SELETUSKIRI
Eelnõule „Jõgeva valla 2018. aasta 2. lisaeelarve“
Käesoleva eelnõuga eraldatakse stabiliseerimisreservist eelarvelised vahendid Sadala kooli
täiendava lasteaiarühma projekteerimis- ja ehitustöödeks ning inventari soetamiseks.
Stabiliseerimisreservi jääk peale vahendite eraldamist on 11 164 eurot.
Sadala kooli ruumide parema kasutamise tagamiseks ja kohalike ettevõtjate ning lastevanemate
initsiatiivil loodi 2016. aastal kooli juurde lasteaiarühm. 2018. aastal töötab lasteaiarühm 20
lapsega liitrühmana (1,5-7 aastased). Käesoleval aastal on lasteaeda soovijaid enam, kui
lasteaeda mahub ning soovi on avaldanud 9 lapsevanemat. Üks kahe lapsega pere on piirkonda
kolimas ja on samuti avaldanud soovi Sadala lasteaiarühma kasutamise vastu. Olukorra
leevendamiseks on Sadala kooli hoolekogu pöördunud Jõgeva Vallavalitsuse poole ettepanekuga
luua Sadala Kooli ruumidesse uus lasteaiarühm.
Sadala külade piirkond koosneb 1 alevikust ja 8 külast. Lähim lasteaed asub Sadala piirkonnast ~
15 km kaugusel Torma alevikus. Torma-Sadala piirkonnas on korraldanud lasteaialaste ja
õpilaste transpordi õppeasutustesse eriliinidega. Ühistranspordi kasutamine lasteaia teenuse
tarbimisel eeldab laste varast ärkamist, käsitleb endas mitmeid turvariske ning ei võimalda
lapsevanematel leida tööd väljastpoolt Sadala alevikku. Sõiduplaanid on koostatud eelkõige
koolide tunniplaane ja vedaja võimalusi arvestades. Suur hulk lapsevanemaid, kes liiguvad tööle
maakonnakeskusesse veavad lapsi lasteaeda isikliku transpordiga, see tähendab igapäevaselt
keskmiselt 30-40 lisa sõidukilomeetrit. Kodulähedasest lasetaiast ei saa kasu mitte ainult lapsed
vaid perekonnad tervikuna, kelle majanduslik olukord paraneb transpordikulude vähenemisega
ning suureneb võimalus tõsta naiste tööhõivet. Kaudselt võidab projekti elluviimisest kogu valla
majandus.
Sadala Kooli ruumiplaan võimaldab veel 100 m² pinda kooli kasutusest välja viia, mis annab
võimaluse kasutada ruume lasteaiarühma loomiseks.
Sadala kooli ruumidesse luuakse lasteaiarühm kuni 12-le, 1,5-4 aastasele lapsele. Aiarühma
avamine 2019. aasta jaanuaris aitab leevendada lasteaia kohtade puudust. Teenusega
alustamiseks on vajalik renoveerida ja sisustada ruumid vastavalt laste vajadustele ja
Terviseameti nõuetele.
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Lasteaia sisustuse osas soetatakse uute asjadena voodipesud ja mööbel, mida ei ole võimalik
taaskasutusest saada. Kokkulepe on Palamuse lasteaiaga kasutusest välja jääva mööbli
kasutusele võtmise osas. Kogukonna liikmete abiga on kavas vana lasteaiamööbel uuendada.
Aiarühma loomisega kaasnevad 2019. aastal täiendavad personali kulud ja suurenevad
majandamiskulud, kuid ka kasvavad tulud. Kavas on tööle võtta 1 õpetaja ja 2 õpetaja abi ~
36 000 eurot ja majandamiskulud suurenevad ~ 4 000 eurot.
Sadalasse lisa aiarühma loomine on läbimõeldud projekt, mille initsiatiiv on selgelt tulnud
rohujuuretasandilt – lapsevanematelt ja kogukonna liikmetelt. Sadala piirkonna inimesed on
valmis panustama õueala kujundamisse ja sisustuse soetamisse nii töö, vahendite kui rahaga.
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