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PÄEVAKORD: 

 

1. Arvamuse andmine Järva Vallavolikogu otsuse eelnõule, seoses Peetri Kooli 

tegevuse ümberkorraldamisega alates 1. septembrist 2022 

 

   

 

Hoolekogu esimees Meelis Aasa tegi kokkuvõtte 2. märtsil 2022 toimunud koosolekust, 

kus vallavalitsus tutvustas volikogu otsuse eelnõud. 

 

Kristel Saar: Mina ei saa valla ettepanekuga leppida, olen selle poolt, et Peetri Kool jääb 

9-kl. kooliks. See, et vajadusel taas avatakse kolmas kooliaste( kui see suletakse), on 

ilmselgelt ainult helesinine unistus. Arvan, et lasteaiast ei tule enam lapsi meie kooli, kui 

jääb vaid 6 klassi.  

 

Merly Kons: Tutvusin Järva Vallavalitsuse eelnõuga ja ei saa sellega nõustuda. Toimunud  

koosolekul oli sellele eelnõule valdav vastuseis, seega ei saa nõustuda selle 

ümberkorraldusega. 

Vallavalitsuse esindajad jäid vastuse võlgu, kui palju hoitakse kokku kooli kuludelt III 

kooliastme sulgemisega ja kui palju tõuseks kolmanda kooliastme sulgemisega 

halduskulude arvelt kohatasu I ja II kooliastme õpilaste kohta. Koosolekul õhku visatud 

numbrid rahalise kokkuhoiu kohta olid utoopilised. 

III kooliastme sulgemisega tekib ka kohene mõju I ja II kooliastme õpilaste arvule, sest 

teistesse koolidesse III kooliastmesse õppima asuvate lastega liiguvad kaasa ka nende õed 

ja vennad, kes õpivad I ja II kooliastmes, seda puht logistika pärast. 

Teen ettepaneku, et vallavalitsus esitaks arvutuskäigu, kuidas saavutatakse selline kulude 

kokkuhoid.  Teha järelpärimine vallavalitsusele, et milline oleks kulu õpilaste 

transportimiseks teistesse koolidesse?  

 



 

Maaja Vilipõld: Ma ei ole ei õpetaja, lapsevanema, hoolekogu liikme ega 

kogukonnaliikmena Peetri kooli kuueklassiliseks muutmise poolt. Üldine arvamus oli ju ka 

suuremal osal koosolekul osalenud inimestest selline, et ei nõustuta.  

  
  

Getter Klaas: Minule jäi arutelul mulje, et üldiselt lapsevanemad ja kogukond ei toeta 

antud otsuse tegemist. Oleksin oodanud täpsemaid arvutusi ning ka rohkem selgitustööd, 

kuna pahameelt on väga palju. 

Kogukonnas  inimestega suheldes on tulnud välja järgmised seisukohad: 

  

* Peetri kooli 6. klassiliseks muutmine on piirkonnale kahjulik. Rääkides lapsevanematega 

on seisukoht, et suur osa lapsi ei vali 6. klassilist kooli just seetõttu, et 3 aastaks 

järgmisesse kooliastmesse viimine tekitab lastes stressi ja probleeme kohanemisega. 

  

*Bussiühendus on Kareda piirkonna lastel kindlasti parem Paidega, mis tekitab olukorra, 

kus vald hakkab lihtsalt maksma teistele omavalitsustele. 

  

*Peetri koolis õpib hulk erilisi lapsi, erilisi ja olulisi lapsi, kes ei soovi ja kelle vanemad ei 

soovi, et nende lapsed peaksid käima suures koolis. Seisukoht, et luukase väikeklass ka 

teistesse koolidesse ei ole see, mis õppida päriselt väikeses koolis. 

  

*Peetri kooli kolimisega 2018/2019 õ.a. uude kohta ja kooli investeerimisega on õpilaste 

arv olnud tõusvas trendis ka lasteaeda tulevate laste arv on kasvanud hüppeliselt. 

2017/2018. aastal õppis Peetri koolis 24 õpilast, nüüd on arvuks 31. 

  

Sellest tulenevalt ei toeta Peetri kooli 6.klassiliseks muutmist. 

  

Ann Raukas: Puudusin 2. märtsil toimunud koosolekult ja seega ei ole mul hetkel väga 

kindlat seisukohta, kuna pole kuulnud kõiki osapooli. 

Teiste hoolekogu liikmete argumendid tunduvad täiesti asjalikud ja kuna tundub, et 

vallavalitsuse esindajad ei suutnud anda nii tähtsal teemal konkreetseid vastuseid, siis 

hetkel olen ma otsuse vastu. 

 

Aile Krass: Ka mina olen vastu Peetri kooli 6. klassiliseks muutmisel. Valla poolt esitatud 

põhjused said ümber lükatud ja ei näe selles lastele mingit kasu. 

 

Eliina Tammehoid: Ma ei kuulnud sellel koosolekul, peale kahe valla esindaja (Toomas 

Tammik ja Tiin Oraste), mitte kedagi rohkem, kes oleks kogukonnas sellise reformimise 

poolt (EKRE esindajad olid hetkel erapooletud). 

Ka mina isiklikult ei nõustu muudatustega, st. sellist otsust hoolekogu ilmselt teha ei saa, et 

nõustume vallaga praeguses kontekstis. Mina olen sellisel kujul sõnastatud otsuse vastu. 

Isiklikult püüan ka väljaspool hoolekogu hakata uurima ülejäänud kogukonna seisukohta 

selles osas, kas on veel kooli 9-klassiliseks jäämise pooldajaid,  kuigi vallavanem väitis, et 

erakonnad ja nende liikmed-esindajad justkui oleksid kellegagi neid teemasid arutanud.  

Reaalsus paraku on see, et mitte keegi ei tea vist mitte kedagi, kellega erakondade ja 

valimisliitude väliselt oleks antud teemat arutatud ja nende seisukohti püütud välja 

selgitada. 

 

Eelpooltoodust lähtudes hoolekogu 

 



 

otsustas: 

 

mitte toetada  Peetri Kooli III kooliastme sulgemist. 

   

Toimus hääletus: poolt 8 

     erapooletu 1 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)                          (allkirjastatud digitaalselt) 
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