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                                                    haridus-ja kultuurikomisjoni tööst    2022. aastal. 

 

         Komisjoni liikmed on: 

          Jüri Lebedev, Jane Mets, Tarmo Tõnismann, Elmo Joa, Jaana Junson, Anne Kaare, Daisi 

Sprenk,          Johan Kärp, Mari Suurväli, Margit Sooniste, Robert Kiviselg, Sven Sildnik, Hanno 

Harjus, Meeli Pärna          Hevelin Antsmäe. 

          I poolaastal oli komisjoni esimees Avo Keel, aseesimees Ela Tomson 

          Kuna Avo Keelel ei olnud võimalik veebruaris-märtsis ja septembris komisjoni 

koosolekuid      juhatada, tuli seda teha  aseesimehel. Oktoobrist alates olen olnud komisjoni 

esimees, aseesimees oli Svetlana Andrejeva.  

2022.aastal toimus kokku 10 komisjoni koosolekut, plaanijärgsetel aegadel – iga kuu esimesel 

neljapäeval linnavalitsuse hoones. Mõjuvatel põhjustel oli komisjoni liikmetel võimalik osaleda 

ka TEAMsi keskkonnas. 

Koosolekute päevakorrat olid eelnõud, kus HKK oli juhtivkomisjon, samuti mitmed eelnõud, mis 

kuulamise järel teatavaks võeti.   

Lisaks eelnõudele olid päevakorras aruteluks mitmed valdkonna olulised teemad: maikuus 

komisjonis rääkis Ülejõe Põhikooli director Margus Veri õpetja ametist kui tervikust lähtuvast 

palgakorraldusest, mille ta oma koolis on pikema aja jooksul välja töötanud. Oktoobrikuu 

komisjonis kuulasime haridusosakonna infot ettevalmistustest täielikule eestikeelsele õppele 

üleminekust. 

Olulisimad olid mõistagi eelnõud, kus HKK oli juhtivkomisjon ja mis ka volikogus istungil 

heakskiidu leidsid. Nimetan neist mõned:  

-Kõrgharidusega noore spetsialisti toetuse andmise kord(veebruaris) 

-Pärnu linna kultuuri- ja spordistrateegia 2022 – 2030 kinnitamine( juunis) 

-Noortevaldkonna projektidele ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuste andmise 

kord(septembris) 

-Kultuuri- ja spordiprojektidele toetuste  andmise kord(septembris) 

-Pärnu linna üliõpilasstipendiumi statuudi kinnitamine (detsembris) 

- LV otsus lastevanemate poolt kaetava lasteaiatasu muutmise kohta ( detsembris) 

 



 

 

HKK koosolekuile olid erinevate eelnõude aruteludele  kutsutud mitmed linnavalitsuse liikmed 

ja haridus- ja kultuurivaldkonna spetsialistid: 

abilinnapead Varje Tipp, Ene Täht, Meelis Kukk, Irina Talviste, haridusosakonna juhataja Ene 

Koitla, huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, üldhariduse peaspetsialist Virve 

Laube, alushariduse peaspetsialistid Marga Napp ja tema järel samale ametikohale asunud   Ines 

Savi,                                                         

kaasava hariduse peaspetsialist Aive Aru, kultuuri-ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas ja 

veel mitmed. 

HKK tööõhkkond on olnud asjalik ja konstruktiivne, komisjoni liikmed on end eelnevalt hästi 

teemadega kurssi viinud ja see on tinginud asjalikud arutelud. Mul on ka hea meel, et mõnedki 

esialgsed erimeelsused on läbi arutelu leidnud kompromisslahenduse. Aitäh kõigile komisjoni 

liikmetele ja usun, et see töö jätkub samas vaimus ka tänavu.  

 

 

 


