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Päevakord:
1. Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine
Vallavanem Märt Kraft selgitas eelnenud toiminguid, mis on koolivõrgu ümberkorraldamise eelnõuni
viinud. Otsuse eelnõu on volikogus läbinud I lugemise, 28.veebruarini saab esitada kavandatu kohta
arvamusi ja ettepanekuid.
Raivo Vadi tutvustas hetkeolukorda, osalejatele näidati erinevaid võrdlusmaterjale ning olukorra
analüüse. Õpilaste arv on viimase 15 aasta jooksul oluliselt vähenenud, 2005/2006 õppeaastal õppis
valla koolides 909 õpilast, käesoleval õppeaastal 452. Langus paraku jätkub elanikkonna vananemise,
väljarände ning sündide vähesuse tõttu.
Õpilaste andmed: Avinurme Gümnaasium 156, Peipsi Gümnaasium 131, Lohusuu Kool 32, Mustvee
Kool 80, Voore Põhikool 53. Gümnaasiumiõpilasi Avinurmes 22, Peipsi koolis 34.
Teiste omavalitsuse haridusasutustes õpib 64 põhikoolis (sh Palal 15, Tormas 11, Palamusel 13 ) ning
44 gümnaasiumis ( sh 15 Tartus, 7 Jõgeval ).
Vallaeelarve maht on 8 milj, hariduse eelarve sellest ca 4 milj, personalikulu on suur ning
majanduskuludeks jääb vaid 1 milj, mida on tegelikke vajadusi arvestades selgelt vähe.
Materjalid: https://mustveevald.kovtp.ee/info
Küsimusi ja arvamusi esitasid: õpetajad Alli Kaarama, Mari-Liis Renser, Maive Tooming, Kristina
Pikas, direktor Urve Tooming, õpilane Kairit-Tuusula Mölder, lapsevanemad Mai Tooming, Eveli
Strauss, Anne Paas, Merit Pärn, Daniel Vladimirov, Verner Mölder, vilistlased Margo Kuusk, Rein
Aidma, Avinurme kogukonna esindaja Krista Pedak. Oma kogemusi kooliajast jagas Raivo Reisenbuk
Kokkuvõte arutatud teemadest:
Õpilane Avinurme piirkonnast ja gümnaasiumiõpe, kui kohapeal enam gümnaasiumi ei ole.

Maakonna riigigümnaasium asub Jõgeval, uus maakonnakeskus ei ole asukohast tulenevalt
liikumiseks harjumuspärane suund, puudub vajalik bussiühendus.
Esitati ettepanek uurida, kas on võimalust, et Avinurmes oleks Jõgevamaa Gümnaasiumi filiaal.
Ühendus on parem Rakverega linnaga, kuid riigigümnaasiumi seal veel ei ole. Tartu, Tallinn ?
Leiti, et kui on otsustamisel gümnaasiumi tegevus lõpetada, tuleks esmalt vallal esitada lahendused,
kuidas ja kas aidatakse lahendada transpordi- ja majutuskulude kompenseerimine. Riik toetab vaid
maakonna riigigümnaasiumis õppimist, toetus 50 €/kuus.
Avinurme gümnaasiumi hetkeolukord
Kool rekonstrueeriti 2007 õppeaastaks, hoonete olukord on oluliselt parem, kui valla teistes
piirkondades. Suuri investeeringuid ei ole lähiajal tarvis. Arvestuslikult ei ole liigset pinda õpilase
kohta. Õpilaste arv on hetkel selline, et ollakse ainsa koolina veel ise hakkamasaav.
Gümnaasiumiosa sulgemine Avinurmes 2020, ei ole õige.
Tsentraalne juhtimine
Mitmed vastuväiteid esitati mõttele kõik koolid ja lasteaiad ühise juhtimise alla viia.
Mustvee Valla Hariduskeskuse Avinurme filiaal, ei sobinud mitte kellegi mõttemaailma, kes arvamusi
esitasid. Kaugelt ja kõikide asutuste juhtimine ei paranda õppekvaliteeti ega arenda kohapealset
koolielu.
Volikogu otsuse eelnõust
Tekkis arutelu teemal, mis on avalik huvi või kuidas selgitati välja avalik huvi, mis eelnõus
sõnastatuna on väidetavalt kaalukam õpilaste huvist jätkata õppetegevus harjumispärases kohas ?
Ainuüksi tabelite, analüüside vms põhjal ei saa otsustada koolide edasise eksisteerimise üle.
Tauniti, et enne otsuse eelnõud ei kuulatud ära koolide hoolekogude ja õpilasesinduste arvamust.
Leiti, et ühe eelnõuga lahendada kõikide haridusasutuste tulevik, ei ole normaalne. Kõike ei pea ju
ühekorraga muutma. Muutused võivad toimuda koolide kaupa, erinevatel aegadel, tulenedes
piirkonna olukorrast.
Koosoleku lõppsõnad lausus vallavanem Märt Kraft, kes kinnitas, et kõik esitatud ettepanekud ja
arvamused arutatakse valla ajutises hariduskomisjonis hoolikalt läbi, lõplik otsustaja on
vallavolikogu.
Avinurme Gümnaasiumi hoolekogu ja õpilasesindus esitavad tähtajaks omapoolsed arvamused ja
ettepanekud.
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