikumine jm) ka lisada tabelisse.
Perspektiivis mõelda ka õpetajate abide palgatõusule.

Seejärel andis koordinaator ülevaate soovitustest lasteaia kohatasu erisuste kohta:



Kui soovitakse jätta erisused, siis peaks lasteaia kohatasu määrad kehtestama praegused
volikogud, sest kuni uute aktide vastuvõtmiseni kehtivad praeguste omavalitsuste õigusaktid.
Kui kohatasud kehtestab uus volikogu ja soovitakse rakendada ühe kohaliku
omavalitsusüksuse piires erinevaid lasteaia kohatasu määrasid, siis peab erinevus tuginema
mõnele seaduses toodud alusele ning olema igal konkreetsel juhul põhjendatud ja see
põhjendus peab olema kontrollitav (nt laste vanus, lasteaia majandamiskulud).
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Järgnes arutelu kohatasude teemal:
Palamuse vald: Oleme arutanud, et alates 1.09.2018 võiks lasteaiatasu olla ca 25 eurot, seda koos
töövahendite kuluga. Teine laps on 50% kohatasust ja kolmas laps on tasuta (nagu on praegu Jõgeva
vald välja pakkunud).
Torma vald: Meie ei näe praegu võimalust nii suureks tõusuks. Kui me tõstame tasu järsult, siis võib
langeda laste arv oluliselt.
Töörühm leidis, et toimetulekuraskustes peredele saab abi pakkuda vajaduspõhise sotsiaaltoetuse
alt. Lisaks arutati lasteaialaste toidusoodustuse teemal.
Otsustati:
1. Koordinaator vaatab üle viimased Rahandusministeeriumi eraldise summad ning lisab
tabelisse eriõpetajad ja nende võimaliku palgatõusu kulu.
2. Juhtkomisjonile ja uuele volikogule ettepanek: 2018. a jääksid lasteaedade kohatasude osas
kehtima praeguste volikogude kehtestatud määrad.
2. Huvihariduse riiklik toetus
Koordinaator tegi ülevaate Rahandusministeeriumi esialgsetest arvutustest huvihariduse toetamise
kohta. Kokku 4 omavalitsust 2017.a 108 254 eurot:





Jõgeva linn – 14 213
Jõgeva vald – 41 737
Palamuse vald – 27 490
Torma vald – 24 814

Töörühma juht andis lühiülevaate huvihariduse toetamise infopäevast ‐ 1. septembriks on vaja
koostada igal omavalitsusel plaan, kus tuleb näidata ära, mis võimalused rahastamise tulemusena
tekivad ja kuidas suureneb laste osalemine huvihariduses. Eeldus on, et 2019. a riiklik rahastus
jätkub, kuid seda ei saa praegu täpselt öelda. Neid vahendeid ei tohi kasutada nendeks tegevusteks,
mis KTGs või eelarves juba on olemas.
Seejärel andis iga omavalitsus ülevaate plaanidest, mida riigi rahastusest kavas on teha:
Torma vald: Praegu oleme mõelnud teha oma plaani, toetust kasutaks erinevalt – ringijuhtidele,
sõidukompensatsiooniks huvikoolidesse, vahendite soetuseks.
Palamuse: Eelarves on meil praegu 72 000
pearaamatupidajaga hetkel tegeleb kaardistamisega.

huviharidusele.

Palamuse

Kultuur

koos

Jõgeva vald: Me panustaksime Kuremaa Spordikooli peale, töötavad praegu ujumine ja korvpall.
Lisaks on olemas võrkpalli õppekava, võiks olla ka suusatamine. Meil on teine teema loodus‐
täppisteaduste ringid. Kas me võiksime huvihariduse plaani teha ühise? Kava tuleb teha 1,5 aasta
peale.
Jõgeva linn: Summa on tasandusfondi sisse kirjutatud. Kava võib olla ka vabas vormis koostatud.
Lepiti kokku, et korraldatakse kokkusaamine ühise plaani koostamiseks.
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Otsustati:
1. Ühise huvihariduse plaani koostamiseks korraldatakse kokkusaamine 15. augustil kl 10 Jõgeva
vallas (koht täpsustatakse).
3. Haridusvaldkonna toetused KOV eelarvest (töövihikud, transport, koolitoit)
Juhtkomisjon otsustas 23. mai koosolekul, et hariduse ja noorsootöö töörühm arutab põhikooli ja
gümnaasiumi töövihikute, transpordi ja koolitoidu toetust. Juhtkomisjoni ettepaneku kohaselt võiks
lasteaedades hommikusöök olla tasuta (valla eelarvest).
Esmalt arutati õpilaste transpordi teemal:










Ühinemislepingu kohaselt tagatakse õpilastele tasuta transport ühinenud omavalitsuse kooli
ja koju ning kompenseeritakse üldhariduse omandamiseks tehtavad ühistranspordi kulud
ühinenud omavalitsuse kooli.
Torma vald: Makseme alates 7. klassist õpilastele sõidu hüvitist, gümnaasiumiastmes kõigile
lastele. Gümnaasiumilastele hüvitame ka toidu avalduse alusel. Lisaks sõidukaarte hüvitame
vajadusel väiksematele koolilastele.
Palamuse vald: Meie piirkond on hästi kaetud õpilaste bussiliinidega. Sõidukaardid hüvitame
nendel lastel ainult, kus ei toimi õpilasliin. Palamuse valla õpilasliinid on pikendatud
naabervaldadesse (Tabivere) ja pikeneb veel 2017/2018 õppeaastal Vooreni, kuna huvi
Palamuse koolis õppimise osas on Voore rahval suur. Mujal gümnaasiumis käimist ei
kompenseerita.
Jõgeva vald: Sõidupiletite kompensatsioon, kaugliinide piletite hüvitamine juhtumipõhiselt.
Jõgeva linn: Põhikooliõpilaste sõit valla koolidesse kompenseeritakse, gümnaasiumi ei
kompenseeri.
Õpilasliinid on kaardistatud majanduse töörühmas, need jäävad nii nagu praegu.

Seejärel arutati töövihikute teemal. Gümnaasiumi töövihikute hüvitamine ‐ hetkel Tormas ja Jõgeva
linnas 25 eurot, Jõgeva vallas hüvitis 30 eurot, Palamuse hüvitab 100%. Põhikooli töövihikud on kõigil
tasuta.
Koolitoidu hüvitamine:


Hommikupudru võimalus võiks olla valla koolides (valla eelarvest) – praegu Torma vallas
toimib, võiks arutada juhtkomisjonis.
 Palamusel gümnaasiumi toit praegu valla eelarvest.
 Põhikoolides on toit tasuta.
 Pikapäevarühma toit jääb lapsevanema kanda.
Otsustati:
1. Ettepanekud juhtkomisjonile:
 Lasteaialaste tasuta hommikusöögi asemel võiks mõelda toidusoodustust nt 50 senti.
 Tulevase valla koolides võiks olla vastavalt vajadusele hommikupudru võimalus (kulu
kaetakse valla eelarvest).
Järgmine töörühma koosolek toimub 18. augustil kl 10 Laiuse Põhikoolis. Koosoleku teemadeks
on huvihariduse plaan ja Saduküla lasteaiarühm.

