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Lohusuu Kool
Algus kl 14.00, lõpp kl 16.30
Osalejad: Ellen Kliiman (Palamuse vald), Raivo Reimets (Saare vald), Maris Rohtla
(Kasepää vald), Külli Oja (Lohusuu vald), Raivo Vadi (Mustvee linn), Triin Pärsim
(Torma vald), Heveli Ivask (Saare vald), Aare Järvik (Lohusuu vald), Katrin
Rajamäe (ühinemise koordinaator).
Puudusid: Avinurme valla esindajad.
Päevakava:
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest – ühinemise koordinaator
2. Töörühma juhi valimine
3. Haridusasutuste võrgustik – kas säilib senine võrgustik või planeeritakse
muudatusi?
4. Huvihariduse pakkumine ühinenud omavalitsuses – koostöövõimalused?
1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest
Ühinemise koordinaator tegi lühikese ülevaate senisest ühinemisläbirääkimiste
käigust ning piirkonna haridusasutustest omavalitsustelt kogutud andmete
põhjal. Raivo Vadi soovis täpsustada osasid esitletud andmeid. Koordinaator
saadab koondtabelid täpsustamiseks.
2. Töörühma juhi valimine.
Toimus hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühma juhi valimine. Konsensuslikult
otsustati valida töörühma juhiks Raivo Vadi (Mustvee Gümnaasiumi direktor).
Otsustati: Hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühma juht on Raivo Vadi
Mustvee linnast.
3. Haridusasutuste võrgustik – kas säilib senine võrgustik või
planeeritakse muudatusi?
Toimus arutelu haridusasutuste võrgustiku osas. Koordinaator näitas praegust
haridusvõrku piirkonna kaardil.
Triin Pärsim tõi välja, et praegu toimuvad neil vallas muudatused, kooli-lasteaia
juhtimine ühendatakse. Sadalasse tuleb sügisest lasteaed-põhikool ning Tormasse
samuti lasteaed-põhikool. Kummalgi asutusel on oma juht.
Raivo Vadi: Ehk võiks ühinenud omavalitsuses nii olla, et koolihoone, lasteaia ja
teiste valla hoonete majandamisega tegeleb vallavara? Selle ettepaneku võiks

teha majanduskomisjonile. Türil ja mujal on sellised näited olemas. Peaks
kaaluma ka toitlustuse haldamist selle asutuse poolt.
Töörühma liikmed leidsid, et tugispetsialiste võiks ühinenud omavalitsuses
tagada koostöös – logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog.
Töörühma esialgsed ettepanekud ühinemislepingusse:





Olemasolev lasteaia- ja koolivõrk koos koolitranspordi võrgustikuga
säilitatakse. Võimalikud muudatused valla haridusvõrgustikus saavad olla
tingitud vaid kooli laste arvu langemisel alla kriitilise piiri.
Haridusasutuste tugispetsialistide osas tehakse koostööd haridusasutuste
vahel eesmärgiga tagada laste vajadused kodulähedases haridusasutuses.
Sobitusrühmad, HEV-lapsed – selles osas lepingupunkt mõelda, et oleks
tagatud rahastus.

4. Huvihariduse pakkumine ühinenud omavalitsuses –
koostöövõimalused?
Töörühma liikmed arutleseid, huvihariduse ja huvitegevuse mõistete erinevuse
üle. Raivo Vadi tõi välja, et riigi poolt on kehtestatud uus noorte huvitegevuse
toetussüsteemi kontseptsioon, mis rakendub 1.09.2017. Töörühma liikmed
arutlesid, et huvitegevus on ka hea võimalus koolidele pakkuda lisaväärtust.
Triin Pärsim: Torma vald soovis luua Mustvee huvikooli baasil filiaali, kuid Mustvee
volikogu ei olnud kahjuks nõus. Tegeleme selle teemaga edasi, sest filiaali
loomine on oluline meie laste jaoks.
Koordinaator edastas kultuuri töörühma ettepaneku, et huvihariduse teemat
võiks käsitleda nende töörühmaga koos. Hariduse töörühma liikmed leidsid, et
see on mõttekas, sest huviharidus on mitmetes piirkondades tihedalt seotud
kultuuriasutuste ja MTÜdega. Huvihariduse teema käsitlemisel peaksid eelnevalt
omavalitsused välja tooma huviharidusega seoses investeeringuvajadused.
Huvihariduse teemal arutelu toimuks koos kultuuri töörühmaga augusti teisel
poolel.
Otsustati:
 Järgmine koosolek toimub 9. augustil kl 13.30 Avinurme vallas. Täpse koha
lepib kokku ja teate saadab koordinaator.


Järgmise koosoleku esialgsed teemad:
o Missugusena kujundatakse lasteaedades makstavad tasud
(söögiraha lasteaedades, lasteaia kohatasu)?
o Koolitoidu finantseerimine – lapsevanemate osalustasu,
hommikusöök?
o Kas säilib senine noortekeskuste võrgustik? Kas kavandatakse
võrgustiku ümberkorraldamist?
o Haridusvõrgu teemal ühinemislepingupunktide sõnastamine – iga
omavalitsus pakub välja täiendusi praegustele punktidele.

Kokkuvõtte koostas: Katrin Rajamäe.

