Mida teha, kui õpilaste arv
Mustvee valla koolides
jätkuvalt väheneb?

Seminaril osalevad: Mustvee valla volikogu
liikmed, Mustvee Vallavalitsuse liikmed,
haridusasutuste - ja hoolekogude esindajad,
Mustvee valla noortevolikogu esindajad

Täna:
• Kaardistame olukorra, mis Mustvee koolides praegu on ja kuidas me
maakonna ja Eesti kaardil paistame
• Teeme ajurünnaku, millist kooli me (oma lastele) tahame

Tulevikus:
• Saadud sisendi abil töötame koos hariduskomisjoni ja vallavalitusega
välja mudelid Mustvee valla haridusvõrgu tuleviku jaoks
• Tutvustame mudeleid Mustvee valla volikogule, kus võetakse vastu
otsus – kas ja kuidas edasi.

Tänast üritust modereerib, annab sõna ja võtab
sõna, aitab ajurünnaku küsimusi lahti mõtestada ja
esitab täiendavaid küsimusi

Taivo Tali
Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakonna Jõgeva talituse
talitusejuhataja

Aive Tamm – arendusnõunik
Veel võtavad
sõna:

Piret Sapp - Haridus- ja
teadusministeeriumi nõunik
Raivo Vadi – haridusnõunik

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna Ühinemisleping

7.1. Hariduse osutamise põhimõtted
• Eesmärk on tagada kõigile lastele lasteaiakoht ja anda võimalus omandada kvaliteetset
alus- ja põhiharidust võimalikult elukoha lähedal ning üldkeskharidust Vallas:

•
•
•
•

Alusharidust ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodu lähedal.
Olemasolev lasteaia- ja koolivõrk üldjuhul säilitatakse.
Tagatakse tasuta transport Valla koolidesse ja koju.
…

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisleping – investeeringute kava

Investeeringuobjekt

Kogumaks
umus

Omafinantse Võimalik
ering
rahastusallikas

Avinurme Lasteaia hoone rek. (kütte-, vee- ja kanal
ventilats. Torustik; hoone soojustus

500 000

100 000

Kasepää lasteaiahoone soojustamine, uste vahetamine

50 000

7 500

CO2 meede, valla
eelarve

Lohusuu kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine

40 000

6 000

Valla eelarve, KIK

Lohusuu kooli küttesüsteemi renoveerimine

150 000

22 500

KIK, valla eelarve

Voore Põhikooli renoveerimine/uue
nüüdisaegse koolimaja projekteerimine ja
ehitamine.

1 200 000

180 000

HTM koolivõrgu
meede, valla
eelarve

Mustvee põhikool/lasteaed/huvikool
ühes hoones

5 000 000

750 000

HTM koolivõrgu
meede, valla eelarve

Fondid, valla
eelarve

Tegevused ja investeeringud:
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalase õppe korraldamine lasteaiast täiskasvanuteni, Ettevõtliku
Kooli programmi toetamine
Investeeringud IT lahendustesse ja lairibaühendusse
Haridusvõrgu korrastamine

Mustvee
valla
arengukava
2018-2030

Haridusasutuste õpetajate ja tugispetsialistide koolitus, ühiskasutus ja vahetus,
motiveerimise ja tasustamise põhimõtete loomine
Koostöö arendamine haridusasutuste vahe
Voore Põhikooli renoveerimine
Mustvee linna uue koolimaja ehitamine või olemasolevate koolihoonete
rekonstrueerimine
Avinurme lasteaia rekonstrueerimine või uue hoone ehitamine
Avinurme vana koolimaja renoveerimine (sööklakompleks, hoone 2.korrus)
Lohusuu Kooli renoveerimine
Mustvee valla loodusainete õppeklassi ja stuudioklassi rajamine, loodusainete labori
rajamine Avinurme Gümnaasiumisse
Staadionite, spordiväljakute ja spordihoonete renoveerimine ja korrastamine (Avinurme,
Mustvee, Kääpa, Kasepää, Lohusuu).

Mustvee valla eelarvestrateegia investeerimistegevus –
Vastu võetud 31.10.2018 nr 29
Investeeringu-objektid

2018 eeldatav 2019 eelarve
täitmine

Lohusuu Kooli renoveerimine/
küttesüsteem ja reovee puhasti

143 519
(omaosalus)

2022 eelarve

915 000
(toetuse arvelt)
250 000 (s.h
omaosalus
37 500)

6 100 000 (s.h
omaosalus
100 000)

Mustvee hariduskeskus

Tiheda Lasteaia soojustamine

2021 eelarve

1 500 000 (s.h
omaosalus
115 000)

Avinurme lasteaed

Voore PK renoveerimine

2020 eelarve

237 289 (s.h
omaosalus
137 583)

Avinurme Gümnaasiumi
hoonestusõiguse välja ostmine

1 023 121 €.

Mustvee valla
2019 eelarve

Lohusuu PK renoveerimine
omaosalus 37 500 €.

Voore PK rekonstrueerimine
1 000 000 €.

Jõgevamaa
arengustrateegia
2035+

➢Hariduses toimuvad arengud mõjutavad otseselt ka edu
võimalusi maakonna arengustrateegia prioriteetsetes
valdkondades. Üksnes haritud ja oskuslikele inimestele
tuginedes on võimalik jätkusuutlikult tõsta tootlikkust
maakonna ettevõtetes.
➢Konkreetsemaid arengueeldusi ettevõtluse arenguks
loovad tugev ettevõtlusõpe üldharidus- ja kutsekoolides,
huvihariduse ja huvitegevuse võimalused tehnilistel
erialadel, täiend- ja ümberõppe kättesaadavus maakonna
elanikele.
➢Samavõrra oluline on koolide (samuti huvikoolide ja
noortekeskuste) panus noorte kasvatamiseks kodukohta
väärtustavateks ja sotsiaalselt aktiivseteks kodanikeks,
kes soovivad panustada maakonna arengusse.
➢Aktiivsete gümnaasiumiealiste noorte kohalolu või selle
puudumine kujundab piirkonna ühiskondliku elu iseloomu
ja kuvandit.

Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019 - 2022

Tegevus (valdkond Haridus ja Noorsootöö)

1.1. Maakondliku haridustöötajate võrgustiku
tegevused, sh koostöö õppetöö
korraldamisel,maakondliku tunnustussüsteemi
hoidmine
1.5.2. Mustvee valla haridusvõrgu
korrastamine, ruumikasutuse optimeerimine
(Avinurme, Lohusuu, Voore, jt)
1.5.5. Mustvee uue koolimaja ehitamine või
olemasolevate hoonete rekonstrueerimine

2019

2020

2021

2022

2023+*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KOKKU 2019-2022

180 000 €

rahastaja

Riik

Riigi eelerve,
Regionaalinves
3 350 000 €
teeringud, KOV,
KIK
6 000 000 €

Riik

Säilitada ning tagada lasteaedade ja/või põhikoolide I aste
(1.-3. klass) ning huvihariduse võimalused kõikides keskustes;
Säilitada ning tagada põhikoolide II ja III aste (4.-9. klass)
maakondlikus keskuses, piirkondlikes keskustes ja kohalikes
keskustes;

Jõgeva
maakonnaplaneering:

Säilitada ning tagada gümnaasiumid, õpilaste majutus,
täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimalused
maakondlikus keskuses ja piirkondlikes keskustes;
Tagada Luua Metsanduskooli säilimine kutsekoolina ja
arendamine kompetentsikeskuseks;
Tagada hariduslike erivajadustega õpilaste kooli olemasolu ja
ametiõpe maakonnas.

