Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021
Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevusvaldkonnad: alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse
tagamise, täiskasvanute õppe, erivajadustega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse
jms küsimused.
Komisjon moodustati 8-liikmelisena, 4. juunil 2020 suurendati liikmete arvu ühe võrra ja 22.
veebruaril 2021 veel ühe võrra, st komisjonis on nüüd 10 liiget. Komisjoni juhtis 4.
veebruarini 2021 Kristian Vaarpuu ja pärast seda Arvo Sakjas.
Toimunud on 31 koosolekut, neist 3 väljasõidukoosolekut.






09.01.2018 Palamuse teenuskeskuses (koos majanduskomisjoniga)
Ehituse peaspetsialisti Andres Haageni juhtimisel tutvuti varem vallamaja rolli täitnud
teenuskeskuse hoonega ja selle kõrvale ehitatava uue lasteaiaga.
19.02.2018 Jõgeva Põhikoolis (Piiri tn 1)
Kooli direktor Triin Lõbu andis ülevaate põhikooli tegevusest ja olukorrast seoses
õppetöö ajutise koondamisega Piiri tn 1 koolihoonesse.
16.04.2018 Torma teenuskeskuses
Juhataja Teet Lääne tutvustas teenuskeskuse tööd.

Olulisemad teemad:
Eelarve projekti ja oma valdkonna muudatusettepanekute läbivaatamine ja seisukoha
edastamine volikogu eelarvekomisjonile (igal aastal).
Oma valdkonna eelnõude läbivaatamine ja seisukoha edastamine volikogule. Komisjoni
poolsete ettepanekute edastamine seisukoha võtuks vallavalitsusele.

ARUTLUSEL OLNUD EELNÕUD














„Jõgeva Valla Noortekeskuse asutamine“ (20.12.2017)
„Jõgeva Valla Noortekeskuse põhimäärus (20.12.2017)
„Jõgeva valla huvihariduse ja –tegevuse toetamise kord“ (20.12.2017)
„Projekti „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine“ omaosaluse
katmine“ (29.01.2018)
„Palamuse Kultuuri põhimääruse muutmine“ (29.01.2018)
„Torma valla Avatud Noortekeskuse tegevuse lõpetamine“ (29.01.2018)
„Torma valla määruste kehtetuks tunnistamine“ (29.01.2018)
„Jõgeva valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine“
(29.01.2018)
„Õigusaktide kehtetuks tunnistamine“ (29.01.2018)
„Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused“ (19.02.2018)
„Volituste andmine kooli ja lasteasutuse pidajale pandud ülesannete täitmiseks“
(19.03.2018)
„Jõgeva Linnaraamatukogu põhimäärus“ (19.03.2018)
„Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades“ (16.04.2018)









































„Lapsevanema osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades“ (16.04.2018)
„Mittetulundustegevuse toetamise kord Jõgeva vallas“ (20.06.2018; arutati koos
eelarvekomisjoniga)
„Jõgeva valla 10.–12. klassi õpilaste töövihikute maksumuse kompenseerimine“
(20.06.2018; arutati koos eelarvekomisjoniga)
„Jõgeva valla arengukava 2018–2028“ (06.09.2018)
„Volituse andmine huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamiseks“ (17.12.2018)
„MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Liidu liikmeks astumine“ (17.12.2018)
„Jõgeva Kunstikooli põhimäärus“ (17.12.2018)
„Jõgeva Muusikakooli põhimäärus“ (17.12.2018)
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmine“ (22.01.2019; 11.03.2021)
„Jõgeva valla huvikoolide õppetasu“ (22.01.2019)
„Jõgeva lasteaia Karikakar põhimääruse muutmine“ (18.03.2019)
„Jõgeva lasteaia Rohutirts põhimääruse muutmine“ (18.03.2019)
„Jõgeva aleviku lasteaia põhimäärus“ (18.03.2019)
„Kurista lasteaia Karukell põhimäärus“ (18.03.2019)
„Palamuse lasteaia Nukitsamees põhimääruse muutmine“ (18.03.2019; 09.06.2020)
„Sihtasutuse Kuremaa spordikool lõpetamine“ (18.03.2019)
„Jõgeva Valla Spordikooli asutamine“ (18.03.2019)
„Jõgeva Valla Spordikooli põhimäärus“ (18.03.2019)
„Jõgeva valla õpilasstipendium“ (13.05.2019)
„Noorte omaalgatusprojektide toetamine“ (17.06.2019)
„Jõgeva valla huvikoolide õppetasu määruse täiendamine“ (17.06.2019)
„Jõgeva valla arengukava muutmine“ (03.09.2019; 03.09.2020)
„Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ (16.12.2019)
„Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord“ (16.12.2019)
„Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste transpordikulude hüvitamine Jõgeva
vallas“ (17.02.2020)
„Jõgeva valla huvikoolide õppetasu määruse muutmine“ (19.05.2020; 09.06.2020;
11.03.2021)
„Laiuse Jaan Poska põhikooli põhimäärus“ (19.05.2020; 09.06.2020)
„Kuremaa Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ (19.05.2020; 09.06.2020)
„Siimusti Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ (19.05.2020; 09.06.2020)
„Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi põhimäärus“ (19.05.2020; 09.06.2020)
„Jõgeva Põhikooli põhimääruse muutmine“ (19.05.2020; 09.06.2020)
„C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimäärus“ (08.07.2020)
„Sadala Kooli põhimäärus“ (08.07.2020)
„Vaimastvere Kooli põhimäärus“ (08.07.2020)
„Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise aluste muutmine“ (03.09.2020)
„Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028 esimene lugemine ja
järgnev menetlemine“ (09.12.2020; 08.06.2021; 17.08.2021)
„Lapsevanema osalustasu kehtestamise määruse muutmine“ (11.03.2021)
„C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimääruse muutmine“ (13.04.2021)
„Vaimastvere Põhikooli põhimääruse muutmine“ (13.04.2021)





„Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli põhimäärus“ (18.05.2021)
„Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine“
(08.06.2021)
“Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021–2028” (17.08.2021;
07.09.2021)

ARUTELUD








Arutati Sadala piirkonna elanike pöördumist, milles sooviti luua Sadala kooli
ruumidesse lastehoid või uus lasteaiarühm. (20.06.2018)
Arutati läbi ühinemislepingu võimalikud muudatused. (09.12.2019).
Arutati läbi Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava. (29.10.2020)
Arutati Jõgeva põhikooli hoolekogu pöördumist, milles sooviti teada, millistes
ruumides hakkavad toimuma 2021./2022. õppeaastal nimetatud kooli kehalise
kasvatuse tunnid. (09.12.2020)
Arutati läbi Jõgeva valla haridusvaldkonna arengukava 2021–2028 (07.09.2021)
Arutleti Hardi Perki tõstatatud küsimuse üle, kuidas korraldada parkimist Jõgeva
Põhikooli juures nii, et kooli toodavatel lastel oleks ohutu autost väljuda.

ÜLEVAATED




Kuulati ühinemisläbirääkimiste koordinaatori Katrin Rajamäe ülevaadet
läbirääkimistel kultuuri- ja spordivaldkonnas kokku lepitust. (20.12.2017)
 Kuulati abivallavanema Arvo Sakjase ülevaadet uue valla kultuuri- ja spordivaldkonna
üldisest olukorrast. (20.12.2017)
 Kuulati abivallavanema Arvo Sakjase ülevaadet kavandatavast huvikooliõpetajate
palgatõusust. (17.12.2018)
 Kuulati abivallavanema Arvo Sakjase ülevaadet tervisespordikeskuste
kaasajastamiseks vastavast taotlusvoorust raha taotlemise võimalustest ja valitsuse
seisukohast mitte esitada sellesse vooru Jõgeva terviseraja rekonstrueerimise ja
kunstlume tootmise võimekuse loomise projekti. (22.01.2019)
Kuulati abivallavanema Arvo Sakjase eelinfot täiskasvanute kooli riigigümnaasiumi alla
minekust. (17.06.2019)
 Kuulati Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus arenduse, tervisedenduse
ja siseturvalisuse spetsialisti Maiu Veltbachi ülevaadet Jõgeva maakonna tervise- ja
heaoluprofiilist. (16.12.2019)
 Kuulati Jõgeva valla arengukava 2018–2028 täitmise aruannet 2019. aasta kohta.
(19.05.2020)
 Kuulati haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste teavet haridusasutuste
juhtide töökohtade täitmiseks korraldatud konkurssidest. (08.07.2020)
 Kuulati abivallavanema Aive Tamme ülevaadet haridus- ja noorsootöö valdkonda
puudutavatest struktuurimuudatustest. (03.09.2020)
 Kuulati haridusnõuniku Helle Kajaste ülevaadet OÜ Cumulus Consulting teostatud
uuringu raporti haridus- ja noorsootöö valdkonda puudutavast osast (02.03.2021)







Kuulati haridusnõuniku Helle Kajaste infot distantsõppe korraldamise, põhikooli ja
gümnaasiumi lõpueksamite ja koolides jagatavate toidupakkide kohta (02.03.2020)
Kuulati haridusnõuniku Helle Kajaste ülevaadet koolidele Lastekaitse Liidu kaudu
arvutite taotlemisest. (11.03.2021)
Kuulati C. R.. Jakobsoni nim Torma Põhikooli direktori Heiki Sildniku, Jõgeva
Põhikooli direktori Kuuno Lille, Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli direktori Reet
Kikkase, Laiuse Jaan Poska Põhikooli direktori Siiri Rahnu, Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi direktori Siiri Sõmeri ja Vaimastvere Kooli direktori Väino Lingi
ülevaadet distantsõppe aja muredest ja rõõmudest, õppeaasta lõpetamisega seotud
plaanidest ning koolilõpetajate edasiõppimissoovidest. (18.05.2021)
Kuulati abivallavanema Viktor Svjatõševi ülevaadet Jõgeva Põhikooli juurde
spordihoone ehitamisest, spordihoone Virtus laiendamisest, Jõgevale esmatasandi
tervisekeskuse rajamisest ning vallas tehtavatest teetöödest. (08.06.2021)

