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Algus kell 10.00
Lõpp: 11.00
Võtsid osa: Juri Nikitin, Jelena Koršunova, Veera Tihhonova, Eevi Paasmäe, Nataša Kotšergina,
Natalja Morohhova, Irina Limina, Vladimir Vaikert
Puudusid: Galina Kuznetsova Irina Zamarina Alevtina Jermakova
Kutsutud: Katrin Tamme – linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Päevakorras:
1. Esindaja nimetamine Sillamäe Eesti lasteaia direktori konkursikomisjoni
2. Informatsioon Sillamäe linna- ja merepäevadest
3. Sillamäe linna arengukava
1. Esindaja nimetamine Sillamäe Eesti lasteaia direktori konkursikomisjoni
Kuulati Eevi Paasmäed, kes tegi ettepaneku nimetada Sillamäe Eesti lasteaia direktori
konkursikomisjoni haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Juri Nikitin.
Otsustati:
1.1 Nimetada Sillamäe Eesti lasteaia direktori konkursikomisjoni haridus- ja kultuurikomisjoni
esindajaks Juri Nikitin.
2. Informatsioon Sillamäe linna- ja merepäevadest
Kuulati Eevi Paasmäe informatsiooni Sillamäe linna- ja merepäevadest. Sillamäe linna päev on
29.06.2016, siis toimub kontsert ja uute ilmakodanike vastuvõtt. Linna- ja merepäevad toimuvad
1.07. - 03.07.2016, mil korraldatakse palju üritusi, kontserte, tänavakohvkuid jm. Ühise arutelu
käigus tehti ettepanek pöörata enam tähelepanu linna- ja merepäevade kandvale ideele ja sellest
kantud üritustele, aga mitte päevade ajal korraldatavale laadale kui ühele üritustest.
Otsustati:
1.1 Informatsioon võtta teadmiseks.
1.2 Koondada peatähelepanu ürituste korraldamisel linna- ja merepäevade kandavale ideele.
3.Sillamäe linna arengukava
Komisjoni liikmed arutasid linna arengukava ning otsustasid teha järgmisi ettepanekuid linna
arengukava täiendamiseks:
1) Parendada linna laste mänguväljakutel olevate väikevormide sortimenti ning parandada
olemasolevad vormid;
1

2)
3)
4)
5)

Eelarvestrateegiasse kirjutada sisse lasteaedade õpetajate palgatõus;
Rajada linna purskkaev;
Lähtuvalt sellest, et Sillamäe on merelinn, paigaldada linna ankur;
Linna pargi heakorrastamiseks paigaldada parki mitmeid arhitektuuri väikevorme ning
kasutada otstarbekamalt olemasolevaid postamente;
6) Enam tähelepanu pöörata arhitektuurilistele elementidele, millega jäädvustada linna
ajalugu, siin elanud, töötanud, puhanud, loometegevust viljelenud tuntud inimesi.
Otsustati:
- Teha linna peaarhitektile ülesandeks arendada linna ajaloo ja tuntud inimestega seotud
arhitektuurilisi vorme.
- Revideerida, süstematiseerida ja uuendada Sillamäe linna infostende.
Komisjoni liikmed otsustasid muuta ja täiendada alapeatükki 6.5 HARIDUS, nimelt: jätta
hariduse eesmärkide osast välja 6.5 lg 1 Optimaalne koolieelse hariduse süsteem ning
korrastatud koolivõrk.
Otsustati:
- Teha haridusvaldkonna eest vastutavale aselinnapeale ülesandeks konkretiseerida
Sillamäe koolivõrgu täpsem kirjeldus aastani 2020, sh täpsustada eelarve strateegias
vahendite jaotus. Ettevõetud meetmetest teavitada haridus- ja kultuurikomisjoni 2016.a
augusti koosolekul.
6.5 lg 7 jätta välja arengukava peamistest tegevusvajadustest kui täidetud tegevus: Töötada välja
meetmed lasteaedade ja põhikoolivõrgu optimeerimiseks.
6.5 lg 5 analüüsida ja korrastada tegevus: Toetada Sillamäe Kutsekooli arendamist võimekaks
tänapäevase materiaalse ja intellektuaalse potentsiaaliga keskuseks, kus lisaks noorte
kutseõppele toimub ka täiskasvanute ning erivajadustega inimeste kutseõppe ning kust on
võimalik väikeettevõtjatel ja tööandjatel saada konsultatsiooni.
Komisjoni liikmed arutlesid eesti keele oskuse taseme täiustamise üle Sillamäel.
6.5 lg 6 Toetada eesti keele ja võõrkeelte õpetamise teenuseid osutavate organisatsioonide tööd.
Otsustati:
- teha ülesandeks aselinnapeale hariduse alal analüüsida eesmärke ja tegevusi, kuidas
paremini õpetada eesti keelt ning õppida eesti keeles.
- Eelarvestrateegiasse kirjutada sisse tegevus, mis toetab linna staadioni arengut ja SK
Kalev toimimist.
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