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Päevakord:
1. Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine
KUULATI
Vallavanem Märt Kraft
M. Kraft mainis, et haridusvõrgu korrastamine on Mustvee valla arengukavas üks arengusuundadest.
Rääkis, kuidas alustati arutusel oleva volikogu otsuse eelnõu „Mustvee valla koolivõrgu
ümberkorraldamine“ koostamist ja keda kaasati eelnõu ettevalmistamiseks. Tehtud on haridusvõrgu
analüüs, kuhu on kaasatud Kalle Küttis, kes on olnud haridusministeeriumi asekantsler ja Eesti
koolivõrgu juht. Märt Kraft mainis, et eelnõu on avalikule arutelule esitatud arvamuste avaldamiseks
ja ettepanekute tegemiseks tähtajaga 28. veebruar 2020. Hariduskomisjon kaalutleb kõiki ettepanekuid
ning otsustab milliseid parandusettepanekuid on võimalik arvestada ja millised muudatused otsuse
eelnõus tehakse.
KUULATI
Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi
Raivo Vadi näitas erinevaid võrdlusmaterjale ning analüüse, mis on kätte saadavad ka Mustvee valla
kodulehel. https://mustveevald.kovtp.ee/info
27.06.2019 moodustas vallavalitsus ajutise hariduskomisjoni, mille volitused kehtivad 01. aprillini
2020 ning kui selleks ajaks ei ole otsust tehtud, läheb otsustamine aasta võrra edasi. Hoolekogusid ja
õpilasesindusi on informeeritud ning kõik arvamused ja ettepanekud kaalutletakse läbi. Lohusuu
Koolis on ühe töötaja kohta hetkel 2,15 last ning kui lõpetajaid on rohkem, kui esimesse klassi
tulijaid, siis 01.septembrist see arv langeb alla 2. Raivo Vadi seletas hariduse eelarve jagunemist.
Kolm neljandiku hariduse eelarvest on personalikulu. Rohkem raha peab panustama koolide
varustatusele. Lohusuu Koolis oli 2019. a tehtud - internet, elekter, vundament. Riigi poolne hariduse
toetusfond on langenud. Koolid on jäänud samaks, ainult laste arv on poole võrra vähenenud.

Raivo Vadi tõi välja eelnõus esitatud punktid kõikide koolide kaupa. Lohusuu Kool tuleb jagada
kaheks osaks – lasteaia osa liidetakse Mustvee Lasteaiaga ja kooliosa likvideeritakse.
Ühinemislepingus on viimane punkt - kui kõik eelnevad muudatused ja reformid on tehtud,
moodustatakse üks uus haridusasutus, kuid erinevate tegevuskohtadega, mis viiakse ühise juhtimise
alla.
Raivo Vadi rõhutas, et kõik ettepanekud õpilasesinduste, hoolekogude, kogukonnakogude poolt tuleb
kirjalikult esitada 28.veebruariks 2020.
KUULATI
Lohusuu Kooli õpetaja ja infojuht Ingmar Jaska
Ingmar Jaska tõi välja hariduskulusid mõningates Eesti valdades (Alutaguse, Vinni, Jõgeva vald,
Tartu vald, Peipsiääre vald, Saku vald, Saue vald) ning tõi eraldi koolide kaupa hariduskulusid õpilase
kohta. Mustvee valla hariduskulu ei ületa teiste valdade hariduskulusid. Mustvee valla demograafiline
seis - enamik valla inimestest on vanad. Kooli sulgemine ei lahenda probleemi, vaid veelgi rohkem
inimesi läheb mujale elama. Tegelik probleem mida lahendada on see, miks ei tule siia inimesed
elama ning just selle nimel peab püüdlema.
Ingmar Jaska jagas informatsiooni Lohusuu Kogukonna moodustamisest.
KUULATI
Lohusuu Kooli hoolekogu esimees Kadri Jaska
Inimesed kolivad Mustvee vallast ära. Kaotavad tööd 12 kõrgharidusega inimest ja abipersonal.
Tööealisi inimesi jääb vähemaks. Lastevanemate seisukoht - kas õpilasi peab saatma 15 km
kaugusele, mis on äärmiselt probleemne põhikooli tasandil ehk väikeste laste puhul. Ühinemislepingu
järgi, ei tohi 4 aasta jooksul haridusvõrku muuta.
Lohusuu Kooli direktor Külli Oja rääkis, et seletuskirjas kirjeldatava vananeva õpetajaskonna
probleemi Lohusuu Koolis ei ole ning Lohusuu Kool on kõige suurema nooremate õpetajate
protsendiga, mis on palju kõrgem võrreldes Eesti keskmisega ning valla koolidega. Aastal 2017 oli
koolis maakondlik järelevalve, kus kontrolliti ka õpetajate kvalifikatsioonile vastavust ja kool ei ole
ettekirjutusi saanud.
Külli Oja uuris, mida on näidanud Mustvee koolide ühise juhtimise alla viimise praktika? Raivo Vadi
vastas, Mustvee kahe erineva kultuuriga ja keelega koolid on väga erinevad. Koole ei ole liidetud,
vaid vald hoiab juhtimiskulusid kokku, ühte meeskonda ei ole tekkinud ning klassikomplektid on
dubleeritud.
Lohusuu Kooli õpetaja Triinu Dressel juhtis tähelepanu, et Lohusuu Kool oli ettepanekuid esitanud
aga neid ei ole kaasatud, kuid Voore Koolile oli jäetud ka teisi võimalusi ning see paneb kahtlema, kas
uuesti esitatud ettepanekutega arvestatakse. Triinu Dressel uuris, kui paljudele Lohusuu Koolist
koondatavatele õpetajale saab vald tööd pakkuda. Raivo Vadi lubas, et kõik ettepanekud vaadatakse
üle ning õpetajate töölevõtmine käib konkurssi korras.
Küsimusi ja arvamusi esitasid: Lohusuu Kooli hoolekogu aseesimees Sirle Tomson, õpetajad Triinu
Dressel, Svetlana Šarina, Kadri Jaska, Ingmar Jaska, lapsevanemad Kaidi Forostovets, Vitali

Ossipenko, Oksana Jazõkova, Aleksei Artjušenkov, Anna Vorobjova, Maksim Šarin, Natalia Eero,
Anna Pshenichnikova.
OSALEJATE ARUTELU KOKKUVÕTTE















Mitte kõikidele lastele ei sobi suured klassid, vaid on vajalik individuaalne lähenemine, mida
Lohusuu Kool ka tagab;
Lohusuu Kooli õpilased saavad sotsiaalse pädevuse endast eri vanusega ja eri rahvusega
lastega ja õpetajatega suhtlemisest;
Ettepanek- panna eelnõus esitatud punktid eraldi ükshaaval hääletamisele;
Lohusuu Kool on seotud Lohusuu Vabaajakeskusega ja Huvikeskusega ning kui kool kinni
panna, siis kaovad ka need ära. Kõik Lohusuu asutused on omavahel väga seotud;
Tunti huvi, mis saab Lohusuu Kooli majast, kui kool kinni pannakse. Raivo Vadi seletas, et
otsitakse teine lahendus;
Osalejate üldarvamus – Lohusuu Kooli püsima jäämiseks ei ole alternatiive ja lahendusi
toodud;
Lohusuu Kooli kinni panemisega jäävad ikkagi hoone ülalpidamise kulud umbes samaks;
Lohusuu Kooli kinni panemisega on Lohusuu aleviku püsimajäämine ohus;
Vald peab meelitama inimesi Mustvee valda elama tulema ning toetama noori, peresid;
Osalejad ei ole valmis ettepanekuid tegema, vaid Lohusuu Kool peab jääma täpselt samas
seisus;
Lohusuu Kooli kinni panemisega kolivad Mustvee vallast mitte ainult pered, vaid ka nende
loodud ettevõtted, millest vallale laekub tulumaks;
Avaldati kartust, et kui Lohusuu kooliosa pannakse kinni, siis koondatakse ka kooli söökla
töötajaid ning kuidas tagatakse lastele söömine;
Lohusuu Kooli noored õpetajad jäävad tööst ilma ning seetõttu peavad otsima tööd väljaspool
Mustvee valda;
Rõhutati, et Voore Põhikooli ja Lohusuu Kooli õpilaste arvu vahe ei ole nii suur, kuid Voore
Põhikooli tahetakse renoveerida, Lohusuu Kooli aga kinni panna.

Raivo Vadi selgitas, et ettepanekute koond pannakse valla kodulehele teiste materjalide juurde ning
rõhutas, et tuleb rääkida mitte sellest, mida ei saa teha ja ei tohi, vaid tuleb teha selged ja konkreetsed
kirjalikud ettepanekud kuidas saaks teha.
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