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Aeg: 28.12.2017, algus kell 14:00, lõpp kell 15:30.
Istungit juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Istungist võttis osa komisjoni liikmed Külli Suvi, Jaanus Robi, Janika Lill, Üllar Loks ja Allar
Aardevälja. Puudusid Jana Rosenthal ja Tõnu Kalja.
Kutsutud olid Kõrveküla Põhikooli direktor Andres Jõgar ja õppealajuhataja Lehte Kudu.
Päevakorra projekt:
1. Hariduskomisjoni liikmed;
2. Kõrveküla kooli juurdeehitus;
3. Jooksvad küsimused ja kohapeal tõstatatud küsimused.
1. Hariduskomisjoni liikmete tutvustus
Komisjoni koosoleku sissejuhatuseks komisjoni liikmed tutvustavad ennast.
2. Kõrveküla kooli juurdeehitus
Kooli direktor Andres Jõgar tutvustab kooli ja hetke probleeme millest kõige olulisem ja suurem
on ruumi puudus.
Külli Suvi: Käisin üldplaneeringu koosolekul ja sain aru, et koolimajale tuleb juurdeehitus.
Üllar Loks: Olen arvamusel, et siia tuleb midagi rajada aga me peame enne teadma mis on
vajadus ja palju see maksab. Kooli direktoril on arvestus olemas ja tema on planeerinud, et tuleb
kolme klassiparalleeliga kool. See tähendab, et vaja on sama suurt hoonet nagu praegu on või
isegi suuremat.
Kooli direktor Andres Jõgar tutvustab kooli ja hetke probleeme, millest kõige olulisem ja suurem
on ruumi puudus. Kool oli algselt planeeritud 8-klassiline. Täna on kool 9-klassiline ja igas
klassis on kolm paralleelklassi. Seega on vajadus 27 klassiruumi, on olemas ainult 4. See sügis
tuleb lasteaiast kolm klassitäit lapsi. Lisaks on vaja keelte ja ainekabinetid, rühma ruumid,
õpetaja tuba.
Kui mooduleid juurde ei saa, siis enam sügisest lapsi ära ei mahuta.
Teine suur probleem on söökla, mis juba sügisest ei mahuta lapsi enam ära.
Janika Lill: Ehitus läheb käima ja on vaja lihtsalt niikaua kasutada mooduleid. Meie jälgime
seda, et kui tulevad lisamoodulid, siis ei lükataks ehitust edasi. Meil on vaja kindlustunnet, et
ükskõik mis abivahend välja pakutakse peab olema 100% veendumus, et see planeering
teostatakse edasi ja paralleelselt hakkab toimuma arhitektuurne projekteerimine.
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Olen pöördunud söökla teemal Tervisekaitseametisse aga kui otse keegi kaebust ei esita, siis
nemad ei saa ettekirjutust teha. Aga nad hindavad seda olukorda väga kriitiliseks. Siin ei ole
süüdi koolipersonal vaid süüdi on vald, et ta on lasknud sellel asjal niikaugele minna.
Kindlasti peab kaasama kooli juhtkonda, kellel on olemas nägemus sellest asjast.
Andres Jõgar: Uus vallavanem käis siin ja teab meie ruumide arvu. Ta lubas meie andmed anda
arhitektile edasi kes paneb need andmed normatiividesse.
Meie huvi väljapool maja on spordihoone, kus toimuvad kehalise tunnid aga tingimused on seal
viletsad.
Üllar Loks: Arvestama peaks vähemalt alates 3 miljonist. Detailplaneeringusse peab juurde
arvestama ka staadioni ja spordihoone. Esimene ja kõige suurem vajadus on õppekorpus.
Külli Suvi: Kas koolijuhtkonnal on hariduskomisjonile mingi sõnum mida me peaks edastama.
Andres Jõgar: Vajalik oleks, et põhiehitus toimuks ja oleks vaja juba veebruaris sõlmida
lepingud moodulite rentimiseks, selleks et sügisel oleks võimalik sööklat laiendada. Peaks olema
nii, et 60 last mahub ühel söögivahetunnil sööma.
Janika Lill: Võiks olla nii, et need moodulid mis praegu on klassidel kasutada, läheksid söökla
käsutusse ja klasside jaoks renditakse uued moodulid. Selle teemaga tuleb hakata hästi kiiresti
tegutsema, et leida lahendus ja septembriks oleks olemas uus toitlustusala ruum.
3. Jooksvad küsimused ja kohapeal tõstatatud küsimused
Arutati koolibussi küsimust ja seda, et koolidirektorid/õpetajad ei peaks ise seda teenust
osutama. Võiks kaaluda kahe bussijuhi palkamist. Bussiteenuse tellimine. Koolibussi(de)
ostmine.
Üllar Loks tutvustas õpetajate palgafondi (riigitoetus) jagamist. Uues vallas on kõigil uus
koefitsient 1,38. Kui liita endiste valdade palgafondid kokku siis selle eraldatud summaga ei tule
välja. Palgaraha jagamise osas on vajalik kinnitada uus pedagoogide töötasustamise kord. Raha
jagamisel koolide vahel tuleb välja mõelda uued põhimõtted.
Koolivõrgusüsteem uues vallas.
Koolide arengukavad.
Lasteaia õpetajate tasustamine/tasude ühtlustamine.
Huvikoolid ja nende dokumentatsioon/hoolekogud.
Volikogu esindajate määramine hoolekogudesse.
Kokkuvõte:
- jälgida, et toimuks järjepidev tegelemine kooli juurdeehitusega;
- moodulite rentimine sügiseks ajutise sööklaruumi laienduseks;
- koolibussi teema.

/digitaalselt allkirjastatud/
Külli Suvi
Hariduskomisjoni esimees
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