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Päevakord:
1. Mustvee valla koolivõrgu ümberkorraldamine
KUULATI
Vallavanem Märt Kraft
Nii valla arengukavas kui ka valdade ühinemislepingus on sätestatud, et hariduse mudelit ja hariduse
korraldust tuleb täiustada ja ümber vaadata. 2019. aasta juuni kuus toimus vallavolikogus arutelu selle
üle, et kes peaks selles osas võtma initsiatiivi haridusvaldkonna küsimusega tegelemiseks – kas
vallavolikogu või vallavalitsus? Tookord jäi peale arvamus, et küsimusega peaks tegelema
vallavalitsuse komisjon, kuigi üle poole selle komisjoni liikmetest olid vallavolikogu liikmed. Lisaks
oli kaasatud haridusekspert Kalle Küttis, kes on olnud nii Eesti koolivõrgu juht kui ka
Haridusministeeriumi asekantsler.
Valla eelarve on umbes 8 miljonit eurot, pool sellest eelarvest läheb haridusasutustele. Esialgsete
lähiprognooside kohaselt raha valla eelarvesse juurde tulemas ei ole. Laste arv väheneb, samuti valla
elanike arv. Olemasolevast olukorrast lähtudes on arutatud erinevate variantide üle, välja on pakutud
hetkel üks võimalus vallavolikogu otsuse eelnõu näol. Vastu ei ole võetud ühtegi konkreetset ega
lõpplikku otsust. Nimetatud eelnõu on vallavolikogus läbinud esimese lugemise. Vallavolikogul oli
kaks võimalust: kas lõpetada esimene lugemine või saata eelnõu edasi rahva arvamuse välja
selgitamiseks. Kui on teada ka rahva arvamus, siis saab juba edasi mõelda, mis sellest dokumendist
edasi saab. Ei usu, et see otsuse eelnõu sellisel kujul lõplikult vastu võetakse. Eelkõige selle pärast, et
tulnud on väga palju inimestelt ettepanekuid eelnõu kohta. Kindlasti ootame selgelt vormistatud
ettepanekuid veel hoolekogudelt ja õpilasesindustelt. Kõik laekunud ettepanekud vaadatakse ja
arutatakse läbi.
KUULATI
Haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi
Eelnevatest, juba toimunud aruteludest, on saadud palju mõtteid ja tehtud on erinevaid ettepanekuid.
Arutelud on aktiviseerinud nii piirkondlikke kogukonnakogusid, koolide ja lasteaedade kollektiive kui
ka üldse inimesi, kes tahavad kaasa rääkida.

Raivo Vadi andis ülevaate vallavolikogu otsuse eelnõust ja haridusvaldkonna hetkeseisust vallas.
Eelnevate arutelude käigus on mõtted selginenud ja aru on saadud, et otsuse eelnõule tuleb läheneda
teistmoodi.
Gümnaasiumite teema (Avinurme Gümnaasium ja Peipsi Gümnaasium): Kas nad jätkavad? Kas
üldkeskharidust antakse Mustvee vallas? Kui kaua seda antakse? Millisest ajast on seda vaja kinni
panna? Praeguse eelnõu kohaselt toimuks järkjärguline sulgemine – ühel aastal enam ei võeta juurde
uusi õpilasi, need kes on gümnaasiumis saavad selle lõpetada. Protsess kestab mitu aastat.
Lohusuu kool: praegu eelnõus ettepanek, et tänane lasteaed-põhikool jagada kaheks – lasteaed liita
Mustvee Lasteaiaga ja kooli osa likvideerida, lapsed tuua Mustveesse või Avinurme st kuhu vanemad
ise soovivad. Kui sügisest Lohusuus laste arv langeb ühe töötaja kohta alla kahe, siis tuleb tõsiselt
mõelda, miks see nii on ja mida me peame tegema. Tõuseb ka õpilaskoha maksumus.
Mustvee Valla Hariduskeskus – loomise idee on selles, et meil pigem ei ole vaja niivõrd juhtida 200.
või 300. last, vaid vaja on tagada, et nad saaksid võimalikult hea hariduse.
SÕNAVÕTUD
Oleg Võssokov – üks võimalus kulude kokkuhoiuks on Lohusuu kool, lasteaed ja Avinurme
Gümnaasium kinni panna ning tuua lapsed Mustveesse. Mustvee linn võiks olla valla
hariduskeskuseks.
Raivo Vadi – Avinurme Gümnaasium praegu valla kõige suurem kool õpilaste arvu poolest (155
õpilast). Mustvee Valla Hariduskeskus – üks keskus aga õppekohad jääksid piirkondadesse (va
Lohusuu, mis on Mustveele väga lähedal), et ei peaks lapsi vedama. Hetkel aga on Avinurme piirkond
sellele lahendusele kategooriliselt vastu. Avinurme piirkonna inimesed arvavad, et kuna nendel on
kõige suurema õpilaste arvuga kool, siis peaks valla hariduskeskus tulema hoopis Avinurme.
Erinevates piirkondades erinevad ettepanekud, tuleb leida kompromiss.
Anatoli Golts – Voore kool – vähema laste arvuga aga vallavalitsus panustab hoone
rekonstrueerimisse ja muudele asjadele olukorras, kus rahasid ei ole. Ja samas tahate kinni panna
olemasolevad korralikud koolid. Miks vallavalitsus investeerib Voore kooli?
Raivo Vadi – sellel on mitu lihtsat põhjust – Jevgeni Ossinovski tegi valitsusele ettepaneku anda
Voore koolile raha („katuseraha“). Vallavalitsusel on Haridusministeeriumiga sõlmitud leping, kus on
sätestatud tingimus, et kas eraldatud raha läheb Voore koolile või läheb Rahandusministeeriumile
tagasi. Mõistlikum on midagi korda teha kui raha tagasi kanda. Vaieldud on aasta aega selle üle, mida
konkreetselt selle raha eest teha. Sealne kogukond tahaks teha väikese kaasaegse uue koolihoone.
Vallavolikogu on otsustanud, et remonditakse vana maja.
Anatoli Golts – olles osalenud eelmisel arutelu, jäi mulje, et inimestele söödetakse sisse kahtlus, et ei
ole võimalik lahendada seda olukorda niimoodi, et ei peaks sulgema keskkooli. Küsiti küsimus, kas on
põhjalikult, vallavalitsuse ja vallavolikogu tasemel, uuritud olukorda ja võimalusi? Kas tõesti ei ole
olemas ühtegi muud võimalust (sh toetused) toimida nii, et ei peaks keskkooli sulgemata? Iseseisvalt
on uuritud teemat ja leitud 48 tunni jooksul lahendused ja võimalused aga vallavalitsus ei ole suutnud
neid võimalusi kolme aasta jooksul leida. Kirjalikult saadetakse (13.02. õhtuks) vallavalitsusele
põhjalik ettepanek.
Raivo Vadi – on ainult kaks määrust - üks, mis rääkis gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamisest ja see
puudutas riigigümnaasiumide ehitamist, ülejäänud osas koolivõrgu ümberkorraldamist. Enamus teisi
valdasid on otsustanud koolivõrgu ümberkorraldamise teed minna. Jõgeva on erinev, sinna tehti
riigigümnaasium. Jõgeva linn otsustas sulgeda oma mõlemad keskkoolid. Tabivere otsustas sulgeda.

Alatskivi pani kinni oma keskkooli ja sai raha rekonstrueerimiseks. Sama on teinud Haljala. Mitte
ükski selline väike vald ühe või kahe gümnaasiumiga ei ole saanud põhivõrgu ümberkorraldamiseks
raha. Tahtis teha Saare vald, ta ühendas ära lasteaia ja põhikooli, nendele ei antud raha.
KUULATI
Mustvee Lasteaia direktor Maris Rohtla
Kuidas edasi, kui Mustvee Vallavolikogu kiidab heaks otsuse eelnõu punkti, et Mustvee Lasteaed on
alates 01.09.2020 eestikeelne?
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Innovega on välja töötanud varajase keelekümbluse
programmi. See tähendab, et rühmas toimub õppetöö paralleelselt kahes keeles – eesti ja vene keeles.
See programm nõuab erimetoodikat laste õpetamisel. Ministeerium toetab lasteaeda läbi vastavate
koolituste ja koolitusel peab osalema kogu meeskond – õpetajad, õpetaja abid, logopeedid ja direktor.
Ministeerium maksab koolitused kinni, aitab õppematerjalidega ja aitab rahastada ka eesti keele
õpetaja töötasu. Selleks, et selles programmis osaleda, peab lasteaed esitama aprilliks
motivatsioonikirja ja tagama õppe. See programm on juba paljudes Tallinna ja Ida-Virumaa
lasteaedades ja tulemused on väga head.
Tulemuseks peab laps saavutama A1 keeletaseme. A1 algtasemel keelekasutaja mõistab ja kasutab
igapäevaseid väljendeid, lihtsamaid fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitada küsimusi
elukoha, inimeste, asjade kohta ning samas ise nendele küsimustele vastata. Suudab suhelda lihtsas
keeles.
Kui otsus vastu võetakse, istutakse meeskonnaga maha ja koostatakse edasine konkreetne
tegevusplaan. Vajadusel kasutatakse spetsialiste, kes on sellega tegelenud. Selle plaaniga hoitakse
kursis vanemaid ja pidajat, sest ei saa välistada, et on vaja täiendavaid rahalisi ressursse.
ARUTELU JA KÜSIMUSED
Arvamust avaldasid ja küsimusi esitasid: Marianne Kivimurd-Tarelkina, Anatoli Golts, Natalia
Tatarniova, Vassili Amelkin, Olga Motornaja, Liida Demidova, Natalja Tregubova.
-pole vaja eksperimenteerida lastega, tuleks kõik jätta nii nagu on;
-eesti keelt on lastele kindlasti vaja aga mitte selliste ümberkorralduste kaudu, tuleb leida õige
formaat.
Lõppsõna vallavanem Märt Kraftilt
Tänusõnad osalemise ja arutelu eest. Oodatakse jätkuvalt ettepanekuid, mis kõik ka kindlasti läbi
vaadatakse.
Parandusettepanekuid volikogu otsuse eelnõule saab esitada kuni 28. veebruarini 2020.
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