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Nõusoleku andmine toimus digitaalsete vahendite abil 9.-14.03.2022.
Osalesid: Kaia Otsa, Merle Kiissa, Silver Laks, Vahur Vuks, Kristel Ilves, Kaire Elias, Märt
Kuvvas.
Protokollis: Merle Kiissa
Päevakord:
1. Aakre Lasteaed-Algkooli tegevuse lõpetamise otsuse eelnõule ja seletuskirjale nõusoleku
andmine.
S. Laks: Paraku nõustun Elva vallavalitsuse poolt koostatud eelnõuga Aakre kooli sulgemise osas.
Otsuse teen majanduslikel kaalutlustel, samuti osade lapsevanemate tagasiside põhjal, kus on juba
aastaid antud mõista, et paari lapsega kool pole ikka päris õige kool. Arvestades tänast keerulist
olukorda seoses Ukrainas käiva sõjaga on teoreetiliselt võimalik, et ka Aakre kool saaks juurde
mõne õpilase ja olukord muutuks. Iseasi, kas vajadusel oleks meil soov ja võimekus saada hakkama
võõrast ühiskonnast muukeelsete lastega. Ja muidugi on meie küla teema see, kus pole ju
võimalikele potentsiaalsetele sõjapõgenikele elukohta pakkuda. Seega ka see variant ei tundu väga
tõene.
K. Ilves: Olen antud eelnõu poolt. Siiski on järgnevad küsimused: kuidas on vallavalitsusel plaan
kasutada 70 000€ personalikulude kokkuhoidu? Kas Aakre lasteaias saab jätkata sama logopeed?
K. Otsa: Mõistan Elva Vallavalitsuse otsust kooli sulgemise osas, kuid soovitan dokumendist välja
jätta lõik, kus seatakse kahtluse alla õpilastele Aakre koolis antava hariduse konkurentsivõimelisus.
V. Vuks: Ühinen Kaia mõttega täielikult.
Kui lugeda vallapoolseid põhjendusi, siis jääb vägisi mulje, et Aakre kooli õpilased on teistest
koolidest tulnud õpilastega võrreldes kehvemad. Seda mina ei usu. Selline ebasiiras põhjendus tuleb
kindlasti välja jätta.
K. Otsa: Samas on tekkinud küsimus, mille alusel ühendatakse Aakre lasteaed Rõngu lasteaiaga?
Kas kahe rühmaga spetsiifilises hoones asuval lasteaial võiks olla oma koha peal asuv juht?
Merle Kiissa: Minu arvamus Elva vallavalitsuse eelnõu "Aakre Lasteaed-Algkooli tegevuse
lõpetamine" kohta.
Pole nõus vihjega, et Aakre kooli õpilased ei saa kvaliteetset haridust. Toon järgnevad põhjendused:
a) 2018. aastal osales 4.klassi õpilane emakeele olümpiaadil ja saavutas maakondlikus
arvestuses 4-5 koha.
b) 2019. aastal saavutas 4.klassi õpilane 10. koha, 5.klassi õpilane 8.koha.

c) 2019. aastal saavutas kool maakondlikul teatrifestivalil esikoha.
Robootikaringi lapsed jõudsid robootikavõistlusel FLL finaali Tallinnas ja hästi läks ka
tantsuvõistlusel Koolitants 2020. Nii, et lastel on olnud erinevaid valikuvõimalusi nii õppes kui
huvihariduses.
K. Elias: Olen tutvunud eelnõuga ja olen nõus.
M. Kuvvas: Olen eelnõuga tutvunud ja poolt, nii väheste lastega kannatavad ka juba laste
sotsiaalsed oskused, kuid õpetajate märkusega olen ma nõus ja sellised viited, mida saab kaheti
mõista ja on võimalik välja lugeda (madal õpiedukus), siis need võiks eemaldada või ümber
sõnastada.
Otsustati: Nõusoleku Elva vallavolikogu otsuse eenõule „Aakre Lasteaed-Algkooli tegevuse
lõpetamine“ ja seletuskirjale andsid kõik seitse hoolekogu liiget tingimusel, et eelnõust ja
seletuskirjast võetakse välja vihjed hariduskvaliteedile, esimeseks sulgemise põhjuseks seatakse
ikka üldine demograafiline olukord maapiirkondades, eriti suurtest keskustest kaugemal nn valla
äärealadel. Samuti on viisakas tänada või märkida kuidagi muudmoodi positiivselt väikese
maakooli õpetajate tööd.
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