
 

 
VÄNDRA GÜMNAASIUMI  HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Kooli 13, Vändra 

Vändra Gümnaasium                                                                                     07.03.2016 

Algus kell 17.30,  lõpp kell 20.15. 

 

Juhatas hoolekogu esimees Keili Västrik 

Protokollis Monika Jõemaa  

Osa võtsid  hoolekogu liikmed Jaanus Rahula, Ülle Sarapik,  Harald Valk, Nils Sempelson, Riina 

Arva, Jaana Novikov Vändra Gümnaasiumi direktor Marget Privits, Vändra Alevivolikogu 

esimees Priit Enok. Puudusid Helke Sumre, Sander Sõmer, Merit Eier. 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Vändra Gümnaasiumi 2016. aasta eelarvega tutvumine 

2. Vändra Gümnaasiumi arengukavaga 2016-2019 tutvumine 

3. Jooksvad küsimused, sh Vändra Muusikakooli õpikeskkonna kaasajastamine 

 

1. Vändra Gümnaasiumi eelarvega tutvumine 

KUULATI 

M. Privits tutvustas Vändra Gümnaasiumi 2016. aasta eelarvet. Võrreldes eelmise aastaga on 

eelarve tõusnud 40 000.-. Eelarve tõus on seoses riigi poolt eraldatud õpetajate  

palga alammäära tõusuks mõeldud toetusest ja miinimumpalga tõusust. Remondirahadeks on 

ainult 10 000.- Remonti vajaksid B korpus, köögi koridori põrandal on plaadid lahti, A-korpuses 

sajab katus läbi, 1. b klassi põrand on halvas seisus, aula põrandaremont, .kooli elektri 

peajaotuskilp, köögi jaotuskilp, klassiruumi 6 põrand, jalutusaali põrand värvida, võimla juures 

olevad dusšširuumid, õpilaskodu ruumid, metalluste väljavahetamine (roostes ja lagunevad), 

õpetajate toa ja kantseleiruumide põrandad. Kogu maja vajab värvivärskendust. Viimane remont 

2004. 

 

OTSUSTATI: 

1.1 Hoolekogu võttis Vändra Gümnaasiumi 2016. aasta eelarve teadmiseks 

1.2 Hoolekogu teeb Vändra Alevivalitsusele ettepaneku leida vahendeid A-korpuse katuse 

remondiks 

1.3 Hoolekogu soovib edaspidi osaleda koos koolijuhiga kooli  eelarvete  koostamisel ja  

aruteludel kooli pidajaga. 

 

2. Vändra Gümnaasiumi arengukavaga 2016-2019 tutvumine 

KUULATI 

M. Privits tutvustas Vändra Gümnaasiumi arengukava muudatusi 

 

OTSUSTATI: 

2.1 Hoolekogu  on nõus, et Vändra Gümnaasium lähtub arengukava perioodil 2016-2019 

arengukava eelnõus seatud eesmärkidest, jälgides arengukava tegevuskava. 

 

3. Jooksvad küsimused, sh Vändra Muusikakooli õpikeskkonna kaasajastamine 

KUULATI 
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P. Enok tutvustas Vändra Muusikakooli olukorda, mis on tekkinud seoses maja küttesüsteemide 

ohtliku olukorraga. Ta pakkus erinevaid variante, kuidas olukorda lahendada, rõhutades, et need 

on tema nägemus olukorrast, ta ei räägi siin volikogu nimel. Ta pakkus välja mitmeid lahendusi: 

1) muusikakool internaadi majja (keldri- ja 1.korrusele- seinad muudetakse helikindlateks)- 

maksumus ca 176 000.- 2) Muusikakool jääb Vana tn 61 majja – esialgne remondi maksumuse 

prognoos- 426 000.-, 3) Muusikakool Pärnu-Paide mnt 2 kultuurimaja osasse- kangastelgede tuba 

ja endise noortekeskuse ruumid, tema arvates alevivalitsus peaks jääma praegusesse asukohta- 

see on väärikas asukoht omavalitsusele 4) Muusikakool kooli tööõpetuse majasse, 5) 

Muusikakool gümnaasiumi vanasse osasse. Tuleks võtta ametisse projektijuht, kes analüüsiks 

erapooletult neid variante. Üle poole muusikakooli õpilastest on vallast, alevivolikogu ootab ka 

valla abi, et ta toetaks ühinemisläbirääkimistel muusikakooli investeeringut 2018. aastal 

 

M. Jõemaa- vilistlaskogu on vastu sellele, et muusikakool tuleks internaadi majja. Tulevikus võib 

internaati ju koolil endal ka vaja minna. Kas ei võiks teha muusikakooli küsimuses avalik arutelu, 

et arutada võimalikud variandid koos kalkulatsioonidega läbi. 

 

R. Arva- kuidas on vald kaasatud muusikakooli asukoha üle otsustamisse 

 

J. Rahula- valda ei ole kaasatud, alev soovib antud küsimuses ise lahendused leida ja otsustada. 

Teen ettepaneku Vändra valla ja Vändra alevi ning Tootsi valla  ühinemislepingusse lisada ka 

Vändra Gümnaasiumi hoonete renoveerimine ja õpikeskkonna kaasajastamine 

 

M. Privits- internaadimaja ruumid ei ole praegu kasutuseta. Õpilaskodu peab olema, kui tahame 

gümnaasiumi osa säilitada, võiks mõned toad juurde remontida, seal ei ole praegu külaliste 

majutamiseks normaalseid pesemistingimusi- saaks tube välja rentida suvel ja vaheaegadel 

 

 

Toimus hääletamine- otsuste poolt olid kõik hoolekogu liikmed 

 

OTSUSTATI: 

3.1 Hoolekogu ei toeta Vändra Muusikakooli toomist Vändra Gümnaasiumi 

internaadimajja ja A korpusesse- algklasside majja. 

3.2 Vändra Muusikakooli asukoha üle palume Vändra Alevivalitsusel  või Vändra 

Alevivolikogul korraldada avalik arutelu, kus arutatakse läbi kõik võimalikud variandid 

koos rahaliste kalkulatsioonidega. 

3.3 Vändra valla ja alevi ühinemislepingusse lisada ka Vändra Gümnaasiumi hoonete 

renoveerimine ja õpikeskkonna kaasajastamine 

 

 

 

 

   Keili Västrik                                                                                 Monika Jõemaa 

Koosoleku juhataja                                                                   Koosoleku protokollija 


