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1. Valdkonna ülevaade omavalitsuste poolt
Ühinemise koordinaator tutvustas lühidalt projekti sisu, seniseid tegevusi ja
ühinemise ajakava ning omavalitsustelt koondatud andmeid koolide ja
lasteaedade kohta (laste arvud ja finantsnäitajad).
Igal omavalitsusel oli palutud eelnevalt ette valmistada lühiülevaade hariduse ja
noorsootöö valdkonnast, keskendudes haridusasutuste hetkeolukorrale ning
peamistele murekohtadele valdkonnas.






Avinurme vald – hetkel 33 last gümnaasiumi osas. Koolimaja renoveeritud.
Algklasside osas on suuremaid klasse, lasteaiast sel aastal väike arv
tulemas. Muusikahariduse osas tahaks teha koostööd Mustveega.
Spordihoone seisukord on hea ja paranemas. Palju tublisid lapsi.
Gümnaasium praegu nö tavaklass. Lapsi lasteaias ca 50, lasteaed osaliselt
renoveeritud, vajaks suurt investeeringut. Koolis palju huvitegevust.
Ettevõtliku kooli programmis osaline. Noortekeskust ei ole, noorsootöö on
tegevuspõhine, mitte kohapõhine. Noortekeskusel praegu mõtet ei näe.
Huviringides osalemise protsent kõrge. Koolimaja vana hoone vajab
renoveerimist, sellest võiks kujuneda õpilaskodu. Koolisöökla on ka suviti
tööl.
Lohusuu vald – lasteaed-põhikool. Lasteaias kaks rühma, praegu 16 last.
Septembrist jääb 1 rühm lasteaeda. Majas ruumi kuni 27 lapsele. Hoone on
16 a vana, üsna korralik. Kool on kakskeelne, liitklassidega. Paar huviringi,
osalemine projektides. Murekohaks on küttesüsteem – elektriküte,
päevakorras küttesüsteemi uuendamine. Koolis 53 last. Oleme kakskeelne,
aga riigi rahastussüsteem seda ei arvesta. Lohusuus on ANK, astusime
noortekeskuste katusorg liikmeks. Kooliruumidesse on tehtud
majutusvõimalus, võimalik välja rentida 20 voodikohta.
Kasepää vald – kooli ei ole. Tiheda lasteaed on loodud 2004. a. 2010. a
algkool suleti, avati sõimerühm. Praegu 45 last, vaba 5 kohta. Eesti ja vene









liitrühmad eraldi, sõimerühmas keeled koos. Kokku tööl 15 inimest.
Uuendatud on õueala, maaküttel. Kaks huviringi. Koolibuss töötab. Sügisel
läheb kooli 9 last. 5 last käib lasteaeda mujalt omavalitsustest. Noorsootöö
– lasteaias huviringid, Raja vaba aja keskuses nüüd ka noortekeskus
avatud. Seal tegutsevad ka ringid.
Mustvee linn – kaks gümnaasiumi, üks lasteaed. Lasteaias sügiseks 22 last
prognoos, valdavalt venekeelsed lapsed. Kooli ja lasteaia liitmine lükati
edasi. Sügisest on Mustvee Kool, ca 90 last. Õpetajad liiguvad mitmes
omavalitsuses. Lasteaed on väga hullus seisus. Kõik haridusasutused on
üleliigse pinnaga. HTMi meetmest ei saa rahastust, sest üks gümnaasium
on linnas olemas. Peipsi Gümnaasium – gümnaasiumi osas juba aastaid on
kohalike laste arv 30-40%. Mustvee koolides ligi pool on Kasepää lapsi.
Tulevikus võiks olla üks põhikool, kakskeelne. Riigigümnaasiumide
rahastamine tuleks üle vaadata, et ei antaks ainult oma maakonda
suunduvatele lastele toetust, vaid ka teistesse maakondadesse
suundujatele. Muusikakool on tugev, saab 20-aastaseks. Tulevikus peaks ka
muusikakool olema põhikooli juures. Uus koolimaja oleks lahendus, kus on
kaks paralleeli. Lasteaia maja läheb kasutusse uue tervisekeskuse
rajamisel.
Torma vald – 3 asutust, Torma ja Sadala põhikoolid ning lasteaed. Praegu
käib ümberkorraldus, et lasteaiad lähevad põhikoolidega ühiseks
asutuseks, Sadala rühm kooli koosseisu ja Torma rühmad Torma kooli
juurde. Sadalas alustas rühm eelmisel sügisel, koolimaja ruumid võeti
taaskasutusse. Kool on 6-klassiline, praegu on 30 last, lasteaia rühm täis.
Rühma loomisesse panustasid ka ettevõtjad. Torma lasteaias ca 80 last
Torma hoones. Kõik hooned vajaksid täiendavat renoveerimist. Noortejuht
tööl, noortetoad. Vabasse rühma tegime õhtuse ja öise rühma ESFi
meetme toel. Töörühmas võiks kaardistada lasteaiad, mis vajavad olulist
renoveerimist.
Saare vald – vt esitlust kooli osas. Lasteaed Siilike, kaks rühma (üks
Kääpal, teine Voorel), mõlemas 18 last, liitrühmad. Hooned on
renoveeritud, Kääpal koos vallamajaga. Laste prognoos lasteaias praegu
stabiilne. Toitlustamine on kooli köögi baasil. Voorel on
aktiviseerimiskeskuses noortekeskus, tööl inimene. Kääpal ei ole.
Tabivere ja Palamuse valla esindajaid ei olnud kohal.

2. Edasised tegevused
Töörühm arutles, millistele teemadele tuleks töörühma aruteludes edaspidi
keskenduda.
Esialgu pakuti välja, et õpilastransport oleks kindlasti oluline teema, koostöö
huvihariduse pakkumisel, koolidele oma „näo“ leidmine, olulist renoveerimist
vajavad objektid.
Töörühma liikmed arvasid, et kuni pole selge, millised omavalitsused täpsemalt
uut omavalitsust moodustama hakkavad, ei ole mõtet tuleviku teemadel
arutleda. Otsustati, et uus koosolek toimub siis, kui on selgunud täpsemad
ühinemispiirkonnad.
Memo koostas: Katrin Rajamäe, ühinemise koordinaator

