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Põlva valla haridusasutuste
ümberkorraldamine
Tulenevalt kooli pidaja kohustusest tagada lisaks kooli ülalpidamisele ka kooli areng ja
jätkusuutliku kvaliteetse hariduse kättesaadavus võrdväärselt kõigile õpilastele kõigis
kooliastmetes, seoses õpilaste arvu vähenemisega ning riigieelarvest kohalikule
omavalitsusüksusele makstava hariduskulude toetuse maksmise põhimõtete muutumisega, teeb
kooli pidaja otsuse korraldada ümber Põlva valla munitsipaalharidusasutused.
Haridusasutuste ümberkorraldamise otsustamisel on kaalutud erinevaid ümberkorraldamise
võimalusi, avalikku huvi haridusasutuste nõuetekohase pidamise ja selleks olemasolevate
vahendite osas ning õpilaste ja nende vanemate huvide riivet haridusasutuste
ümberkorraldamisel. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 1 on ära kuulatud
koolide hoolekogude ja õpilasesinduste arvamused ning vastavalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 61 lõikele 2 on ära kuulatud Põlva maavanema arvamus kooli asutamise
vajalikkuse kohta lähtuvalt piirkondlikust hariduspoliitikast ja koolivõrgu kujundamise
vajadusest.
Otsuse põhiseisukohad, kaasnevad muudatused, ülevaade otsuse mõjudest ning otsusele
eelnenud menetluskäik on esitatud otsuse eelnõu nr 1-4/73 seletuskirjas.
Eelnevast tulenevalt ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti
Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 61 lõike 1,
§ 80 lõigete 1 ja 8 alusel, arvestades Põlva Vallavalitsuse ettepanekut, kooskõlas Põlva
Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määrusega nr 1-2/24 "Põlva valla arengukava aastateks
2015–2029" ning seoses vajadusega korraldada ümber Põlva linna ja Põlva valla ühinemise teel
moodustunud uue omavalitsusüksuse – Põlva valla – haridusasutused, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada Põlva valla haridusasutused ümber järgmiselt:
1.1. asutada 1. veebruarist 2016 põhikool nimetusega Põlva Kool, asukohaga Kesk tn 25, Põlva,
kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Kool tegutseb aadressidel Kesk 25, Koolimaja tee 1 ja
Lina 13;
1.2. lõpetada 1. juulist 2016 Põlva Põhikooli (registrikood 75009289) tegevus;
1.3. lõpetada 1. juulist 2016 Põlva Ühisgümnaasiumi (registrikood 75009272) tegevus;
1.4. korraldada 1. juulist 2016 koolieelse lasteasutusena ja põhikoolina tegutsev Mammaste
Lasteaed ja Kool (registrikood 75010648) ümber koolieelseks lasteasutuseks ja anda sellele uus
nimetus Mammaste Lasteaed.

2. Põlva Vallavalitsusel:
2.1. tagada õppimisvõimalus kõigile Mammaste Lasteaia ja Kooli, Põlva Põhikooli ja Põlva
Ühisgümnaasiumi õpilastele;
2.2. korraldada haridusasutuste tegevuse lõpetamine või ümberkorraldamine ning nende valduses
oleva vara, alaliste, pikaajaliste ja lühiajaliste dokumentide ning arhivaalide üleandmine
hiljemalt 30. juuni 2016;
2.3. korraldada kooli asutamise ja komplekteerimisega seotud toimingud.
3. Tunnistada Põlva Linnavolikogu 6. märtsi 2013. a otsus "Põlva linna koolivõrgu
ümberkorraldamine" ja Põlva Vallavolikogu 25. märtsi 2014. a otsus nr 1-3/18 "Põlva valla
koolivõrgu ümberkorraldamine" kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud
otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
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