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Narva Eesti giimnaasiumi taotluse liibivaatamine.
Narva Linnavorikogu 26.03 201'5' a mddruse
nr 6 ,,I,edagoogide t.0tasustamise kord,,
muutmise eeln6u tutvustamine.
2018. a eelarve eeln6u arutamine ja
heaks kiitmine

1. Narva Eesti giimnaasiumi taotluse liibivaatamine.
Hariduskomisjoni esimees
Jerizaveta TSertova esitas Narva Eesti Grimnaasiumi direktori
taotluse sanitaarremondi riibiviimisest kooli
tdo6petuse ruumides ja andis s6na Eesti
PutSov'i1e.

e sellest, et Terviseamet andis

koolile ettekirjutuse;a er

hiisriniihtavkooriruumides","*^"f :1JiT;JT;'n:#fr
hinnapakkumise, m'le aruser ruumide sanitaarremonti
teostamiseks on vaja
eurot ulafuses.
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Komisjoni Iiikmed esitasid mdned ettepanekud
kooli juhtkormale:
olga Elksnin reiiikis senest, et seoses uue koorihoone
ehitamisega on otstarbekam vaadata
liibi vdimaluse teiste koolide v6i kutse6ppeke
Juri Raud mdrkas, el. selline siruatsioon oli
arvab, et erinevate koolide tciodpetuse ruumid
on hdsti mahukalt kasutatakse koolides.
Jelizaveta Tbertova ei ornud ka setega ndus, sest iileminek
koolist koori vdtab parju aega ei
Ja
ole v6imalik vaheaja raames.
Tiertova tegi ettepaneku ja komisjoni Iiikmed
hliiiletasid i.ihehiiiilselt esitada Narva
l"tt:l1:"
Eesti Grimnaasiumi direktori taotluse
linnavolikogu strateegilise komisjoni liibivaatamiseks.
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Narva Linnavolikogu 2b.03.2015. a miiiiruse nr 6
,,pedagoogide tiiiitasustari-rise kord,,
muutmise eeln6u tutvustamine.
Irina Janovitb tutvustas komisjoni liikmeid Narva Linnavolikog
u 26.03.2075. a mddruse nr 6
,,Pedagoogide todtasustamise kord" muutmise eelnbuga, m le alusel Narva Linnavolikogu
26.03.2015. a mddruses nr 6 ,,pedagoogide tootasustamise kord,,
tehakse j?irgmised
muudatused:
Miiiiruse $ 4 15ige 4 muudetakse ja s6nastatakse jiirgmises redaktsioonis:
,,(4) Koolieelse lasteasutuse 6petajale (sh eesti keere 6petajale, muusika-, riikumis, vdi

ujumis5petajale)

ja

tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile

;a
lasteaiapsi.ilholoogile) kehtestatakse kuutootasu alammidr 97g eurot.,,
MZiiirus ioustub 0I.01.2018. a.
Jelizaveta Tbertova meenutas komisjoni liikmetele selles! et eelmisele koosolekule oli
esitatud Narva Haridustijotajate Liidu taotluse kooli tugispetsialistide ja huvikoolide
pedagoogide t66tasu t6stmise palvega. Taotluses oli esitatud ettepanek t6sta huvikoolide
pedagoogide ttiotasu 20% v5rra.
Ljudmila Moissejeva seletas, et selle kiisimusega on vaja tegeleda 201g. aasta jooksul.
Tdotasu t6stmine on v6imalik muusikakoolide iihendamise v6i huvikoolide koossersu
iimbervaatamisega.
Sergei Misnik esitas oma m6tteid selle kohta, et miiiiruse nr 6 muutmisega tekkib situatsioory
milles koolieelse lasteasutuse tugispetsialistid saavad hakkama rohkem tciotasu kui
tugispetsialistid koolides (koolieelse lasteasutuse tugispetsialistid 97g eurot, kooli
tugispetsialistid - 958 eurot).
Jelizaveta Tbertova tdendas Sergei Misniku muret ja iitles selles! et iga kooli direktor v6ib
muuta antud situatsiooni iseseisval! nditeks kooli koosseisu iimbervaadetes. Selle
tulemusena vSib vabastada rahalisi vahendeid antud spetsialistidele tijotasu t6stmiseks.
Arutluse kiiigus tegi Jelizavera Tsertova ettepaneku kinnitada Narva Linnavolikogu
26.03.201'5. a mddruse nr 6 ,,Pedagoogide tootasustamise kord" muutmise eeln6u. Eeln6u oli
kinnitatud iihehZiiilselt.

3.

2018. a eelarve eelndu arutamine ja heaks

kiitmine.

Jelizaveta Tbertova tegi ettepaneku alustada 2018. a eelarve eeln6u arutamist ja esimesena
esitas Aleksei solovjovile kiisimuse Narva Keelteliitseumi ringide finantseerimisest.
Aleksei solovjov vastas, et antud finantseerimisest loobuti ja see ei toirni 2018. aastal.
Vjatbeslav Konovalov esitas kiisimuse Meremeeste klubi ja Narva Keelteliitseumi busside
kohta: anda v6imaluse k6ikidele koolidele antud busside kasutamiseks ja mitte eraldada
raha hanspordi krituse ostmiseks rohkem kui teistele koolidele.
Irina Janovitb pakkus liibivadata v5imaluse Loomemaja bussi kasutamist.
Ljudmila Moissejeva iitles, et Meremeeste klubis, Narva Keelteliitseumis ja Loomemajas
puudub autojuhi ametikoht. Varem antud ametikoht oli Kultuuriosakonna koosseisus ja vdib
m6elda sellesf et antud ametikoht tagastada koosseisu nimekirja.
Komisjoni liikmed tegid Kultuuriosakonna esindajatele ettepaneku l;ibivadata antud busside
kasutamise vdimalust teiste koolide ja lasteaedade jaoks.
Heli Adamovitb palus seletada eeln6u lisas 2 esitatud andmed t?iiskasvanute koolrruse
kulude kohta. Kelle peale on suunatud, sihtriihm?
Aleksei Solovjov seletas, et see on seotud lirura tiiiskasvanute 6ppekorraldamisega erinevates
huvikoolides.

Jelizaveta TSertova palus Kultuuriosakonda okonomisti arvutada
hariduskomisjonile koolide, lasteaedade ja huvikoolide 5ppekoha maksumust.

ja

esitada

Jelizaveta Tbertova kiisis koolide ja

huvikoolide finantseenmise kohta. Koolidele antakse
eelarve 9 kuud+3 kuud, kuidas see eraldatakse huvikoolidele?
Ljudmila Moissejeva seletas, et koolidele antakse eelarvelised vahendid antud
skeemil sellel
pohjusel, et arvutamine liiheb 6pilaste arvu alusel (10. jaanuari arvu ja 10. septembri
arvu
alusel). Huvikoolidele eraldatakse aasta peale ringigruppide arvu
alusel.
Tatjana Babanskaia esitas kiisimuse taiendkoolituse kulude kohta ja
palus teha niimoodi, et

oleksid selgelt ndhtavad koolide ja lasteaedade kurud se es punktis. Eriti, mis
puudutab
koole, sest lasteaedades on antud sfiiAri iildp6him5tted selgelt mhiiratletud
seadusandluses.
Ljudmila Moissejeva vastas sellele, et tAiendkoolitusega koolides ja lasteaedades
tegelevad
direktorid ja see on nimelt nende pddevuses ja toos. Nad otsustavad ise oma riiadusi
teiendkoolitusel.
Irina Janovitb seletas, et iga kool koostab iga aasta oma koolituskava, mis lfitub 6petajatega
arenguvestlusest, arengukavast ja kooli 6ppekavast.
Ljudmila Moissejeva iitles veel kord sellest, et k6ik, mis on seotud tiiiendkoolitusega koolis,
asub kooli direktorite piidevuses.
Jelizaveta Tiertova kiisis investeerimise v6imalusest.
Aleksei Solovjov vastas, et 2018. a mingeid investeerimisvahendeid ei ole.
Arutluse tulemusena oli eelarve eeln6u kinnitamise krisimus. Jelizaveta Tsertova tiinas k5iki
komisjoni liikmeid toij eest, ja tegi ettepaneku kiita heaks eelarve eeln6u ning esitada antud
dokumenti strateegilise komisjoni llibivaatamiseks.
Ettepanekud:
l Liibi vadata Meremeeste klubi, Narva keeltelitseumi ja Narva Loomemaia busside
kasutamise v5imalust teiste koolide ja lasteaedade jaoks.
2. Arvutada ja esitada hariduskomisjonile koolide, lasteaedade ja huvikoolide 6ppekoha
maksumust.
Otsused:

1.

Esitada Narva Eesti Giimnaasiumi direktori taotluse linnavolikogu strateegiJise
komisjoni liibivaatamiseks.
Otsuse poolt oli 12 hariduskornisjoni liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.

2. Kinnitada Narva Linnavolikogu

26.03.2015. a miiiiruse
tootasustamise kord" muutmise eeln5u.
Otsuse poolt oli 12 hariduskomisjoni liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.

3.

nr 6

,,pedagoogide

Heaks kiita 2018. a eelarve eelnSu haridust puudutava tutude ja kulude jaotamise
artiklites.
Otsuse poolt oli 12 hariduskomisjoni liiget, vastu 0 ia erapooletuid 0,

/)--TSertova

hariduskomisjoni esimees

Irina Janovitb
liruravolikogu
hariduskomisjoni protokollija

