Aakre Lasteaed-Algkool
Hoolekogu koosoleku protokoll
Aakre

21.02.2022

Koosolek algas 17.30, lõppes 19.20
Kohal: Märt Kuvvas, Vahur Vuks, Kaia Otsa, Merle Kiissa, Silver Laks, Kaire Elias (video
vahendusel).
Puudus: Kristel Ilves
Koosolekust võttis osa: Liina Laaser (direktori kt), Heiki Hansen (abivallavanem), Liis
Lehiste (haridus- ja kultuuriosakonna juhataja).
Protokollis: Merle Kiissa
Päevakord:
1. Aakre Lasteaed-Algkooli ümberkorraldamise arutelu
H. Hansen: Päevakorral on Aakre kooli tulevik ja selle ümberkorraldamine. Aakre
Lasteaed-Algkool asutusena likvideeritakse 1. septembrist 2022. a. Aakre lasteaia liitrühm
ja uus märtsis lisanduv sõimerühm hakkavad tegutsema Rõngu Lasteaia Pihlakobar
juhtimise all. Rühmade asukoht jääb Aakresse.
Liis Lehiste tegi kokkuvõtte haridusvõrgu analüüsist:
Aakre Lasteaed-Algkool asub Elvast 22 km kaugusel. Lähimad koolid on Rõngu Keskkool
7,4 km, Puka Kool - 8 km. Laste arv hetkel koolis 4 õpilast, lasteaias 20 last.
Õpilaskoha arvestuslik maksumus 2022. aastal Aakre koolis on võrreldes Elva valla
lähipiirkonna koolidega mitmeid kordi suurem. Selle teeb suureks õpilaste vähesus, kallis
küte, suur maja, võimla eraldi hoonena (soojustamata) jms kulud. Elva vald hoiab Aakre
kooliosa sulgemisega aastas kokku umbes 80 tuhat eurot. Koolilastele tagatakse liikumine
Rõngu Keskkooli koolibussiga.
V. Vuks: Kas selle kokkuhoitud raha hulgast on uue rühma kulutused juba maha
arvutatud?
H. Hansen: Ei ole. Need on majandus- ja personalikulud, mis jäävad ära kooliosa
sulgemisel.
V. Vuks: Eks Elva valla 28 miljonilise eelarve kõrval on see summa ikka köömes.
Mis saab siinsetest õpetajatest?
Võimalus töötada sõimerühmas, mis avatakse 1. märtsil. Õpetajatele antakse võimalus
jätkata töötamist 1. septembrist lasteaia õpetajatena. Selleks palusid õpetajad
mõtlemisaega.
Hetke seisuga tuleb märtsis kahe rühma peale kokku 26 last.
V. Vuks: Kõigil on meeles kui 2018. aastal sõimerühm suleti laste vähesuse tõttu. Kas
oleks saanud tookord natuke oodata, et ehk tuleb uusi lapsi juurde? Siis oleks see rühm
olnud praegu lahti ja kõik soovijad oleks saanud kohe vastu võtta. Ega nüüd kui laste arv
peaks millalgi jälle vähenema, kohe uut rühma ei hakata sulgema?
H. Hansen: Kindlasti ei sulge kui jääb samale tasemele kui 2018 a. Uue rühma jaoks on
ruumid olemas ja remonditud. Personal püütakse tagada võimalikult oma maja
töötajatega.
L. Laaser: Sulgemise hetkel oli sõimerühmas 6 ja liitrühmas 10 last.
Ettepanekud hoone edasiseks kasutamiseks. Võimalikud rendipinnad kohalikele
ettevõtetele.
H. Hansen: Vallal pole otsest plaani Aakre mõisat müüa.

S. Laks: Enne ei ole mõtet muretseda, kui kool on suletud ja ruumid vabanenud. Küll maja
rakendust leiab, sest hoone on terve ja seisab püsti.
V. Vuks: Rohkem peab informatsiooni jagama. Mitmendal korrusel asuvad vabad ruumid,
mitu ruutmeetrit on vaba pinda, mida saab keldriruumidega teha?
L. Laaser: Keldris olevat Elmar Maasiku pärandit tuleb väärikalt eksponeerida ja
muuseumituba laiendada. Hea oleks kui mõisas oleksid käsitöökojad, kus saaks tutvuda
vanade käsitöövõtetega.
H. Hansen: Küte jääb sisse, tühjaks maja ei jää. Maja eest hoolitsetakse, SA Elva
Teenused jääb haljastuse ja remondi eest hoolitsema.

