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Mõisaküla Kooli ja Mõisaküla Lasteaia tegevuse ümberkorraldamine
Kohaliku omavalitsusüksuse üheks peamiseks seadusest tulenevaks kohustuseks on oma
haldusterritooriumil tagada haridusasutuse areng ja jätkusuutliku kvaliteetse hariduse kättesaadavus
võrdväärselt kõigile lastele-õpilastele. Selleks peab kohalik omavalitsusüksus üleval vajalikul arvul
õppeasutusi. Seejuures on kohalikule omavalitsusüksusele pandud mitmeid erinevaid ülesandeid
võimaluste loomisel kohustusliku põhihariduse ja vabatahtliku üldkeskhariduse andmiseks.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 kohaselt tagab vald koolikohustuslikule isikule, kelle
elukoht asub selle valla haldusterritooriumil, võimaluse omandada põhiharidus.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 kohaselt korraldab kooli ümber kooli pidaja, kuulates
enne ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse. Sama paragrahvi lõike 2 punkti 5 kohaselt
muudetakse §-ga 2 sätestatud põhikooli või gümnaasiumi tegutsemise vormi. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 sätestab, et valla ametiasutuse hallatava asutuse
moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine on volikogu ainupädevuses.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt lasteaed ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
sätestatud põhikool võivad tegutseda ühe asutusena. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt ühe asutusena
tegutseva lasteaia ja põhikooli puhul kohaldatakse lasteaia osale koolieelse lasteasutuse seaduses
sätestatut ning põhikooli osale põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Lasteaia ja põhikooli
ümberkorraldamise, kooli pidamise üleandmise, tegevuse lõpetamise ning hoolekogu koosseisu osas
kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja
põhikooli direktoril on koolieelse lasteasutuse seadusest ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest
tulenev pädevus.
2021/2022. õppeaastal (seisuga 28.02.2022) õpib Mõisaküla Koolis 25 õpilast, lasteaias on 32 last.
Käesoleval õppeaastal 1. septembril ei astunud Mõisaküla Kooli mitte ühtegi last, hiljem 20.
septembril asus esimesse klassi õppima 2 õpilast. Õpilasi on esimeses klassis 2, teises 7, kolmandas
2, neljandas 0, viiendas 1, kuuendas 5, seitsmendas 2, kaheksandas 3 ja üheksandas 2 last. Eelmise
õppeaasta 2020/2021 septembri seisuga oli Mõisaküla Koolis 42 õpilast ning 2019/2020 õppeaastal
45 õpilast. Eelmisel õppeaastal 2020/2021 lõpetas Mõisaküla Lasteaia 8 last, kuid õppima 1.
septembril ei asunud Mõisaküla Kooli neist ühtegi.
2022. aastal on rahvastikuregistri andmetel Mõisaküla piirkonnast lapsi kooli minemas. Arvestades
rahvastikuandmeid on 01.01.2022 seisuga 7–16 aastaseid noori 58, sh 7–10 aastaseid lapsi 33.

Haridus- ja teadusministeeriumi «Hariduse arengukava 2021-2023» järgi ootab põhikooli astmes
vähem kui 30 õpilasega koole sulgemine. Kohalikul omavalitsusel tuleb tagada kahaneva
rahvastikuga piirkondades kodulähedane õpe vähemalt põhikooli I ja II kooliastmes ning koondada
III kooliastme õpe suurematesse keskustesse.
Jätkamine muutusteta ja sekkumiseta toob kaasa tõenäoliselt järgmise: kooli täieliku sulgemise, kuna
õpilaste arv on kiiresti kahanenud; kaadri puuduse; kooli maine ja usaldusväärsuse languse
kogukonnas, õpilasele eakohase sotsiaalse keskkonna puudumise; koolihoone õpikeskkonna
mittevastavuse, jätkuva lasteaiakohtade puuduse. Kooli õpilaste arv on tugevalt seoses lasteaias
käivate laste arvuga. Samuti ei ole võimalik õpilastele pakkuda objektiivset võrdlusmomenti kui
klassis õpib üks õpilane. Sellise õpilaste arvuga kooli pidamine ei ole jätkusuutlik.
Kooli ümberkorraldamisel avarduvad tugiteenuste ja õppekava arendamise võimalused, mille
tulemusena on võimalik pakkuda õpilastele ja nende vanematele kvaliteetsemat õpikeskkonda ning
arvestada õpilaste individuaalseid vajadusi. Mulgi Vallavalitsus on kohtunud kahel korral kooli
juhtkonna ja hoolekoguga. Kõikide osapooltega on jõutud ühisele sisukohale muutuse vajalikkuse
osas, et Mõisakülas oleks tugev ja kvaliteetne lasteaed ja algkool. Mõisaküla lasteaed ja algkool (1-4
klassi) annab lastele tugeva alghariduse kodukoha lähedal, turvalises õpikeskkonnas. Võimalus on
tulevikus õpilaste arvu suurenemisel kooliastmeid lisada kuni III kooliastmeni. Ühine soov on tagada
kvaliteetne haridus kodukohas sh lasteaiakohtade suurendamine ning järjepidev õppijate arv koolis.
Õpilastele tuleb tagada võimalikult hea koolitransport liikumiseks õppeasutuse ja kodu vahel.
Õpingute jätkamiseks lähim ja hea ühistranspordi ühendusega kool on Abja Gümnaasium.
Mõisaküla kooli ja lasteaia ümberkorraldamist arutati Mulgi Vallavalitsuse istungitel 15. veebruaril
ja 1. märtsil 2022. a, kus valitsuse liikmed oli ühisel seisukohal, et Mõisaküla Kool tuleb ümber
korraldada ja luua all uus asutus Mõisaküla Kool-Lasteaed, kus kooliharidust antakse 1.–4. kassini.
Kooli hoolekogu koosolekul 21. veebruaril 2022. a tõstatati üles kitsaskohad alus- kui ka alghariduse
osas: vananev personal, koolipersonali suhted laste ja lastevanematega, laste vähesus, tugiteenuste ja
erialaspetsialistide puudumine, transport, lasteaiakohtade vähesus.
Hoolekogu liikmed sh lapsevanemad toetavad ühiselt kohaliku omavalitsuse otsust muuta Mõisaküla
Kool 1.–4. klassiliseks kooliks ning liita see lasteaiaga ehk ümber kujundada uueks asutuseks
Mõisaküla Kool-Lasteaed. Õpilasesinduse seisukoht puudub, kuna koolis ei ole õpilasesindust
loodud.
Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018 määruse nr 34 „Mõisaküla Kooli põhimäärus“ § 32 kohaselt toimub
kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega ettenähtud korras.
Lähtudes eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 5, Mulgi Vallavolikogu 23.05.2018 määruse nr 34
„Mõisaküla Kooli põhimäärus“ § 32, koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõike 3 alusel ja arvestades
vallavalitsuse ettepanekut ja kooli hoolekogu arvamust
Mulgi Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Korraldada Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste Mõisaküla Kool ja Mõisaküla Lasteaed
tegevus ümber alljärgnevalt:
1.1 muuta Mõisaküla Kooli tegutsemise vormi ning ühendada Mõisaküla Kool ja Mõisaküla
Lastead;
1.2 moodustada 1. septembrist 2022. a uus Mulgi Vallavalitsuse hallatav asutus Mõisaküla KoolLasteaed;
1.2.1 haridusasutuse nimi – Mõisaküla Kool-Lasteaed;

1.2.2 haridusasutuse liik – koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutseb ühtse asutusena;
1.2.3 haridusasutuse aadress – Pärnu 39, Mõisaküla, Mulgi vald, 69302 Viljandimaa;
1.2.4 alushariduse andmine jätkub aadressil Vabriku 10, Mõisaküla linn, Mulgi vald, 69303
Viljandimaa;
1.3 Mõisaküla Kooli 5., 6., 7., 8. ja 9. klass lõpetavad tegevuse 31. augustil 2022. a.
1.4 Mulgi Vallavalitsuse hallatav asutus Mõisaküla Kool lõpetab tegevuse 31. augustil 2022. a.
1.5 Mulgi Vallavalitsuse hallatav asutus Mõisaküla Lasteaed lõpetab tegevuse 31. augustil 2022. a.
2. Määrata ümberkorraldamise tähtajaks 1. september 2022. a.
3. Mulgi Vallavalitsusel:
3.1 korraldada vajalikud toimingud, dokumentatsiooni muutmine ja menetlemine;
3.2 teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Mõisaküla Kooli, Mõisaküla Lasteaeda ja
vanemaid (s.h eestkostjaid, hooldajaid), õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi
ning kooli töötajaid ümberkorraldamise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
1. aprilliks 2022. a.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Mulgi Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks
pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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