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Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste Kallaste Lasteaed-Põhikooli
ja Kolkja Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine
Peipsiääre valla koolivõrgu korrastamise vajadus on tingitud laste arvu vähenemisest, mis on
põhjustanud osade haridusasutuste alatäituvuse. Peipsiääre vallas asub haldusreformi tulemusena
kokku 8 laste- ja üldharidusasutust: 2 põhikooli, 3 lasteaed-põhikooli ja 3 lasteaeda. 2020/2021.
õppeaastal õpib valla viies põhikoolis 402 õpilast ja kuues lasteaias käib 215 last. Laste arvult on
kõige väiksemad koolid Kallaste Lasteaed-Põhikool ja Kolkja Lasteaed-Põhikool.
Koolivõrgu ümberkorraldamise vajadus tuleneb Peipsiääre valla arengukavast. Valla arengukava
haridusvaldkonna sihtideks on optimaalselt korrastatud haridusvõrk ja haridusasutuste
kaasajastatud õpikeskkonnad. Haridusasutuste ümberkorraldamise eesmärk on tagada
jätkusuutlik koolivõrk ja pakkuda kõigile valla lastele tänapäevastes õpitingimustes kvaliteetset
haridust.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 kohaselt kuulatakse ära koolide hoolekogude ja
õpilasesinduste arvamused. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja
Peipsiääre valla põhimääruse § 57 lõike 2, § 59 lõigete 3 ja 4 kohaselt kuulub volikogu
ainupädevusse valla asutuste moodustamine, ümberkorraldamine ning tegevuse lõpetamine.
Peipsiääre valla koolivõrgu ümberkorraldamise käigus liidetakse Kallaste Lasteaed-Põhikool
Kolkja Lasteaed-Põhikooliga. Ümberkorraldamise põhjendused ja kaasnevad muudatused on
esitatud otsuse eelnõu seletuskirjas, mis on käesoleva otsuse lahutamatu osa.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti
34, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80
lõike 1, lõike 2 punkti 2, lõike 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3, § 33 lõike 1, lõike 2
punkti 2, Peipsiääre valla põhimääruse § 57 lõike 2, § 59 lõigete 3 ja 4 ja Alatskivi
Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 89, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 46,
Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 42 kinnitatud Alatskivi valla, Peipsiääre valla, Vara
valla ühinemislepingu punkti 8.1.1 ja ühinemislepingu juurde kuuluva seletuskirja punkti 3.2
alapunkti 3 alusel.

1. Korraldada hiljemalt 31. augustiks 2021 ümber Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutused
Kallaste Lasteaed-Põhikool ja Kolkja Lasteaed-Põhikool. Ümberkorraldamise tulemusel
liidetakse Kallaste Lasteaed-Põhikool Kolkja Lasteaed-Põhikooliga.
2. Käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud munitsipaalharidusasutuste ümberkorraldamise
tulemusena lõpetatakse 31. augustil 2021 Kallaste Lasteaed-Põhikooli (registrikood 75006500)
tegevus.
3. Alates 1. septembrist 2021 jätkab Kolkja Lasteaed-Põhikooli (registrikood 75011042)
põhikooli osa tegevust kahes õppekohas alljärgnevalt:
3.1. Suur tee 45, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, 60306 Tartumaa (1.–9. klass);
3.2. Sõpruse tn 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, 60104 Tartumaa (1.–3. klass).
4. Alates 1. septembrist 2021 jätkab Kolkja Lasteaed-Põhikooli (registrikood 75011042) lasteaia
osa tegevust kahes õppekohas alljärgnevalt:
4.1. Suur tee 45, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, 60306 Tartumaa;
4.2. Sõpruse tn 4, Kallaste linn, Peipsiääre vald, 60104 Tartumaa.
5. Peipsiääre Vallavalitsusel koostöös Kolkja Lasteaed-Põhikooliga valmistada ette kõik
käesolevas otsuses nimetatud munitsipaalkoolide ja lasteasutuste ümberkorraldamisega
seonduvad dokumendid ning viia läbi kõik toimingud, mis on vajalikud otsuse täitmiseks.
6. Käesolev otsus teha teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumile, koolidele, vanematele,
õpilastele ja õpilaste elukohajärgsetele valla- või linnavalitsustele kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis hiljemalt 31.03.2021.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
8. Käesoleva otsuse peale võib esitada Peipsiääre Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast või
päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise
päevast arvates.
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