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1. Lastevanematele infokirja saatmine 

Tiina Muddi andis ülevaate praegusest olukorrast ja selgitas, miks hoolekogu kokku kutsuti: 
 
Järgmisest õppeaastast 2020-2021 on toimumas Jõelähtme MKK Kostivere filiaalil 
muudatused. Peame lahkuma praegustest ruumidest ja kolima Kostivere mõisa. Seoses sellega 
tehti hoolekogu poolt kiri lastevanematele, et koguda allkirju Kostivere filiaali ruumide 
toetuseks. Ettevõtmine õnnestus, 79 lapsevanemat andsid oma allkirja ning toetasid kooli. Kiri 
koos allkirjadega saadeti ka Jõelähtme Vallavalitsusse. 
16. detsembril toimus vallavalitsuse ettepanekul koosolek Kostivere mõisas, kuhu olid 
kutsutud kõik asjaga seotud osapooled – Jõelähtme MKK, Jõelähtme Vallavalitsuse, 
Kostivere kooli, Kostivere Kultuurimõisa, koolide hoolekogude esindajad ja lapsevanemad.  
Koosolekul tutvustas Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ruume, mis on planeeritud uuest 
õppeaastast Jõelähtme MKK-le. Samuti rääkis ta arengutest, mida peaks tegema, et arvestada 
Kostivere filiaali muusikaosakonnale vajaminevaid tingimusi. Kui muusikaosakonna kõik 
ruumid hakkavad asuma mõisas, siis  kunstiklass jääb esialgsete plaanide kohaselt Kostivere 
kooli. Koosolekul võtsid sõna erinevad osapooled ja esitati küsimusi. 

Koosoleku lõpus tegi vallavanem ettepaneku, et Jõelähtme MKK hoolekogu saadaks 
lastevanematele infokirja 16. dets. koosolekul toimunu kohta. 

Tiina Muddi: Seetõttu oleks vaja otsustada, kas saata kiri lastevanematele veel sel nädalal või 
oodata ära 6. veebruaril toimuv koosolek, kus kohtuvad erinevad osapooled. 
 



Toimus arutelu hoolekogu liikmete vahel ja tehti ühine otsus: 

Hoolekogu otsus: Saata informatiivne kiri lastevanematele, mis annaks ülevaate olukorra 
hetkeseisust seoses Kostivere filiaali ruumidega. 

Koosolekul võtsid veel sõna vallavolikogu esindaja Andrus Sepp, hoolekogu esimees Katrin 
Lehtma ning õpetajate esindajad Svetlana Siltšenko ja Piret Pintman-Hellaste. 

 

2. Sündmuste kirjeldus seoses Kostivere filiaali üleviimisega Kostivere mõisa 

Heldin Raidmaa esitas ülevaate toimunud sündmustest seoses Kostivere filiaali ruumide 
üleviimisega Kostivere mõisa: 

21. okt.- Esimene kohtumine vallavalitsuse esindajatega, kus tutvustati mõisa ruume. 
21. nov.- Toimus hoolekogu koosolek, kus otsustati teha märgukiri Kostivere ruumide   

toetuseks ja koguda lastevanemate toetusallkirju. 
6. dets.- Carmen Viherpuu ja Priit Põldma Jõelähtme Vallavalitsusest käisid vaatamas  
    Kostivere filiaali muusikaosakonna ruume ja toimus ka arutelu samal teemal. 
6. dets. - Hoolekogu kirja saatmine lastevanematele.      
9. dets.-  Kogunemine mõisas hoolekogu liikmetega ja Priit Põldmaga 
16. dets.- Koosolek Carmen Viherpuu ja Priit Põldmaga Lool, kus tutvustati ruumide plaane. 

Samal õhtul toimus koosolek, kus esindatud olid Jõelähtme MKK, Jõelähtme 
Vallavalitsuse, Kostivere kooli, Kostivere Kultuurimõisa, koolide hoolekogude 
esindajad ja lapsevanemad. 

9. jaan.-  Kokkusaamine Priit Põldmaga Kostivere mõisas, kus arutati ruumide kasutamise        
                võimalusi. 
 
On küll toimunud erinevaid koosolekuid ja arutelusid, kuid kindlaid kokkuleppeid ei ole veel 
saavutatud. Erimeelsused on tekkinud Kostivere Kultuurimõisa kultuurijuhi Irina Pärilaga. 
Loodame nendele küsimustele saada lahendused ja kinnitused 6. veebruaril 2020 toimuval 
koosolekul, kus kohtuvad Jõelähtme Vallavalituse, Jõelähtme MKK ja Kostivere Kultuurimõisa 
esindajad. Koosolekul osaleb ka Jõelähtme MKK hoolekogu esimees Katrin Lehtma. 
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