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Töörühma juhi valimine
Ülevaade piirkonna haridusasutustest kogutud andmete põhjal – ühinemise koordinaator
Ülevaade omavalitsuste poolt – haridusasutuste investeeringuvajadused
Arutelu – millistele teemadele keskenduda ühinemislepingu võtmes?

1. Töörühma juhi valimine.
Toimus hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühma juhi valimine. Konsensuslikult otsustati valida
töörühma juhiks Helle Kajaste Jõgeva linnast.
Otsustati: Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühma juht on Helle Kajaste Jõgeva linnast.

2. Ülevaade piirkonna haridusasutustest kogutud andmete põhjal – ühinemise koordinaator
Ühinemise koordinaator tegi lühikese ülevaate senisest ühinemisläbirääkimiste käigust ning piirkonna
haridusasutustest omavalitsustelt kogutud andmete põhjal. Esitlus on lisatud kokkuvõttele.

3. Ülevaade omavalitsuste poolt – haridusasutuste investeeringuvajadused
Iga kohaliku omavalitsuse esindajad andsid ülevaate haridusasutuste investeeringuvajadustest.
Jõgeva linn:
Haridusvaldkonna investeeringuvajadused:
Asutuse nimi

Hoone seisukord
(lühikirjeldus)

Investeeringuvajadus
(summa)

Rahastusallikas, Kommentaar
omaosaluse %

Jõgeva
Põhikool

Planeeritud Rohu 10
koolihoone täielik
renoveerimine ja

7,1 milj eur

Meede
„Põhikooli
võrgu
korrastamine

Taotlus esitatud.

juurdeehitus

perioodil 2014‐
2020“, KOV
30%

Jõgeva
Koolihoones tehtud
Täiskasvanute remont.
Keskkool

Renoveerimist
vajavad
tualettruumid

KOV

Jõgeva
Muusikakool

Koolihoone
rahuldavas
seisukorras

Renoveerimist vajab
saal ja osaliselt
elektrijuhtmestik

KOV 100 %

Saali
renoveerimise
pakkumine on
hetkel 30 000
eurot

Jõgeva
Kunstikool

Hetkel asub
spordihoones Virtus.
Pärast põhikooli
renoveerimist võib
muutuda asukoht
kuna vabanevad muud
ruumid.

Sõltuvalt , millised
saavad olema
kunstikooli uued
ruumid

KOV 100 %

Võib vajada uut
keraamika ahju
(~3500 eurot). Kui
kool peaks saama
uued ruumid, siis
need on kindlasti
vaja kohandada.

Jõgeva
Lasteaed
Rohutirts

Renoveeritud hoone

Lähimatel aastatel
suuri investeeringuid
ei vaja

Ilmselt vajavad
täiendamist ja
korrastamist õue
mänguvahendid

Jõgeva
Lasteaed
Karikakar

Uus lasteaia hoone.

Investeeringuid ei
vaja

Iga 3 aasta järel
vajab
puitkonstruktsioon
põhjalikku
hooldust

Jõgeval noortekeskus – ei oma korrektset juriidilist staatust, noorsootöötaja on linnavalitsuse
koosseisus. Kõrval on ka MTÜ. Mõtlemise koht, et kui kool saab uue hoone, kas noortekas läheb
sinna või mitte.

Torma vald:
Haridusvaldkonna investeeringuvajadused:
Asutuse
nimi

Hoone seisukord
(lühikirjeldus)

Investeeringuvajadus
(summa)

Rahastusallikas,
omaosaluse %

Kommentaar

Torma
Põhikool

Suures mahus
rekonstrueeritud

45 000

20‐100

HMN. Katuse
soojustus,
sööklahoone remont

Torma
lasteaed
Linnutaja

Renoveeritud
fassaad, vahetatud
katel

150 000

40‐100

CO2, HMN. Katuse ja
vundamendi
soojustamine,
ventilatsioon,
elektrisüsteem…

Sadala
Kool

Osaliselt
renoveeritud

200 000

30

Haridusvõrgu meede,
HMN. Fassaadi
korrastamine
(maakivi, krohv,
ventilatsioonisüsteem,
küttesüsteemi lõplik
renoveerimine,
elektrisüsteem,
ruumide remont…

Sadala ja Torma koolide ja lasteaia osas toimub ümberkorraldus sügisest. Lõpptulemusena jäävad
Sadala lasteaed‐põhikool ja Torma lasteaed‐põhikool. Tekivad ühed juhid kummalegi asutusele ja
majandusosa korraldame ringi. Eelmisel aastal avasime Sadalas lasteaiarühma, mis nüüd toimib.
Sadalas vahetatud katel, oleme püüdnud kulusid optimeerida nii palju kui võimalik. Sadala lapsed
liiguvad enamik pärast 6‐ndat klassi Jõgevale. Torma koolihoone suhteliselt heas seisus. Torma
lasteaiale soovime küsida CO2 meetmest rahastust. Sadala koolile soovime rahastust haridusvõrgu
meetmest. Sadala noortekeskus asub munitsipaalhoones. Ruumid ehitati kunagi lasteaia jaoks,
ruumid on sobilikud praegu. Noorsootöötajaid on vallas 1 töölepinguga, käib nii Tormas kui Sadalas,
lisaks vabatahtlikud. Avalikud mänguväljakud tahaksid saada värskendust meil. Seda teemat võiks
arutada siin töörühmas või kultuuri all.
Arutelu:
Mänguväljakute teema võiks olla pigem kultuuri ja spordi valdkonna all, samas osadel on see
noorsootöö all. Võib‐olla kaaluda ühist töörühma mingil hetkel koos kultuuri ja spordiga.
Palamuse vald:
Haridusvaldkonna investeeringuvajadused:
Asutuse nimi
Palamuse
vald

Palamuse
vald

Hoone seisukord
(lühikirjeldus)
Lasteaed ‐
amortiseerunud,

Investeeringuvajadus
(summa)
4 000 000.‐

Gümnaasiumi
staadioni
renoveerimine

810 000.‐

Rahastusallikas,
omaosaluse %

Kommentaar
Konstruktsioonid ja
plaanilahendused ei
võimalda lasteaeda
pidada

Palamuse
vald

Kaarepere spordi‐ ja
huvimaja
renoveerimine

100 000.‐

Noortekeskuse
taasavamise
võimalus, MTÜ‐de
tegutsemine antud
majas

Luua spordikooli staadion vajab samuti rekonstrueerimist. Lasteaia mänguväljak on avalikus
kasutuses, heas korras. Kaarepere mänguväljak pooleldi valmis. Gümnaasiumiosa on plaanis säilitada.
Palamusel noortekeskuses käib palju lapsi, Kaareperes vajadus noortekeskus taastada. Palamusel
täiskohaga noorsootöötaja, asub apteegimajas. Luua algkool suleti eelmisel aastal. Luuale oleks vaja
noortekeskust.
Jõgeva vald:
Haridusvaldkonna investeeringuvajadused:
Asutuse/rajatise
nimi

Seisukord
(lühikirjeldus)

Siimusti ANK

Hoone keldrisse tungib
vesi. Vajadus
vundamendi
hüdroisolatsiooni järele

Laiuse ANK

Tegutseb kitsastes
oludes rendipinnal.
Uute ruumide vajadus

Jõgeva aleviku
lasteaed

Rühmaruumide
remont, põrandate
soojustamine

Kuremaa LAK

Maja soojapidavus
halb, aknad ära
vajunud. Välisseinte
soojustamine ja akende
vahetus, küttesüsteemi
renoveerimine

Vaimastvere
Kool

Hoone fassaadi
soojustamine

Laiuse Põhikool

Hoone fassaadi
soojustamine,
siseruumide remont

Investeeringu‐
vajadus (summa)

Rahastusallikas,
omaosaluse %

30 000

100

Kommentaar

CO2?

100 000

15

Vaimastveres on õpilaskodu eraldi hoones. Laiuse koolihoonesse on palju investeeritud viimastel
aastatel, lasteaeda tehti laiendus, 2 rühma. Laiusel on juhtimine üks, aga eraldi hooned. Kooli ja
lasteaia juhtimise ühendamine on juba varasemalt tehtud. Siimusti rendib kehalise kasvatuse ja
tööõpetuse ruume Kiigemetsa koolilt. Lastead on 3‐rühmaline. Kurista lasteaias üks rühm,
kõrvalrühma ruume kasutatakse liikumistegevusteks. Lasteaedade õuealad ja avalikud
mänguväljakud on järjest uuendatud. Lasteaiad on täidetud, koolide osas on õpilaste arv vähenenud.
Eripedagoogid on olemas, logopeedid samuti. Plaanis on ühitada kesk‐eri ja kõrgharidusega lasteaia
pedagoogide palgad. Noortekeskuseid on 5, igas ühes 0,5 noorsootöötajat, lisaks vallavalitsuses 0,5‐
kohaga töötaja. Kuremaa ANK on 6 a tagasi renoveeritud. Vaimastvere oma asub õpilaskodu hoones,
sinna on vaja kanalisatsiooni. Siimusti oma vajab väikest renoveerimist, Laiuse noortekale oleks vaja
suuremaid ruume. Kõige väiksema külastajate arvuga on Jõgeva aleviku noortekas, mis võib tulevikus
olla küsimärgi all.
4. Arutelu – millistele teemadele keskenduda ühinemislepingu võtmes?
Koordinaator pakkus välja võimalikke teemasid, mida hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühmas
käsitleda. Töörühma liikmed arutlesid, milliseid teemasid võiks käsitleda järgmisel koosolekul ja mida
edaspidi. Lepiti kokku, et järgmisel kohtumisel arutatakse haridusasutuste võrgustiku ja huvihariduse
pakkumisega seotud küsimusi. Töörühma liikmetel palutakse järgmiseks korraks kaardistada
huviharidusega seotud vajadused ja võimalikud koostöökohad. Täpsemad küsimused töötab välja
töörühma juht koos koordinaatoriga.
Otsustati: Järgmine koosolek toimub 8. augustil kl 14 Kuremaal. Koosoleku teate saadab
koordinaator.

Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.

