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Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine
Hariduskorralduse mudeli väljatöötamise ja koolivõrgu ümberkorraldamise vajadus tuleneb Mustvee
valla arengukava eesmärkidest ja õpilaste arvu vähenemisest viimase 15. aasta jooksul. Õpilaste arv
valla koolides on oluliselt langenud, vähenenud poole võrra. Kui 2005/06 õppeaastal õppis valla
koolides 909 õpilast, siis 2019/20 õppeaastal 452 õpilast. Langus jätkub.
Teine oluline probleem Mustvee valla haridusvõrgus on klassikomplektide rohkus nii väikese õpilaste
arvu juures ja sellega seotud vajadus õpetaja ametikohtade järele.
Lähtudes Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna
ühinemislepingust, OÜ Geomedia poolt 2017 aastal koostatud ühinenud omavalitsuste
haridusvaldkonna olukorra analüüsi lõpparuandest, 29.03.2019 seminari „Mustvee valla haridusvõrgu
analüüs“ materjalidest, Mustvee valla 2018-2030 arengukavast, statistilistest prognoosidest,
uuringutest, küsitlusest, kaasatud eksperdi Kalle Küttise arvamusest ja hetkeolukorrast, täpsustas
Mustvee vallavalitsuse ajutine hariduskomisjon tegevused valla arengukavas seatud haridusvaldkonna
eesmärkide saavutamiseks ja annab soovitused hariduskorralduse mudeli jaoks, arvestades laste ja
õpilaste arvu muutust ning valla rahalisi võimalusi.
Koolivõrgu korrastamine on vajalik avalikes huvides ning see huvi on kaalukam õpilaste huvist jätkata
õppetegevust harjumuspärases kohas.
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 1 on ära kuulatud koolide hoolekogude ja
õpilasesinduste arvamused. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja
Mustvee valla põhimääruse § 45 lõike 1 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse valla ametiasutuse
hallatava asutuse asutamine ja selle tegevuse lõpetamine. Asutuse ümberkorraldamist ja tegevuse
lõpetamist korraldab vallavalitsus.
Otsuse põhiseisukohad, kaasnevad muudatused, ülevaade mõjudest ja menetluskäik on esitatud otsuse
eelnõu seletuskirjas.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 34 ja 37,
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 61 lõike 1, § 80 lõigete 1-4, valla arengukava 2018-2030 alusel ja
seoses Mustvee valla koolivõrgu edasise ümberkorraldamise vajadusega Mustvee Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada Mustvee valla haridusasutused järgmiselt:
1.1 Korraldada ümber Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus Peipsi Gümnaasium (registrikood
75027100). Lõpetada koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel selliselt, et alustanud klassid
jätkavad gümnaasiumi astme lõpetamiseni (11. klass jätkab 12. klassiga lõpetamiseni, 10. klass
jätkab 11. ja 12. klassiga lõpetamiseni), 10. klassi õpilasi 2020. aastal vastu ei võeta.

1.2 Korraldada ümber Mustvee Vallavalitsuse hallatav asutus Avinurme Gümnaasium (registrikood
75024001). Lõpetada koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel selliselt, et alustanud klassid
jätkavad gümnaasiumi astme lõpetamiseni (11. klass jätkab 12. klassiga lõpetamiseni, 10. klass
jätkab 11. ja 12. klassiga lõpetamiseni), 10. klassi uusi õpilasi 2020, aastal vastu ei võeta.
1.3 Liita Peipsi Gümnaasiumi põhikooli osa Mustvee Kooliga ning lõpetada Peipsi Gümnaasiumi
tegevus 01.septembriks 2022.
1.4 Nimetada alates 01.09.2022 Avinurme Gümnaasium ümber Avinurme Kooliks ja liita põhikooliga
Avinurme Lasteaed Naerulind (registrikood 75024018) ning lõpetada Avinurme Lasteaia Naerulind
tegevus 01.septembriks 2022.
1.5 Lohusuu Kool (registrikood 75004487) jaotatakse kaheks, kooliosa ja lasteaiaosa. Kooli osa tegevus
lõpetatakse 31.08.2020 ja lasteaia osa liidetakse Mustvee Lasteaiaga.
1.6 Mustvee Lasteaias (registrikood 75027063) toimub õppe- ja kasvatustegevus alates 01.09.2020
eesti keeles.
1.7 Asutada 1.septembrist 2023 uus põhikool (koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe
asutusena) ja anda selle nimetus Mustvee Valla Hariduskeskus. Selleks ühendatakse kõik valla
koolid ja koolieelsed lasteasutused. Keskus alustab Mustvees ühe juhi, ühe juhtkonna ja ühiste
spetsialistidega ning filiaalidega Avinurmes ja Voorel. Lasteaiarühmade tegutsemiskohad
säilitatakse Avinurmes, Lohusuus, Mustvees, Tihedal, Voorel ja Kääpal. Ühendatavad
haridusasutused lõpetavad tegevuse.
2. Mustvee Vallavalitsusel viia läbi kõik seadusest tulenevad toimingud käesoleva otsuse täitmiseks
ja teavitada ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustest Haridus- ja Teadusministeeriumi,
haridusasutusi, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.
3. Otsus avalikustada Mustvee Valla Teatajas ja veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Mustvee
Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.
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