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Koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 17.30
Koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 19.15
Koosoleku juhataja nimi: Kadri Suni
Koosoleku protokollija nimi: Kaie Mikko
Lastevanemate koosolekust võtsid osa: Lisa 1
Päevakord:
1. Direktori ja juhiabi töölt lahkumine.
2. Uue juhi kandidaatidest
3. Kooli rekonstrueerimine.
4. Jooksvad küsimused
1. Direktori ja juhiabi töölt lahkumine.
Direktor Kadri Suni andis ülevaate koolist lahkumise kohta. Koolist lahkumine on sügavalt isiklik
otsus. Kadri ja Ilona lahkumise põhjused on erinevad, mingit mustrit otsaida ei maksa.
2. Uue juhi kandidaatidest
Valla haridusnõunik Raivo Vadi andis ülevaate uue juhi konkursist.
- Keset õppeaastat raske leida.
- Ootused uuele juhile on kõrged, tavalist inimest ei saa võtta eriline olema
- Praegu on huvi suur. Telefoni teel on palju küsitud
- Ka juhiabi Kertu läheb ära, seda siis kui uus juht paigas ja uus juhiabi valitud, et saaks asjad
korrektselt üle antud.
- Direktori dokumendi voor kestab 23. jaanuarini. Siis selgub kas on avaldusi ja kas on kedagi
vestlusele kutsuda.
- Peab olema magistri kraad ja juhtimiskogemus.
- Pedagoogiline taust on oluline.
Küsimus: 1) Kui ei tule head kandidaati, mis on plaan B?
Plaani B ei ole. Üleminekut, ajutist direktorit ei taha. Ideaalne oleks, kui direktor oleks kohapeal
olemas.
2) Kas lapsevanemad saavad aidata?
Magistri kraadiga inimesi kutsuda.
3) Kas vald on ühendust võtnud endise Palamuse kooli direktori Kuno Lillega?
Ei kommenteeri, ega lükka ümber.

4) Aga vallas töötav Kalev Karu?
Ei ole teda veennud.
Ootame 23. jaanuari ära, siis lõppeb konkurss.
3. Kooli rekonstrueerimine
Lasteaias on siseõhu kvaliteedi kontroll tegemata.
Lapsevanem arvab, et ei saa võtta riski, tegemist on lastega ja siseõhu kvaliteedi kontroll peab
toimuma.
Siseõhu kontroll saab kindlasti olema, tehakse päev pärast kütte toomist.
Direktor andis ülevaate, mis arutelud on rekonstrueerimisega seoses aset leidnud. On räägitud
õpetajatega. Koolis käis Kuldre kooli projekteerija. Toimus vestlus/arutelu, kus osalesid Jüri
Morozov, Enn Kurg, Jana Iort, Raivo Reimets, Taivo Kruusaauk, Anne-Liis Kaasen, Hannes
Soosaar. Arutelust jäi kõlama 3 võimalikku fookust:
1) Fassaad, soojustus, aknad, ventilatsioon
+ Maja soe, küttekulu väiksem
- Muuks jääb vähe ressurssi
2) Mingi jupp ära teha. Nt söökla ja söökla pealsed klassid (soojustus, ventilatsioon)
+ Üks osa tervikuna korda
- Teine osa jääb täiesti ilma
3) Soojustust eraldi ei võta, on üldprojekt, vajaduste parandamine
+ Palju olulist saab parandatud
- Maja külm ja küttekulu suur
Rühmades arutelu.
Lapsevanema küsimus: Kes lõplikult otsustab? Kui otsustab volikogu, vallavalitsus, siis meil pole
üldse mõtet töörühmades tööd praegu teha. Vastus Vald ja kool peavad koostööd tegema.
Raivo Reimets täpsustas, et söökla kap.remont ning koolimaja ventilatsioon ja soojustus on vaja ära
teha. Vanemad võiksid arvamust avaldada värvide, sisekujunduse küsimustes.
Küsimus kohalolijatele: Kes tunneb, et tahab kaasa rääkida? Enamuse vastus JAH. Toimub töö
rühmades.
Vallavanem Jüri Morozov loodab, et leiame ehituse osas meeldiva lahenduse ja projekteerija.
Mõtleme koos ja teeme paremaks.
Rühma tööde kokkuvõte:
1. Hädavajalik on vaja korda teha.
2. Rühmas oli ka õpilane, kes ütles, et maja on külm ja vajab soojustust. Lisaks on soojustus nii suur
töö, et seda ei saa jupikaupa teha.
3.Soojustus, söökla, soe vesi klassidesse, garderoobid.
4.Fassaad, soojustus, söökla, katuse parandus eelkõige
5. Soojustus, puitakende vahetus, fassaad, välistrepp, söökla. On vaja polüfunktsionaalset klassi,
kus oleks nt. käsitööklass, psühholoog, huvijuht, sest neil ei ole igapäevast kasutust ja saaks ühe
ruumiga hakkama. Peasissekäik ja katus korda.
Vastab Jüri Morozov:
Majale terviklahenduse projekt läheb maksma u 100 000.
Tervisekaitse poolt on sööklale ettekirjutused ja söökla vajab kindlasti kap.remonti.
Soojustusele tuleb võtta hinnakalulatsioon. Hinnakalkulatsioon ilma võimlata.
Kas peavad olema 3-e kordsed aknad? Ei pea, see ei õigusta. Peab maja rohkem soojustama. Jäävad
praegused aknad, vahetada kõik vanad puitaknad.
Koolimaja renoveerimine on suhteliselt vaba, etteantud aega ei ole, saab koolitundidega arvestada.
Hakkepuit katlamaja. Avalik hange, kus oli 1 pakkumine - SW Energia. Oli valmis katlamaja
täiustama, aga volikogu blokeeris. Käib uus hange. Voore, Kääpa, Mustvee, Avinurme – 1
soojatootja, kus maht ja ajaline jaotus peal. 12.a.+5.a. hanketingimustes.

Kas on võimalik, et katlamaja aukoht oleks mujal?
Saab teha, trass ja ehitus vaja teha. Nt. võimla otsa katlamaja, kuna tuulesuunda arvestades on hea
asukoht.
Mis mõtted võimlaga?
Asutati Mustvee Valla Spordikeskus. Voore Avinurme, Mustvee korraldavad tegevusi, haldavad.
Saavad teha erinevatesse programmidesse taotlusi ja saab korda teha. Kool saab kasutada jätkuvalt.
Muudab kooli majanduspoolt vähemaks.
Millal lasteaed kolib?
Siis kui siseõhu mõõtmine on toimunud. Mõõtmine toimub päev pärast kütte toomist. Katlamaja
müra saab plaatidega vähemaks. Enne ei koli, kui mõõtmise tulemused käes.
Mis saab lasteaia ruumidest?
Nendest saavad eluruumid, on mitu avaldust. Müüakse ära, kooli osaks ei jää.
Mis on saanud mudelismi, koanduse ja fotoringist, et neid ei toimu?
Mudelismi ringi juhendaja iga kolmapäev kohal, aga lapsi ei ole. Vajab laste seas selgitust, et ringid
toimuvad.
Kes annab kodunduse tunde, kas on vastav kvalifikatsioon olemas?
Annab Lemmi Orav ja kvalifikatsioon on olemas.
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