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Otsus võetakse vastu koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõigete 1 ja 5, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõigete 1 ja 8, haldusmenetluse seaduse § 75 ning
halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46 alusel.
2017. aastal ühinesid Imavere, Koigi, Kareda, Koeru, Järva-Jaani, Albu ja Ambla vald üheks
Järva vallaks. Valdade ühinemise järgselt sätestas ühinemisleping, et ühinemise käigus ei lõhuta
ühtegi hästi toimivat süsteemi ega teenust. Koolivõrk kujunes olemasolevatest haridusasutustest.
Et kindlustada edaspidi uues vallas toimiv, ühtlane ja optimaalse juhtimisulatusega haridusvõrk
ning õpilastele üle valla ühtlaselt kvaliteetne haridusteenus alustati tekkinud olukorra
kaardistamisega ja analüüsimisega. Järva Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni juurde
moodustati töörühm ja 2019. aastal valmis põhjalik analüüs (kättesaadav
https://jarvavald.kovtp.ee), milles toodi välja ka erinevad võimalused, kuidas koolivõrku
optimeerida. Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon leiab (pr nr 1-6.6/2021/8
13.08.2021), et muudatused koolivõrgus on vajalikud.
2021. aasta novembris valmis uus hariduselu analüüs (kättesaadav https://jarvavald.kovtp.ee ),
kus tuuakse välja rahvastiku paiknemine ja prognoos õpilaste arvu kohta, lisaks analüüsitakse
koolide majanduslikku olukorda, õpetajate vastavust kvalifikatsioonile, riigieelarveliste
töötasuvahendite jaotuvust koolide vahel, lisatoetuse vajadust omavalitsuse poolt ja toetuse
kujunemist kooliti.
Jaanuaris-veebruaris 2022 külastasid abivallavanem ja hariduse peaspetsialist kõiki valla koole ja
arutasid koos õpetajatega, kuidas võiks igas piirkonnas koolivõrku kõige mõistlikumal viisil
korrastada. 19.01.2022 kohtumisel Imavere koolis selgus, et Imavere piirkonnas on kogukonna
soov ühendada üheks asutuseks lasteaed ja põhikool, et säiliks ühtlane, toimiv ja optimaalse
juhtimisulatusega haridusvõrk, kus oleks tagatud kõikidele piirkonna lastele ühtlaselt kvaliteetne
haridus alates lasteaeda minekust kuni põhikooli lõpuni. Sellest tulenevalt koostati eelnõu
nimetatud asutuste tegevuse ümberkorraldamise kohta. Edaspidi on ümberkorraldatud asutusel
üks direktor ja nii koolis kui lasteaias üks õppejuht.
28.02.2022 toimus Imavere Põhikoolis Järva Vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse kohtumine
Imavere Põhikooli ja Imavere Lasteaia Mõmmi hoolekogudega ning Imavere Põhikooli
õpilasesindusega. Vallavanem ja hariduse peaspetsialist selgitasid volikogu eelnõu koostamise
põhimõtteid. Kohalviibijad esitasid poolt- ja vastuargumente ning tõid välja, et juba 2019. aastal
jõudis kogukond järeldusele, et lasteaia ja põhikooli liitumine Imaveres annab elanikele hariduse
jätkusuutlikkuse osas kindlustunde. Arutelu käigus selgus ka, et liitumiseelseteks tegevusteks
võiks anda aasta aega ja siis alles muudatus kehtestada. Kohtumisele järgnesid hoolekogu ja
õpilasesinduse nõupidamised.
Otsuse eelnõu saadeti arutamiseks kooli hoolekogule, kes andis oma 28.02.2022 koosolekul
järgmise arvamuse: Asutuste liitmist pooldab seitse hoolekogu liiget, üks ei poolda. Tehakse

ettepanek, et Imavere Lasteaed Mõmmi lõpetab tegevuse 31.08.2023 ja Imavere Põhikool jätkab
tegevust ning 01.09.2023 tegutseb asutus uue nime Imavere Kool all.
Otsuse eelnõu saadeti arutamiseks lasteaia hoolekogule, kes andis oma 28.02.2022 koosolekul
järgmise arvamuse (protokoll nr 8): Ühinemise poolt ollakse juhul, kui ühinemine toimub
2023/24 õppeaastal, sest siis jääb mõistlik aeg uuel juhtkonnal muudatused ette valmistada.
Otsuse eelnõu saadeti arutamiseks kooli õpilasesindusele, kes andis oma 28.02.2022 koosolekul
(protokoll nr 16) arvamuse, et kooli ja lasteaia liitmine võib tulla, kui koolis jätkavad kõik
kooliastmed. Uue asutuse töö võiks alata 01.09.2023.
Otsuse eelnõu saadeti arutamiseks Järva valla noortevolikogule, kes 23.02.2022 koosolekul kiitis
põhikooli ja lasteaia ühinemise Imaveres heaks.
Põhikooli ja lasteaia liitmiseks on vajalikud teha järgmised tegevused: Haridus- ja
Teadusministeeriumi kirjalik teavitamine lasteaia liitmisest kooliga; kooli põhimääruse
muutmine; lasteaia direktorile võimalusel uue töökoha pakkumine koolis; lasteaia töötajate
töölepingutes kande tegemine asutuse nime osas, töölepingud antakse koolile üle muutumatul
kujul; lasteaia poolt sõlmitud lepingute lepingupartnerite teavitamine (st kirja kirjutamine)
lepingute üleandmisest koolile, vajadusel lepingute lõpetamine; lasteaia dokumentatsiooni ning
tegevuse käigus saadud ja loodud teabe korrastamine ja üleandmine koolile. Tegevustega saab
alustada (st teha ettevalmistusi) pärast Järva Vallavolikogu otsuse vastuvõtmist, st alates
25.03.2022. Nimetatud tegevused on võimalik läbi viia otsuses nimetatud aja jooksul. Sellest
tulenevalt ei toetanud volikogu haridus- ja noorsootöökomisjon hoolekogude ja õpilasesinduse
arvamust ning jäi seisukohale, et lasteaia liitmine koolile peaks toimuma 2022. aastal.
Toetudes eeltoodule võtab Järva Vallavolikogu vastu käesoleva otsuse.
1. Korraldada ümber Imavere Lasteaed Mõmmi (registrikood 75004889) ja Imavere Põhikooli
(registrikood 75004872) tegevus, liites Imavere Põhikoolile Imavere Lasteaed Mõmmi.
2. Imavere Lasteaed Mõmmi (registrikood 75004889) lõpetab tegevuse 31. augustil 2022.
3. Imavere Põhikool (registrikood 75004872) jätkab tegevust, 1. septembrist 2022 tegutseb
asutus uue nime Imavere Kool all.
4. Ümberkorraldamise tulemusena jätkab tegevust ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus
ja põhikool, kus õpe toimub kolmel kooliastmel.
5. Järva Vallavalitsusel korraldada otsuses märgitud asutuste tegevus ümber ajavahemikus
1. juulist kuni 31. augustini 2022.
6. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse
Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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