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Päevakord: 1. Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine
KUULATI
Vallavanem Märt Kraft
Kraft tegi sissejuhatuse Mustvee valla haridussüsteemi ümberkorraldamise projekti tutvustamisele
toonitades haridusmudeli ümberkujundamise vajadust viidates valla arengukavale ning
ühinemislepingule.
Krafti sõnas, et praeguses olukorras on hariduskulud ligikaudu 4 miljonit, mis on pool olemasolevast
rahast. Kuidas seda raha kõige paremini kasutada? Eesmärk – mida lastele anda? Voore õpilaste arv
vastab sellele, mis on vastav ühes kooliastmes, selleks on arv 15. Volikogus esimese lugemise
läbinud eelnõu ettevalmistamisse kaasati enamus volikogu liikmeid ja väljastpoolt haridusekspert
Kalle Küttis. Kraft rõhutas, et valla haridussüsteemi ümberkorraldamise projekt on avalikule arutelule
esitatud arvamuste avaldamiseks ja kõik mõtted on teretulnud. 28.veebruarini saab esitada eelnõu
kohta arvamusi ja ettepanekuid, kõik esitatud ettepanekud arutatakse läbi ja kõik variandid on lahti
aruteluks.

KUULATI
Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi
Vadi sõnul ei tulnud haridusvõrgu ümberkorraldamise arutelud ootamatult, kuna 2017.aastal oli
hariduse töörühm olemas, ka ühinemislepingus on teema sees. 2017 telliti Geomedialt haridusvõrgu
analüüs, koostajaks Rivo Noorkõiv. Valmimisjärgselt toimus analüüsi tulemuste tutvustamine, see on
avaldatud valla kodulehel. Teine oluline dokument on valla arengukava, kus kirjas kaasaegse
õpikeskkonnaga korrastatud haridusvõrk. Osad tegevused on ellu viidud, osad tegevused ootavad ka
poliitilist tahet volikogu poolt. Eelnõu läbis esimene lugemise volikogu poolt, mis avas ka võimaluse

käimasolevatele aruteludele, nüüd saab esitada parandusi ja muudatusteks ettepanekuid. Põhjendused,
miks ei saa ja miks ei ole vaja, ei vii meid soovitud eesmärgini ja selleks, et midagi muuta, tuleb
vajalikud muudatused teha, sõnas Vadi.
Vadi tutvustas haridusvaldkonna hetkeolukorda, erinevaid võrdlusmaterjale ning olukorra analüüse ja
selgitas, miks on vaja haridusvõrgu korrastamisega tegeleda. Samuti selgitas ta, millest moodustub
valla tulubaas, kuidas kujuneb tasandusfondist saadav raha, kui suur osa on hariduskuludel ja millest
need koosnevad.
Arutelul esitletud materjalidega on võimalik lähemalt tutvuda Mustvee valla kodulehel.

Arvamust avaldasid ja küsimusi esitasid:
Raivo Reimets, Kalle Kolberg, Mare Maasik.
R. Vadi vastas esitatud küsimustele ja andis selgitused eelnõu seletuskirjast lähtuvalt.
Kuna Voore Põhikool ja lasteaed (rühmad Voorel ja Kääpal) on juba viidud ühise juhtimise alla,
õpilaste arv koolis on püsinud viimased aastad stabiilsena, siis eelnõu otseselt Voore kooli ei puuduta.
Küll aga, kui mingil ajal peaks tekkima üks haridusasutus vallas, oleks Voore kool selle filiaal.
Koosolekut lõpetades sõnas Vadi, et kooli hoolekogult ja õpilasesinduselt, kellele ka vastavad kirjad
saadeti, samuti kõikidelt teistelt, kellele teema huvi pakub, oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja
arvamusi 28.veebruarini 2020.
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Mustvee valla haridussüsteemi ümberkorraldamise avaliku arutelu koosoleku lõppedes jätkus samas Voore
Põhikooli lastevanemate koosolek.

