Kokkuvõte Ääsmäe Põhikooli hoolekogu 16.02.2016. a koosolekust
(Täismahus protokolli on võimalik küsida oma klassi esindaja käest)

Koosolek algas kell 18.35 ja lõppes kell 19.45.
Koosolek toimus Ääsmäe Põhikoolis, aadressil Kasesalu 16, Ääsmäe.
Kohal viibisid hoolekogu liikmed: Kairi Sule, Kärri Sõelsepp, Krista Tehva, Key Smirnova, Siret
Saarniit, Egne Korol, Siim Valgeväli (lahkus 19.20).
Puudusid hoolekogu liikmed: Marge Rehepapp, Merike Soodla, Virge Keidla, Kärdy Pang ja Eero
Kaljuste.
Koosolekust võtsid osa: vallavolikogu esimees Rein Riga, abivallavanem Indrek Eensaar, direktor
Jaanus Kallion, juhi abi Helje Kala, õppealajuhataja Riina Kink, haldur Boriss Teder.

Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kairi Sule ja protokollis Kärri Sõelsepp.

Kõigi osaliste nõusolekul koosolek lindistati.

Päevakord:
1. Vallavolikogu ja valla nägemus ning täpsema info saamine Ääsmäe põhikooli praeguse
hoone renoveerimise ja/või uue koolihoone ehitamise kohta.
16.02.2016 toimus Ääsmäe põhikooli ruumides hoolekogu kohtumine vallavolikogu esimehe Rein
Riga ja abivallavanem Indrek Eensaarega. Kohtumine oli ajendatud hoolekogu arupärimisest, kui
kaugel on koolihoone ehitus või renoveerimine, ja vallast sellele saadetud vastusest, mis on loetav
ka veebruarikuu vallalehes Koduvald (lk 4 „Ääsmäe kooli õpikeskkonn kaasajastamise esimese
etapina on kavandatud uue õppekorpuse rajamine”1).
Teatavasti on Ääsmäe kooli hoone renoveerimine olnud plaanis ka varem. Kooli remonti planeeriti
juba aastal 2002. Siis oli plaanis vahetada aknad. Projekt hinnati toona liiga kalliks, sest kohe-kohe
pidi hakatama ehitama Laagri kooli. Järgmine projekt tehti aastatel 2005–2007. Kavas oli
renoveerida kodundus- ja tehnoloogiaklass, vahetada uksed-aknad ja ehitada ventilatsioon. 2011.
aastal koostati taas uus põhjalik projekt kooli renoveerimiseks, vahetust vajasid spordisaali lagi,
aknad-uksed jms. Remont pidi valmis saama 2015. aastal.
Üht-teist on koolis siiski tehtud, kuid vähe. Ja summad, mille eest remonti teha saaks, lähevad üha
suuremaks. Pidevalt räägitakse, et kohe läheb ehitamiseks ja pole mõtet investeerida. Tulemuseks
on, et 2002. aastast saati on plaane tehtud mitmeid, aga muutunud pole midagi.
Paari aasta eest hakati planeerima staadioni ehitust. Eelmisel aastal valmis projekt, ehituseks oli
juba eraldatud ka raha, staadion pidi valmima 01.09.2016, kuid ka see lükati nüüd uue otsusega
edasi.
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Sellest ajendatuna palus hoolekogu kokkusaamist vallajuhtidega, et olukorda silmast silma arutada
ja toimuvast selgust saada.
Rohkem kui tunnipikkusest arutelust jäi kõlama järgnev:
1. Eelmine projekt, mida aasta eest tutvustati, ei sobi enam, sest laste arv vallas on suurenenud
ja ühe paralleeliga koolist enam ei piisa.
2. Staadioni ei saa praegu ehitada, sest uus korpus võib tulla praeguse hoone taha (sõltub
projekteerijast), võib juhtuda, et üle staadionile planeeritud maa-ala tuleb vedada
ehitusmaterjale, seepärast valmib staadion koos uue korpusega. Kuna kooli eelarvesse on
juba selleks aastaks staadioni ehituseks planeeritud raha sisse arvestatud, siis otsustab selle
küsimuse ja eelarvesse palneeritud raha järgmisesse aastasse ülekandmise lõplikult valla
volikogu.
3. Juba on käimas projekteerimise riigihange, mille tulemusena peaks valmima projekt uue
õppekorpuse ehitamiseks. Projekteerijast sõltub, mis saab kooli vanast osast, aga
kokkuvõttes peaks tulemuseks olema 9-klassiline kool, mille igas astmes on kaks paralleeli.
Uude õppekorpusse on planeeritud klassid, mis mahutavad vähemalt 26 last, ja kaasaegse
sisustusega käsitöö-, tehnoloogia- ja kodundusklassid. Kooli lähedale tuleb staadion, alles
jäävad saal, söökla ja võimla. Mis täpselt vanast osast saab, sõltub projekteerija soovitustest.
4. Uus küttesüsteem planeeritakse vastavalt projekteerija lahendusele, aga uus korpus saab
autonoomse kütte (maaküte, mille kontuurid veetakse staadioni alla). Vajadusel vahetatakse
kohe vana koolihoone aknad, et klassid oleks piisavalt soojad, kuni uus korpus valmis saab.
5. Kaalutakse üleminekut koduklassidelt aineõppe süsteemile, siis oleks klassiruume vaja
vähem.
6. Lõplik selgus saadakse, kui on vastu võetud 2017. aasta eelarve (võetakse vastu 2016. aasta
sügisel), siis valmib ka makett, millelt on näha, milline kool täpselt olema hakkab (valla
esindaja lubas, et makett on olemas 2016. a augustis või septembris).
7. Kooli uue õppekorpuse ehitus peaks algama 2017. aasta alguses ja saama valmis 2017. aasta
lõpus. Projekteerija pakub välja terviklahenduse, millega lahendatakse ka ligipääs koolile.
Pärast ehitust taastatakse rikutud teed ja haljastus.
8. Vald on lubanud kaasata projekteerimisse ka Ääsmäe kooli lapsevanemate esindaja.

