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Päevakord:
1. Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine
KUULATI
Vallavanem Märt Kraft
M. Kraft rääkis kuidas alustati arutusel oleva volikogu otsuse eelnõu „Mustvee valla koolivõrgu
ümberkorraldamine“ koostamist, keda kaasati ja kuidas jõuti otsustamiseks väljapakutud lahendusteni.
Vallavanem toonitas, et eelnõu on avalikule arutelule esitatud arvamuste avaldamiseks ja ettepanekute
tegemiseks, kõik kes soovivad saavad kaasa rääkida ja ettepanekuid teha.
KUULATI
Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi
R. Vadi andis ülevaate sellest, mida antud eelnõu vastuvõtmine otsusena Mustvee valla koolidele ja
lasteaedadele kaasa tooks ja rääkis põhjustest, miks on antud otsuse vastuvõtmine vajalik.
(Arutelul esitletud materjalid on kättesaadavad Mustvee valla kodulehel)
Arutleti, kuidas kujuneb valla eelarve üldiselt ja hariduse osa eelarve, kui suur osa sellest tuleb
tulumaksust, maamaksust ja tasandusfondist ning millest omakorda sõltub tasandusfondist saadav
summa. Vaadati statistilisi ja eelarvelisi näitajaid ja räägiti sellest, kuidas laste arvu vähenemine
mõjutab õpikeskkonda. Vaieldi teemal, kas gümnaasiumide kaotamine toob kaasa ka noorte perede
Mustvee vallast lahkumise või ei ole see tegelik põhjus, miks kolitakse elama linnadesse.
Arvamust avaldasid ja küsimusi esitasid:
M. Tooming, K. Väits, S. Tomson, A. Rebane, S. Tomberg, A. Soosaar, A-L. Soosaar, K. Jürgenson.
Arutelul esitatud küsimustest enamus puudutas rahalist kokkuhoidu ja bussiliikluse korraldamist.
Sooviti teada konkreetseid numbreid, näiteks, kui palju vald säästab, kui Lohusuu kool päevapealt
kinni panna või kui palju säästab koolide ühtse juhtimise alla viimisest. Vastust sooviti küsimusele,
kas koolivõrgu ümberkorraldamisest säästetud raha jääb haridusse. Arutleti bussiliikluse korraldamise
üle.

Sooviti teada, mis saab pärast otsuse vastuvõtmist, mis muutub paremaks, milliseks kujuneb Mustvee
haridusvõrk.
Esitatud arvamused olid erinevad, arvamusi oli nii otsuse vastuvõtmise poolt kui vastu.
Tekkis küsimus, kas volikogu otsuse eelnõus toodud punkte oleks võimalik ka eraldi läbi hääletada,
mitte ühe otsusena.
R. Vadi vastas esitatud küsimustele ja selgitas, mida tähendavad analüüsis välja toodud numbrid ja
statistilised näitajad.
Konkreetseid numbreid praegu öelda ei saa, kõik sõltub sellest, kuidas edasi minna otsustatakse,
konkreetsete numbrite arvutamiseks on liiga palju muutujaid. Bussiliiklust ei saa korraldada enne kui
olukord seda nõuab, bussiliiklus korraldatakse vastavalt vajadusele.
Vallavalitsuse seisukoht on, et haridusvõrgu ümberkorraldamisest säästetud raha peab jääma haridusse
aga see eeldab ka poliitilist kokkulepet volikogu tasemel.
Parandusettepanekuid volikogu otsuse eelnõule saab esitada kuni 28. veebruarini 2020. Kui esitatakse
vastandlikke ettepanekuid, siis otsustab vallavalitsuse poolt moodustatud hariduskomisjon, milliseid
parandusettepanekuid on võimalik arvestada ja millised muudatused otsuse eelnõus tehakse.
Komisjoni volitused kestavad 01. aprillini 2020, selleks ajaks peab olema komisjoni töö tehtud.
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