Lasva valla koolide ülevaade ja muudatuste mõjud
Lasva vallas tegutseb kaks kooli: Pikakannu põhikool ja Kääpa põhikool. 2011/2012
õppeaasta alguse seisuga õpib Kääpa põhikoolis 132 õpilast ja Pikakannu põhikoolis 28
õpilast. Koolide vaheline kaugus on ligikaudu 10 kilomeetrit.
Muudatuste vajaduse on tinginud asjaolu, et õpilaste arv (tabel 1 – õpilaste arv aastate lõikes)
väheneb mõlemas koolis. Samuti asjaolust, et valla tulubaas jätkuvalt väheneb (tabel 2 finantsanalüüs).
Muudatuste planeerimisel kaalutakse järgmisi võimalusi:
1. Pikakannu kooli jätkamine 9-klassilisena;
2. Pikakannu kooli 6-klassiliseks muutmine;
3. Pikakannu kooli sulgemine.
Teemad, mida muudatuste planeerimisel analüüsitakse
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Kooli minejad 2012 kuni 2018 külade kaupa, kaugus koolist ja bussiga koolis
käimiseks kuluv aeg (tabel 3 - sündide tabel 2004 kuni 2011; tekst 1 - muudatuste
mõju).
Koolis käivad õpilased külade kaupa, kaugus koolist ja bussiga koolis käimiseks kuluv
aeg (tabel 4 – Pikakannu ja Kääpa koolide õpilased; tekst 2 - muudatuste mõju).
Õpilaste kooli jõudmine:
o Pikakannu kooli 9-klassilisena jätkamisel – muudatusi ei ole.
o Pikakannu kooli 6-klassiliseks muutmise puhul – muudatused puudutavad 7-9
klassi õpilasi ja järgmistel aastatel 7-9 klassi astujaid.
o Pikakannu kooli sulgemise puhul – muudatus puudutab kõiki Pikakannu kooli
õpilasi ja järgmistel aastatel kooli minejaid.
Kulud õpilastranspordile (tekst 3 – kulud õpilastranspordile):
o Pikakannu kool 9-klassilisena (õpilasliin, Kääpale tundidesse (2 korda
nädalas), muud kooli sõidud)
o Pikakannu kooli 6-klassiliseks muutmisel (õpilasliin, Kääpale sõidud, muud
kooli sõidud)
o Pikakannu kooli sulgemisel (õpilasliin)
Koolide ülalpidamiskulud 2009 kuni 2011. Aastane kulu 2012 ja edasi (tabel 5 –
ülalpidamiskulud: riigi poolne rahastus ja valla poolne rahastus eraldi välja toodud):
o Kääpa põhikool – 132 õpilasega ja 141 õpilasega (lisades igasse klassi ühe
õpilase)
o Pikakannu põhikool 9-klassilisena – 28 õpilasega ja 37 õpilasega (lisades
igasse klassi ühe õpilase)
o Pikakannu põhikool 6-klassilisena – 23 õpilasega ja 29 õpilasega (lisades
igasse klassi ühe õpilase)
o Pikakannu põhikooli sulgemisel hoone eeldatav ülalpidamiskulu.
Koolide investeeringuvajadused 2012 kuni 2020 (tabel 6 – koolide investeeringute
vajadused).

Kokkuvõte ja järeldused
Võttes aluseks ülaltoodud ja -viidatud andmed saab teha järgmised järeldused:
Pikakannu kooli osas muudatuste tegemine mõjutab oluliselt 2012/2013 ja sellele järgnevatel
õppeaastatel Pikakannu koolis õppivaid õpilasi. Muutub koolitee pikkus ehk kooli kaugus
kodust.
Ükski kolmest kaalutud võimalusest ei too kaasa olukorda, mille puhul halveneks 2012/2013
ja sellele järgnevatel õppeaastatel Pikakannu koolis õppivate õpilaste kooli jõudmise
võimalused olulisel määral. Pikakannu kooli sulgemisel on õpilastel võimalik asuda õppima
valla teise põhikooli asukohaga Kääpa külas. Peale vajalike muudatuste sisseviimist
õpilasliinide sõidugraafikutes on kõige suuremad erinevused bussiga kooli jõudmise ajas
külade kaupa järgmised:
 Hellekunnu – Pikakannu kooli asemel Kääpa kooli minekul pikeneks
bussisõidu aeg võrreldes Pikakannu kooli sõiduga 15 minuti võrra hommikul ja
õhtul.
 Kõrgesaare – Bussisõidu aeg pikeneks 15 minuti võrra hommikul ja õhtul.
 Kühmamäe – Bussisõidu aeg pikeneks 10 minuti võrra hommikul ja õhtul.
 Madala – Bussisõidu aeg pikeneks 15 minuti võrra hommikul ja õhtul.
 Otsa – Bussisõidu aeg pikeneks 10 minuti võrra hommikul ja õhtul.
 Pikakannu – Kääpa kooli minemiseks tuleks sõita bussiga 15 minutit
hommikul ja õhtul.
 Tiri – Bussisõidu aeg pikeneks 15 minuti võrra hommikul ja õhtul.

