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Osalejad: Jane Koemets, Kermo Rannamäe, Tiina Kivimeister, Anne Heier, Tiia Perli, Kaarel 

Simson (koosoleku kokkukutsuja), Saskia Sadrak-Tammes 

Juhatas: Kaarel Simson 

Protokollis: Jane Koemets 

Päevakord: 

1. Rõuge valla haridusvõrgu ümberkorralduse eelnõu osas arvamuse kujundamine 

2. Muud küsimused 

 

Kokkuvõte koosolekust: 

1. Kaarel Simson tegi kokkuvõtte e-maili teel toimunud arutelust ning midagi uut ei 

lisandunud. 

2. Tiina Kivimeister tegi ülevaate haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõust, ja juhtis 

tähelepanu, et arvamusi ja hinnanguid tuleb anda käesolevale eelnõule ning soovi korral 

saab ettepanekuid-täiendusi teha samuti sellele eelnõule. 

3. Järgnenud arutelu käigus arutleti erinevate alternatiivide üle liita kas Rõuge ja Haanja 

kool omaette hariduasutuseks ja Varstu ja Mõniste omaette haridusasutuseks ning muude 

erinevate variantide üle, kuid lõppkokkuvõttes jäi kõlama Tiina Kivimeistri sõnum 

vallavalitsuse poolt, et ajaliselt pole võimalik teisi alternatiive, kui eelnõus on toodud, 

uue eelnõuna vallavolikogus arutlusele võtta. 

Hoolekogu arvamus jäi, et sellisel kujul nagu on eelnõus kokkuliidetud haridusasutus, ei 

taga kõigi seniste koolide ja lasteaedade tõhusat juhtimist. Kooliõpetajate arvates poleks 

võimalik tagada kvaliteetset hariduasutuse juhtimist vältimata direktori läbipõlemist 

ülekoormuse tõttu. Teadmata on, kas Rõuge Põhikooli direktoriga on olemas kokkulepe 

kõigi teiste haridusasutuste juhtimise ülevõtmiseks ja millistel tingimustel. Raske on anda 

hinnangut eelnõule, kui teadmata on liidetud haridusasutuse koosseis.  

Ei saa nõustuda eelnõu ajakavaga, mis tingiks väga suure teadmatuse õpetajate ja ajutiste 

töötajate tuleviku osas. Kui käesoleva õppeaasta lõpus on teadmata uus direktor ja 

koosseis, on suur oht, et tähtajalise töölepinguga töötajad, kes muidu jätkaks ka sügisel, 

otsivad endale alternatiivsed töökohad, kindlustamaks oma sissetulek. Samuti on oht, et 

õpetajad, kes hoolimata oma pensionieast jätkaksid tavapärases olukorras õpetamist, 

siiski pensioneeruvad ja tekib probleem puuduva õpetamisvõimekusega.  

Kuigi eelnõu kirjeldab kõigi valla haridusasutuse liitmist Rõuge Kooliks, on tegu siiski 

de facto uue hariduasutuse loomisega, kuna struktuurimuudatused ning õppekavade 



muudatused on väga suured. Reaalsuses oleks vaja kvaliteetse hariduse tagamiseks viia 

läbi kõik vajalikud etapid, sh. uued õppekavad jms kooskõlas haridusministeeriumiga.  

Eelnõus ei kajastu negatiivse rahaline mõju, mis tekib Varstu ja Mõniste piirkonnast 

lahkuvate õpilaste liikumisel Hargla jt Valga maakonnas asuvatesse koolidesse, sh 

saamata jääv pearaha ning tasud teistele omavalitsustele meie õpilaste koolitamise eest. 

Haanja kool on teinud ära väga olulise töö Erasmus-programmi akrediteeringu saamiseks, 

mis on oluliseks sammuks meelitamaks Haanja kooli uusi õpilasi, mis tagaks vallale 

kulude vähendamise teistele omavalitsustele meie õpilaste koolitamise eest ning tõstaks 

tulusid, kui meie kooli tulevad uued õpilased mujalt omavalitsustest. Hoolekogu arvates 

ei tohiks liita Haanja kooli teiste koolidega, sest siin piirkonnas on hiljuti juba suletud 

Ruusmäe ja Misso koolid ning on rakendatud olulisi rahalisi kokkuhoiumeetmeid. Haanja 

kooli lasteaias on eraldi direktori asemel kokkuhoiumeetmena õppejuht. Aeg, mil Haanja 

koolis möödus korraliku direktorita, mõjus lasteaia töökorraldusele negatiivselt ning 

töötajad ei soovi selle olukorra taastekkimist. 

 

Otsustati:  

Täpsustada Haanja kooli ja lasteaia hoolekogu arvamust Rõuge valla haridusvõrgu eelnõu 

osas enne järgmist hoolekogu koosolekut. Selleks kirjeldab koolidirektor täpsemalt 

Erasmus programmiga tehtavad tegevused ning eesmärgid.  

Hoolekogu esimees uurib teiste valla kooli esindajate käest, milline on nende nägemus 

eelnõust ning millised on võimalused koostööks. 

Erki Sok küsib teistelt vallavolikogu liikmetelt, kes on teiste haridusasutustega paremini 

seotud, infot kohapealse olukorra kohta, et teha paremini kaalutletud otsust. 

Hoolekogu teised liikmed koostavad võimalusel oma huvigruppe puudutavad arvamused, 

ettepanekud ja tähelepanekud eelnõu osas. 

Täpsustused edastada kas hoolekogu esimehele või üldisesse hoolekogu meili-listi. 

 

4. Kermo Rannamäe tõstatas probleemi Misso lasteaias, kus on töötajate vahel olnud 

konflikt. Direktor on konfliktist teadlik ning on juba rakendanud meetmeid probleemi 

lahendamiseks, kuid kuna kellegi kirjalikku pöördumist ei ole olnud, siis võimalikud 

rakendatavad meetmed ei pruugi tagada vajalikku mõju ning tagada konflikti kõige 

paremal viisil lahendamist. Hetke seisuga saab pakkuda kannatavale poolele toetust. 

Otsustati, et vajalik on kaasata proffessionaalid kas valla tugiteenustest või vajadusel ka 

politseist. Menetlust on võimalik alustada, kuid on olemas lapsevanemate või töötajate 

poolne vastavasisuline pöördumine. 

 

5. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2. märtsil kell 17.00 Haanja Rahvamajas. Kui 

kellelgi on vaja osaleda koosolekul veebi teel, antakse sellest hoolekogu esimehele 

varakult teada. 

 

Kaarel Simson   Jane Koemets 

Hoolekogu esimees  protokollija 

/digiallkirjastatud/  /digiallkirjastatud/ 


