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Haridus- ja kultuurikomisjon alustas möödunud aastal tööd 25 liikmelisena, kuid  

pärast väikest verevahetust jätkab aasta lõpust  26 liikmelisena.  Komisjoni koosseisust 

langes puudumiste pärast välja Katrin Ao, kelle panus komisjoni töösse piirdus vaid ühe 

istungiga.  

Komisjon pidas  2014. aastal 10  töökoosolekut, millest keskmine osavõtuprotsent oli 

71,3. Ükski komisjoni istung pole ära jäänud või edasi lükkunud kvoorumi puudumisel. 

Komisjoni istungite kestvus kokku on olnud ligi 12 tundi mis teeb ühe istungi keskmiseks  

pikkuseks  1 tund ja 12 minutit. Kokku on komisjoni liikmed  panustanud  tööle 

komisjonis 215 ja veerand „inimtundi“. Volikogu liikmetest on kõigist istungitest osa 

võtnud Vladimir Klevtsov ja komisjoni esimees; mittevolikogu  liikmetest pole istungitelt 

puudunud Meeli Pärna, Siim Tõnismäe ja Erki Melts. Tahaks siinkohal ka tänu avaldada 

komisjoni aseesimehele Riho Alliksoole, kes on suurepäraselt assisteerinud esimeest 

häälte kokkulugemisel ja ka komisjoni juhtimisel. 

 

Komisjon on arutanud oma töökoosolekutel  47-t volikogu päevakorras olnud  

eelnõu, millest  26-s on olnud juhtivkomisjon. Oodatult olid möödunud aastal olulisemad 

ja pikemat arutamist nõudnud teemad seotud haridusvaldkonnaga – eelnõud 

munitsipaalkoolide ümberkorraldamisest, haridusvaldkonna arengukava aastateks 2013 

- 2025 muutmisest  ja kinnitamisest, haridustöötajate palgajuhendist. 

Volikogu istungite päevakorra väliselt on komisjon kuulanud ära informatsiooni 

Jääfestivali korraldamisest, volikogu liikmete aruande osalemisest rahvusvahelistel 

Hansapäevadel Lübeckis, arengutest Läänemere Kunstipargi planeerimisel.  Maikuus 

toimus komisjoni istung meie uues Keskkonnahariduskeskuses, kus komisjoni liikmed 

said tutvuda maja töö ja tegemistega.  

Aasta lõpus jätkasime vana head praktikat - ühiste istungite pidamist koos Noortekogu 

komisjoniga, kus tänu  kattuvale  päevakorrale, eelkõige just mahukate eelarvepunktide 



arutamisel, hoidsime kokku linnavalitsuse töötajate ja komisjoni liikmete väärtuslikku  

tööaega. 

 

Lõpetuseks soovin veelkord tänada kõiki komisjoni liikmeid, kelle aktiivne osavõtt 

istungitest on võimaldanud pidada sisukat diskussiooni päevakorras olevate teemade 

üle . Samuti tänada meie komisjoni istungite protokollijat Siret Otsa, kelle põhjalikud 

protokollid komisjoni istungitest on kõigile huvitatutele saadaval Pärnu linna veebilehel. 

 

Jüri Lebedev 


