ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU

HARIDUS- JA KULTUURIKOMISJONI
ÜLEVAADE KOMISJONI TEGEVUSEST
NOVEMBER 2017 – VEEBRUAR 2019

Komisjoni liikmed:
1. Annely Oone (komisjoni esimees, Valimisliit Alutaguse heaks, Iisaku, osalemine 16/16);
2. Priit Palmet (komisjoni aseesimees, spordivaldkonna esindaja, Eesti Reformierakond,
Iisaku, osalemine 14/16);
3. Kärolin Kruut (volikogu liige, kultuurivaldkonna esindaja, Valimisliit Alutaguse heaks,
Mäetaguse, osalemine 13/16);
4. Anneli Bogens (haridusvaldkonna esindaja, Illuka, osalemine 15/16);
5. Marek Kullamägi (volikogu liige, Eesti Keskerakond, Alajõe, osalemine 16/16);
6. Siiri Pakkas (alushariduse valdkonna esindaja, Mäetaguse, osalemine 12/16);
7. Annes Kingu (volikogu liige, Valimisliit Alutaguse heaks, Tudulinna, osalemine 16/16).

Komisjoni perioodi tegevuse üldised andmed:
-

-

korraldatud komisjoni koosolekute arv: 16, neist


koos eelarve- ja majanduskomisjoniga: 1



koos ajutise sotsiaalkomisjoniga: 6

komisjoni koosolekute toimumise kohad:


Iisakus - 10



Mäetagusel - 5



Tudulinnas - 1

-

avatud või laiendatud koosolekud: 4, millest 3 koosolekut koolide teemal

-

läbi vaadatud eelnõude arv: 37

-

komisjoni poolt algatatud eelnõude arv: 0
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Teemad komisjonis:
-

Iisaku Gümnaasiumi gümnaasiumiastme ja Tudulinna Põhikooli õppetegevuse jätkamine,
OTSUSED: Iisaku Gümnaasiumi jätkamine gümnaasiumiastmega, Tudulinna Kooli
asutamine Tudulinna Lasteaia ja Tudulinna Põhikooli baasil koos põhikooliastmega:

-

valla arengukava, maakonna arengustrateegia, valla põhimääruse ja eelarve arutelud;

-

üldhariduskoolide, lasteaedade ja Iisaku Kunstide kooli põhimääruste arutelu;

-

Mäetaguse Huvikeskuse põhimääruse arutelu, OTSUS: noorsootöö, raamatukogude ja
rahvamajade juhtimise ühe asutuse alla viimine:

-

lasteaedade kohamaksude arutelu, OTSUS: ühtlustada 25 eurot kuus, alates teisest lapsest
10 eurot kuus, toiduraha valla elanikelt ei võeta;

-

huvihariduse toetamise arutelu, OTSUS: toetada huviharidust ja huvitegevust 15 euroga
kuus ühe lapse kohta;

-

lasteaia õpetajate palga alammäära arutelu, OTSUS: lasteaiaõpetaja täistööajaga
töötamise korral töötasu alammäär 1050 eurot kuus ning lasteaiaõpetaja abi töötasu
alammäär 650 eurot kuus;

-

õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamine Alutaguse vallas arutelu;

-

sporditegevuse toetamise kord Alutaguse vallas arutelu;

-

avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas arutelu;

-

Alutaguse valla elanike soodustuste andmise arutelu, OTSUS: valla kodaniku kaardi
kasutuselevõtt, soodustused valla ruumide üürimisel, supelmaja kasutamisel, Pannjärve
Tervisespordikeskuse teenustele, vallasisene transport tasuta, tasuta jäätmete vedu Uikala
prügilasse;

-

Alutaguse Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamise kord ja
töötasustamise aluste arutelu;

-

puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse andmise tingimuste ja korra
arutelu;

-

sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra arutelu;

-

sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra arutelu.

Ülevaate koostaja: Annely Oone, komisjoni esimees
Koostatud: 26.02.2019
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