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Aakre Lasteaed-Algkooli tegevuse lõpetamine

Aakre Lasteaed-Algkool on Elva valla hallatav koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutseb ühe
asutusena. Lasteasutuses on moodustatud üks liitrühm 1,5-7-aastastele lastele ning põhikool, kus õpe
toimub 1.-6. klassis. 20212022. õppeaastal õpib Aakre koolis 4 õpilast: kolm õpilast 4. klassis ja üks
õpilane 6. klassis. 2022. aasta kevadel lõpetab üks õpilane Aakre kooli 6. klassi ning jätkab õpiteed
Rõngu Keskkooli 7. klassis. Aakre lasteaias on liitrühmas 20 last vanuses 1,5-6. Märtsikuus ava lasteaias
täiendav sõimerühm. Lasteaias ei ole käesoleval õppeaastal sellises vanuses lapsi, kes lõpetaksid lasteaia
ja vajaksid uuel õppeaastal koolikohta.

Nelja õpilasega koolis on keeruline tagada õpilasele keskkonda, mis oleks mitmekülgne ning kus
õpilasest saab kasvada iseseisev ja sotsiaalselt pädev isiksus. Ennastjuhvaks õpilaseks kujunemiseks
on vaja õpilasele pakkuda iseseisvust, valikuvabadust, koosloome võimalusi, mitmekülgseid
õppemeetodeid ja huvitegevusi.

Kool on oma arengukavas toonud välja nõrkusena, et üha vähenev õpilaste arv ei võimalda teiste
koolidega võrreldavalt esineda erinevatel konkurssidel ja võistlustel ning laste arvu vähenemine pärsib
paljude spordi- ja õppetegevuste läbiviimist.

Haridusvõrgu analüüsi käigus tehtud rahvaskuprognoosi kohaselt on järgmisel kümnel aastal Aakre
koolis kuni 10 last. Käesoleval aastal on kooliõpilaste arv madalam, kui prognoositud.

Selleks, et tagada ka edaspidi kvaliteetset haridust, tuleb haridusvõrku vastavalt demograafilistele
muutustele kohandada. Oluline on tagada maakoolides õpetajatele täiskohaga töö, võimaldades
samas ka paindlikkust rollides ja pakkudes tugevaid karjääri- ja koolitussimuleid. Koolivõrgu
ümberkorraldamise mõju hariduse käesaadavusele ja kvaliteedile on põhjalikumalt käsitletud
käesoleva otsuse eelnõu seletuskirja punkdes 4 ja 5.

Koolivõrku ümber kujundades peab koolipidaja tagama, et vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks
põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minut. Kõikidele Aakre
ja ümberkaudsete külade lastele on tagatud lühem kui 60-minuline koolitee pikkus. Lähimad koolid
asuvad ligikaudu 8 km kaugusel ning kõikidele õpilastele on tagatud transport Rõngu Keskkooli.

Aakre Lasteaed-Algkooli kooliosa 2022. aasta eelarve on 121 000 €. Aakre Lasteaed-Algkoolis on 2,8
amekohta, sealhulgas ka 0,5 kohta koolijuh. Riik eraldab Aakre kooli õpetajate tööjõukuludeks 16 653
eurot. Eelarves on õpetajate kuludeks 51 233 eurot, seega vald maksab lisaks 34 580 eurot. Õpilaskoha
arvestuslik maksumus Aakre Lasteaed-Algkoolis on 2022. aastal on 1638 eurot kuus, mis on suurim
Elva vallas (võrdlusena on Rõngu keskkooli õpilaskoha arvestuslik maksumus 176, Valguta Lasteaed-
Algkoolis 337 ja Palupera Põhikoolis 270 eurot kuus). Kooliosa tegevuse lõpetamise korral vähenevad
personalikulud ligikaudu 70 000 eurot ning majandamiskulud ligikaudu 10 000 eurot aastas.



Haridusvõrgu analüüsi põhjal õpib alla 13 piirkonna lastest Aakre koolis, ehk pered teevad juba praegu
kooli osas teisi valikuid. Vões arvesse demograafilisi muutusi ja koolitusnõudluse vähenemist on
otstarbekas Aakre Lasteaed-Algkooli tegevus lõpetada.

Haridusvõrgu analüüsi põhjal käib piirkonnas olevatest lastest 23 Aakre lasteaias. Avalike arutelude
käigus on kogukond ja hoolekogu väljendanud soovi kodulähedase lasteaia säilimise kohta. Kuna
hoones on olemas sobivad ruumid, jätkavad lasteaiarühmad tegevust senises asukohas Rõngu lasteaed
Pihlakobara koosseisus.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punk 34 ja § 35 lõike 2, Ees Vabariigi
haridusseaduse § 7 lõike 2 punk 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 1 ja lõike 3 punk 2,
§ 80 lõike 1, lõike 2 punk 2 ja lõigete 3, 5, 8 ja 9, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 1 punk
2, lõigete 2 ja 3, § 33 lõike 1 ja lõike 2 punkt 2, § 34 lõike 11, Elva Vallavolikogu määruse nr „Elva valla
põhimäärus“ § 43 lõike 2 alusel ning vões arvesse haridus- ja noorsootöökomisjoni, Aakre Lasteaed-
Algkooli hoolekogu ja Elva valla noortevolikogu arvamuse Elva Vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Lõpetada Aakre Lasteaed-Algkool (registrikood 75002426) tegevus 31. augusl 2022.

1) Aakre lasteaed-algkooli lasteaia osa lastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus
jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Rõngu lasteaed Pihlakobara (registrikood 75007706)
rühmas, mis moodustatakse Aakre Lasteaed-Algkooli senises asukohas.

2) Aakre Lasteaed-Algkooli kooli osa õpilastele tagatakse alates 1. septembrist 2022 võimalus
jätkata hariduse omandamist Rõngu Keskkoolis (registrikood 75007675).

2. Elva Vallavalitsusel:

1) Korraldada haridusasutuse tegevuse lõpetamine ja ümberkorraldamine, nende valduses oleva
vara, alaliste, pikaajaliste ja lühiajaliste dokumende ning arhivaalide üleandmine ning muude
õigusakdes ee nähtud ja ümberkorraldamisega seonduvate tegevuste läbiviimine hiljemalt
31. august 2022.

2) Teavitada seadustes ee nähtud korras Haridus-ja Teadusministeeriumi, Aakre Lasteaed-
Algkooli, õpilasi, vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid).

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Elva Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsust on võimalik vaidlustada
Tartu Halduskohtus (Kalevi 1, Tartu 51010) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
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