Teemakomisjon haridus-, kultuur-, sport ja noorsootöö
14. veebruar 2017, Käinas
Osalejad: Hannes Maasel, Margit Kagadze, Jana Uuskari, Tiia Liibert, Ly Meldorf, Ermo Mäeots
Kokkuvõte arutelust
1. Taustainfo
Vastavalt haldusreformi komisjoni 26. jaanuari protkollile juhib haridus, kultuuri, spordi ja
noorsootöö teemakomisjoni Hannes Maasel. Teemakomisjoni kuuluvad nii Hiiu valla kui Käina
valla spetsialistid. Teemakomisjoni koosolekutel võivad osaleda ka juhtkomisjoni liikmed ning
lisaks on soovitav kaasata mõlema volikogu liikmeid ja valdkonna eskperte.
Haridus, kultuuri, spordi ja noorsootöö teemakomisjoni koosseis:
Hannes Maasel
Ly Meldorf
Jana Uuskari
Margit Kagadze
Tiia Liibert
Annely Veevo
..............................
Teemakomisjoni ülesanne on oma valdkonna struktuuri, töökorralduse jmt väljatöötamine
31.märtsiks ja edastada need juhtkomisjonile.
2. Hetkeolukorra kirjeldus
Hiiu vallas tegelevad antud valdkonnaga järgmised valla asutused: Kärdla Põhikool
(tegevuskohtadena Kärdla koolimaja + õpilaskodu, toimetulekuklassid Hiiu Valla
Sotsiaalkeskuse Lastekeskuse juures Kärdlas, erivajadustega laste õpe + õpilaskodu Kõpu
õppekohas), Rudolf Tobiase nim Kärdla Muusikakool, Hiiu Valla Lasteaed (tegevuskohtadena
Kalda maja Kärdlas ja Vigri maja Kõrgessaares), Hiiumaa Noorsootöö Keskus
(tegevuskohtadena nõustamisteenistus Kärdlas, noortemaja Kärdlas ja noortemaja Kõrgessaares),
Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskus (tegevuskohtadena Kärdla Kultuurikeskus ja
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus), Hiiu Valla Raamatukogu (sh keskraamatukogu Kärdlas,
teeninduspunktid Kõrgessaares, Laukal ja Kõpus), SA Hiiumaa Spordikool.
Käina vallas tegelevad atud valdkonnaga järgmised valla asutused: Käina Kool, Käina Lasteaed
Tirtspõnni, Käina Huvi ja Kultuurikeskus, Käina Raamatukogu, Käina Spordikeskus.

Protokollile on lisatud täpsemad andmed laste arvude kohta ülaltoodud õppeasutuses.
3. Võimalikud arengud ühisvallas
Vastavalt Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepigule jääb haridusasutuste juhtimine vallale ja
majandusküsimuste lahendamine osavaldadele. Samas peab olema asutuste juhtidel võimalus
pöörduda ka vallavalitsuse majandusosakonna poole, kui osavallast abi ei saa.
Koosolekul leiti, et ühisvallas peab olema haridusseptsialist, kes oleks pädev nõustama nii koole
kui lasteaedasid. Vajalik on erialane taust ja kogemus. Suuteline kutsuma kokku erinevate
asutuste tegijad ja luua pinnas koostööks. Lisaks praegustele ülesannetele lisanduks ühisvallale
ka need, mis maavalitsusest (nt ainesektsioonide töö koordineerimine, tasemetööd,
aineolümpiaadid). Haridusjärelvalve liigub HTM-ile ja riigieksami korraldus lahendatakse
tulevikus arvatavasti INNOVE kaudu. Alaealiste komisjoni teema liigub sotsiaalvaldkonna alla.
Enne uue vallavalitsuse struktuuri loomist tuleb analüüsida olemasolevaid ametijuhendeid nii
Hiiu vallas, Käina vallas kui Hiiu maavalitsuses. Sealt saab vaadata üle, et ülesanded ei kattuks
ja samas midagi olulist välja ei jää.
Hiiumaa Valla Haridusosakond (esialgne idee):
- haridusnõunik
- haridus peaspetsialist
- kultuuri- ja spordi peaspetsialist
4. Ettepanekud järgmiseks kohtumiseks
Vaadata üle ametijuhendite sisu hariduse valdkonnas ning võtta järgmisel kohtumisel eraldi
fookusesse spordi teema.

Protokollile on lisatud:
- Haldusreformi komisjoni protokoll, 26. jaanuar 2017
- Hiiu valla lasteaialaste ja kooliõpilaste arvud 2016-2017

Koosolekut juhatas Hannes Maasel
Protokolli koostas Margit Kagadze

