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Paljud kohalikud omavalitsused (edaspidi KOV) on jõudnud olukorda, kus tuleb vastu 

võtta keerukas kaalutlusotsus oma territooriumil asuvate haridusasutuste jätkuva 

säilitamise või sulgemise asjus. Perifeerse asukohaga KOV-d puutuvad kokku mitmete 

majanduslike, sotsiaalsete ja demograafiliste probleemidega - need aspektid on paljudes 

omavalitsustes viinud koolikohustuslike laste ja noorte hulgad langustrendi, seejuures 

on suurima surve alla sattunud omavalitsused, millede territooriumil asub mitu üld-

hariduskooli. Käesoleva töö eesmärgiks on esmajoones välja selgitada ja võrrelda 

Laekvere vallas asuvate Muuga ja Laekvere põhikoolide ülalpidamise üldkulusid ning 

leida lahendus, kumma kooli sulgemine oleks majanduslikult mõistlikum, sotsiaalselt 

sobivam ning omavalitsuse arengut vähem pärssiv. 

Peamine uurimismaterjal, mille põhjal järgnev analüüs koostatud, on vaatluse all olevate 

koolide eelarved, KOV eelarved ning majandusaasta aruanded, Rahandusministeeriumi 

haridusmudelid ja Statistikaameti demograafilised andmed aastatest 2008-2012.  

Töö tulemusena selgus, et vaadeldavate hoonete ehitustehnilisi ja funktsionaalseid 

aspekte arvestades peaks Laekvere vallas ühe põhikooli sulgemise korral säilima 

Laekvere põhikool. Laekvere kooli hoone ülalpidamine on hetkel soodsam, kui seda on 

Muuga põhikooli käigushoidmine; Muuga põhikooli praegune õpilaste arv jääb 

Laekvere vastavale näitajale tunduvalt alla; Laekvere kooli hoone läheduses elab 

suurem hulk valla kooliealistest ja noorematest lastest ning noortest.  

Parim kasutus Muuga mõisahoonele tuleks leida koostöös huvitatud erainvestorite või 

mittetulundusühingute/sihtasutustega. Hoone sobiks selle ajalugu ning arhitektuurilist 

eripära arvestades näiteks kunstimuuseumiks. 

Märksõnad: kohalik omavalitsus, koolivõrgu korrastamine, parim kasutus, haldamine 
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Many local municipalities have reached a situation where it’s needed to make complex 

decisions about preserving or closing educational institutions on their territory. The 

municipalities with peripheral location are exposed to a number of economic, social and 

demographic problems - these aspects have led to a decreasing number of children and 

young people, with the highest pressures facing the municipalities on which’s territory 

there are more than one general schools. The aim of this work is primarily to identify 

and compare the real estate running costs of Laekvere and Muuga general schools and 

to find a solution, either schools closure would be more economically viable, socially 

appropriate, and would affect the municipal development in less regressive manner. 

The main research material on which the following analysis is composed, examines the 

budgets of schools in Laekvere municipality, local government budgets and yearly 

financial reports, also the Education models from the Financial ministry and Statistical 

models and demographic data – all from the period 2008-2012. 

Considering the technical and functional aspects of the buildings the work revealed, that 

in the case of closing one school in Laekvere municipality the local government should 

retain the schoolhouse in Laekvere. At the moment the running costs of Laekvere 

schoolhouse are cheaper than in Muuga; the current number of students is considerably 

lower than the corresponding indicator in Laekvere; a greater number of school-aged 

and younger children and youths lives in the proximity of Laekvere borough.  

The highest and best use of Muuga manor house should be found in collaboration with 

interested private investors or non-profit organizations / foundations. Considering the 

history and architecture of the specific nature the building would suit to be an art 

museum. 
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Sissejuhatus 

Maakoolide sulgemiste ning ühinemistega seonduv on olnud aktuaalne juba aastaid. 

Üha tihemini jõuavad meediasse uudised järjekordse haridusasutuse sulgemisest või 

restruktureerimisest, samuti ka teravad arutelud selliste tegevuste vajalikkuse, mõtte-

kuse ja järelmõjude kohta. Teema aktuaalsust kergitavad käimasolevad ja planeeritavad 

haldus- ja haridusreformid, sh kohalike omavalitsuste liitumised, riigigümnassiumide 

moodustamised ning kutseõppeasutuste osatähtsuse suurendamine.  

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (edaspidi PGS) tagab vald või linn kooli-

kohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna haldusterritooriumil, 

võimaluse omandada põhiharidus (PGS § 10 lg 1). Seejuures tuleb arvesse võtta, et 

vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, ei tohi 

kooli jõudmiseks kuluda rohkem kui 60 minutit (PGS § 7 lg 2) [1]. 

Paljud kohalikud omavalitsused (edaspidi KOV) on jõudnud olukorda, kus tuleb vastu 

võtta keerukas kaalutlusotsus oma territooriumil asuvate haridusasutuste jätkuva 

säilitamise või sulgemise asjus. Mitmed keskkoolid-gümnaasiumid on muudetud või 

muutumas põhikoolideks, aastate eest oli aktuaalne ka põhikoolidest algkoolide 

moodustamine. Perifeerse asukohaga KOV-d puutuvad kokku mitmete majanduslike, 

sotsiaalsete ja demograafiliste probleemidega, sh tööpuudus, elanike väljaränne, 

linnastumine, negatiivne iive, vananev elanikkond jm – need aspektid on paljudes 

omavalitsustes viinud koolikohustuslike laste ja noorte hulgad süvenevasse 

langustrendi. Suurima surve alla on sattunud omavalitsused, millede territooriumil asub 

mitu üldhariduskooli. Olulisel määral langenud õpilaste arvud viivad seisu, kus mitme 

kooli ülalpidamine on majanduslikult keerukas ning raiskav. 

Munitsipaalkoolide liitumised ning sulgemised panevad omavalitsused aga järgmise 

probleemi ette – mida teha munitsipaalomandis oleva endise koolihoonega? Olgugi et 

restruktureerimise käigus saavutatakse sääst pedagoogide ja mõningase tehnilise 
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personali töötasus, elektri- ja veetarbes, on kinnisvara jätkuva säilimise huvides vajalik 

katta mitmed püsikulud. Tihti on koolihoonetele keeruline anda uut funktsiooni või 

kasutust, samuti ka neid munitsipaalomandist välja anda. 

Käesolev töö on koostatud mainitud aspektide täpsemaks kirjeldamiseks – analüüsi-

miseks, leidmaks variantlahendusi koolivõrgu korrastamisel ning võimaliku vabaneva 

kinnisvara parimaks kasutuseks Lääne-Virumaal Laekvere vallas. Hetkel töötab oma-

valitsuses kaks põhikooli, üks asukohaga Laekvere alevikus ja teine Muuga külas, vahe-

kaugusega ca 6 km.  

Laekvere vald asub Lääne-Virumaa kaguosas Pandivere kõrgustikul, piirnedes põhjast 

Vinni vallaga, läänest Väike-Maarja vallaga, idast Tudulinna vallaga ja lõunast 

Avinurme vallaga; valla halduskeskuseks on Laekvere alevik, mis asub maakonna-

keskusest Rakverest 40 km, Tartust 120 km ja Tallinnast 140 km kaugusel; omavalitsus-

üksuse suurus on 352,4 km², elanike arv 01.01.2013 seisuga 1626 [2]. 

Nii Laekvere kui ka Muuga põhikool puutuvad kokku üha väheneva õpilaste arvuga, 

moodustatud on liitklasse ning kulusid aasta-aastalt minimeeritud. Siiski koormab kahe 

koolihoone ülalpidamine omavalitsust oluliselt. Käesoleva töö eesmärgiks on esma-

joones välja selgitada ja võrrelda hoonete ülalpidamise üldkulusid ning leida lahendus, 

kumma kooli sulgemine oleks majanduslikult mõistlikum, sotsiaalselt sobivam ning 

omavalitsuse arengut vähem pärssiv. Lisaks kuludele on erialast johtuvalt suurim rõhk 

pööratud hoonetele, nendele tehtud parendustele ja nende parimale võimalikule kasu-

tusele. Siinkohal on olulisim see, et Laekvere põhikool tegutseb 1931. aastal ehitatud 

koolihoones, Muuga kool aga 19. saj ehitatud uusrenessanss-stiilis mõisa peahoones 

(koolihoonena kasutuses alates 1944. a). Nagu mainitud, on koolide sulgemine aga 

kaalutlusotsus ning seetõttu ei saa ka käesolevat teemat kirjeldada vaid kinnisvara seisu-

kohalt. Töös uuritakse ka omavalitsuse sotsiaalset - demograafilist olukorda ja infra-

struktuuri.  

Töö eesmärgiks on objektiivselt välja tuua mõningad variantlahendused, nende posi-

tiivsed ning negatiivsed küljed. Uurimistulemused peaksid andma ülevaate reaalsest 

olukorrast ning ehk pakkuma ka ideid edasiseks toimimiseks.  
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Kasutatavaks metoodikaks on võrdlev analüüs. 

Töö on jagatud kolmeks peatükiks. Esimeses on analüüsitud KOV ja koolide 

majanduslikku seisu ja prognoose eelarvete ning eelarvestrateegia alusel. Välja on 

toodud nii üldkulud kogusummades kui kulud kooliti per õpilane. Samuti on uuritud, 

kumba kooli oleks õpilaste liikumine ja vedu lihtsam ja majanduslikult otstarbekam, 

vaadeldud on muude sotsiaalsete ehitiste paiknemist ning nendesse tehtud 

investeeringuid. Teine peatükk käsitleb valla rahvastikku ja sotsiaalset olukorda, 

arvestades rahvastiku paiknemist koolihoonete suhtes, kohalikke tõmbekeskusi, rännet 

jne, ning püüab leida vastuse küsimusele, kumma kooli säilitamine tagaks suurema 

õpilaste arvu; autor tutvustab KOV praeguseid seisukohti või nende puudumist. 

Käesoleva töö põhirõhk on aga kolmandal peatükil – sealjuures on olulisim kummagi 

hoone parim võimalik kasutus nüüd ja tulevikus, arvestades hoonete algseid funktsioone 

ja ajaloolist tausta, tehtud parendusi (nii hoonete üleüldiseks säilitamiseks kui otseselt 

hariduse andmiseks vajalikke) ja seniseid investeeringuid. Kokkuvõttes selgub, milline 

on nendest aspektidest lähtuvalt autori arvates otstarbekaim lahendus 

munitsipaalomandis oleva kinnisvara edaspidiseks kasutamiseks. 

Peamine uurimismaterjal, mille põhjal järgnev analüüs koostatud, on vaatluse all 

olevate koolide eelarved, KOV eelarved ning majandusaasta aruanded, 

Rahandusministeeriumi haridusmudelid ja Statistikaameti demograafilised andmed 

aastatest 2008-2012. Töö koostamisel on arvestatud ka materjale „Laekvere valla 

eelarvestrateegia 2012-2016“ ja „Laekvere valla arengukava 2013-2020.“ 

Töö maht on 36 lehekülge ja üks lisa. 

Tänan koostöö eest Laekvere Vallavalitsust ja Laekvere ning Muuga põhikoole. 
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1 Majanduslik olukord ja infrastruktuur  

1.1 Laekvere valla eelarved aastatel 2008-2012 

Valla arengus on keskne roll kohaliku omavalitsuse võimuorganitel. Laekvere valda 

juhivad oma struktuuride ja ametnike kaudu Laekvere Vallavolikogu ja Laekvere Valla-

valitsus, kes viivad ellu aregukavas planeeritud tegevusi ja teevad kogu valda puudu-

tavaid otsuseid. Vallavalitsuse hallatavate asutuste majandamise aluseks on valla 

eelarve [3: 5]. 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste hulka kuuluvad kaks põhikooli, lastead, kolm 

raamatukogu, spordihoone, üks rahva- ja üks seltsimaja ning Laekvere vallavalitsus.  

Põhilised tuluallikad on laekumised maksudest, laekumised munitsipaalasutustest ja 

varadest, rahalised toetused, laenud ja intressid, allasutuste omatulud ning muud 

laekumised [3: 8]. 

Viieaastase perioodi (2008-2012) KOV eelarveid analüüsides selgub, et kulutused 

haridusasutustele moodustavad nendest märkimisväärse osa. Kulusid on viimastel 

aastatel oluliselt suurendanud investeeringud haridusasutustele (Laekvere lasteaia 

rekonstrueerimine ja Muuga põhikooli katlamaja kaasajastamine). 2010. aasta kulu 

haridusasutustele on suur (62% KOV eelarvekuludest) just lasteaiale tehtud inves-

teeringute tõttu. Enne vaadeldavat perioodi on suuri investeeringuid tehtud ka Laekvere 

koolimajale. 2012. aasta KOV eelarve on suur läbiviidud ulatusliku vee- ja kanalisat-

siooniprojekti tõttu. Suurem osa investeeringuteks vajalikest vahenditest on tulnud 

mitmetest Euroopa Liidu struktuurfondidest ja riigipoolsetest toetustest, kuna KOV 

tulubaas ja maksevõime tase on tagasihoidlikud. 

Laekvere valla eelarvekulusid ja –tulusid kirjeldab järgnev graafik (vt Joonis 1.1), 

milles kajastuvad muuhulgas kulud haridusasutustele. Et 2012. aasta KOV 
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Majandusaasta aruanne pole käesoleva töö koostamise ajaks valminud, jääb koostajal 

mainitud aasta haridusasutuste kulude protsentuaalne analüüs märkimata. 

 

Joonis 1.1 Laekvere valla eelarvekulud ja –tulud (€); kulud haridusasutustele (% 

eelarvekuludest) 

 

1.2 Laekvere valla põhikoolide eelarved aastatel 2008-2012 

Laekvere vallas on kaks põhikooli: Muuga ja Laekvere. Töö käesoleva punkti jaoks on 

andmed saadud KOV raamatupidamisest ja mõlemast koolist. Õpilaste arvud on saadud 

Rahandusministeeriumi haridusmudelitest [4].  

Tabelist (vt  

 

Tabel 1.1) nähtub, et koolide kogueelarved on tugevasti mõjutatud kinnis-varale tehtud 

investeeringutest. Muuga koolihoonel renoveeriti aastatel 2008-2009 aknad, koostati 

fassaadi renoveerimisprojekt; 2010. aastal kaasajastati kooli katlamaja. 2008. aastal 

teostati Laekvere põhikooli söökla kapitaalremont ning soetati uus sisseseade. 
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Tabel 1.1 Laekvere valla põhikoolide kogueelarved, hoonete majandamiskulud ja 

õpilaste arv aastatel 2008-2012 

  

Kulu liik 

 Muuga põhikool       

2008 2009 2010 2011 2012 

Kogueelarve 268 412 262 261 331 772 200 245 199 797 

Varad,soetused 23 643 48 093 125 242 2 097 0 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud 25 215 24 821 30 448 28 325 30 742 

Õpilaste arv, tk 66 68 63 55 50 

Eelarvekulu per õpilane, € * 4 067 3 857 5 266 3 641 3 996 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulu per õpilane, € * 382 365 483 515 615 

  

Kulu liik 

Laekvere põhikool    

2008 2009 2010 2011 2012 

Kogueelarve, € 354 485 267 338 246 015 249 656 249 620 

Varad,soetused 69 668 0 953 181 1 481 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud 25 550 23 163 21 848 26 789 28 476 

Õpilaste arv, tk 102 105 87 88 77 

Eelarvekulu per õpilane, € * 3 475 2 546 2 828 2 837 3 242 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulu per õpilane, € * 250 221 251 304 370 

Allikad: Laekvere valla koolide eelarved 2008-2012  

   Rahandusministeeriumi haridusmudelid 2008-2012 [4]; *autori arvutatud 

Aastatel, mil investeeringuid ei tehtud, olid eelarved kooliti stabiilsed, ilma suuremate 

kõikumisteta. Olgugi et koolide kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 

näitavad tõusutrendi, ei ole need kogueelarvete summasid suurendanud – järelikult on 

kärpeid tehtud mujalt. Graafikult (vt Joonis 1.2) on näha, et aastatel, mil suuri 

töidprojekte ei teostatud, ületavad Laekvere kooli eelarved Muuga omasid. Põhjuseks 

õpilaste ja õpetajate suurem arv; seega suuremad palga- ja maksurahad, koolituskulud, 

rohkem abipersonali, kõrgemad kulud õppevahenditele ja inventarile.  
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Joonis 1.2 Laekvere valla põhikoolide eelarvete võrdlus 2008-2012, € 

Detailne kulude jaotus on toodud käsoleva töö lisas  (vt lisa 1). Vaadeldava perioodi 

viimasel kahel aastal on Muuga põhikooli kogueelarve olnud ca 200 000 €, Laekvere 

koolis on vastav näitaja jäänud 250 000 € piiresse. KOV-l on mainitud aastatel 

põhikoolide ülalpidamiseks kulunud ca 450 000 €, so 20-35% valla kogueelarvetest. 

 

1.3 Laekvere valla koolihoonete majandamiskulud aastatel 
2008-2012 

Nagu graafikult (vt Joonis 1.3) näha, on Muuga kooli kinnistu, hoonete ja ruumide 

majan-damiskulud vaadeldava perioodi (2008-2012) vältel Laekvere kooli vastavat 

näitajat ületanud. Seda hoolimata väiksemast õpilaste ja pedagoogide arvust ning 

suletud neto-pinnast (ehitisregistri andmetel 1040 m
2
 vs Laekvere 1202 m

2 
+ eraldi 

hoones asuv töökoda-tööõpetuse klassi-ruum) [5, 6]. Samuti on vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste ühiku maksumus Muugas Laekverest väiksem. Mõlema 

koolihoone ülalpidamiskulud liigu-vad, sarnaselt üldtuntud eluaseme-kuludele, 

tõusutrendis üha kallinevate energia-kandjate ja kommunikatsioonide tõttu.  
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Joonis 1.3 Laekvere valla koolihoonete üldmajanduskulud 2008-2012, € 

Detailsem Laekvere valla koolihoonete majandamiskulude jaotus on välja toodud käes-

oleva töö lisas (vt lisa 1). Vaatluse all oleva perioodi (viis aastat) kinnistute, hoonete ja 

ruumide majandamiskulud on kogusummades Muuga põhikoolis 139 551 € ning 

Laekvere koolis 125 827 €, st, Laekvere kooli majandamiskulud moodustavad antud 

perioodil ca 90 % Muuga vastavatest kuludest. Suurimad kuluerisused tulenevad elekt-

rile ja küttele tehtud kulutustest. Üks ühele võrdluse tegemine on aga komplitseeritud, 

kuna enne Muuga kooli katlamaja moderniseerimist toimus kütmine elektriga ning 

võimalus katlamaja ja mõisahoone elektrikulu eraldamiseks tekkis alles 2010. aastal. 

Muuga kooli elektri- ja küttekulu summa ületas Laekvere vastavat näitajat ca 14 500 € 

võrra. Samas kulus Laekvere koolis pea 5 000 € võrra rohkem veele ja kanalisatsioonile. 

On selge, et hoones, mida tarvitab väiksem hulk õpilasi, kuid mille majandamiskulud on 

kõrgemad, on kulu ühe õppuri kohta suurem. Olukorda illustreerib järgnev graafik (vt 

Joonis 1.4). Joonisel on välja toodud nii mõlema kooli kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud kui kogueelarvekulud ühe õpilase kohta. Üha väheneva õpilaste arvu 

ja kallinevate ülalpidamiskulude tõttu näitab ka see graafik tõusutrendi. Muuga kooli 

kogu eelarvekulu on 2010. aastal mõjutatud mainitud katlamaja rekonstrueerimisest. 

Kui see ekstreemum kõrvale jätta, ületab vaadeldaval perioodil Muuga kooli eelarve-

kulu ühe õpilase kohta Laekvere vastavat näitajat ca 25 % võrra, viie aasta majandamis-
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kulude summa õpilase kohta on Muugas 2 360 € Laekvere 1 400 € vastu (60 % Muuga 

kooli kuludest). 

 

Joonis 1.4 Laekvere valla põhikoolde eelarve- ja majandamiskulud õpilase kohta 2008-

2012, € 

Arvestades eelnevatel lehtedel analüüsitut, tuleb pea iga aspekti juures tõdeda, et Muuga 

põhikooli ülalpidamine on kohalikule omavalitsusele tunduvalt kulukam kui seda on 

Laekvere kooli majandamine, selle kinnisvara üldkulud on suuremad. Hoolimata 

suurtest investeeringutest, väiksemast tarbimisest ja suletud pinnast ning soodsamatest 

hindadest, on Muuga põhikooli eelarved pea sama suured kui Laekvere koolil, see teeb 

kulu ühe õpilase kohta oluliselt suuremaks. Eelarveid analüüsides jäi silma, et suured 

kulutused Muuga mõisahoone katlamajale ei ole olulist säästu andnud.  

 

1.4 Teed ja transport 

Laekvere KOV arengukava 2013-2020 [7] toob valla arengutaseme koondhinnangu 

SWOT-analüüsis tugevusena välja hea ja tiheda teedevõrgu, samas märgitakse teede-

tänavate halba olukorda. Nagu käesoleva töö sotsiaalsete aspektide analüüsis mainitud, 
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on KOV peamine asustus koondunud suuremate liiklusteede lähedusse. Laekvere alevik 

on vallakeskusena teedevõrguga piisavalt ühendatud, seda läbib Kapu-Rakke-Paasvere 

maantee, kohalikud teed võimaldavad kiire ühenduse ümberkaudsete küladega. Muuga 

küla paikneb Rakvere-Luige tugimaantee vahetus läheduses. Nii asulatesisesed kui –

välised teed tagavad piisava ühendatuse koolihoonete ning ümberkaudsete küladega. 

Laekvere vallas on kohalikke ja erateid on kokku 284,5 km. Valla hallata on 138,4 km 

teid, millest 71,3 asub eramaadel. Laekvere vald on rahuldavalt kindlustatud ühis-

kondliku transpordiga. Valla elanikke teenindavad mitmed bussiteenust osutavad ette-

võtted. Peamiselt siiski GO Buss Rakvere, kellega on sõlmitud ka (gümnaasiumide ja 

kutseõppeasutuste) õpilaste tasuta sõidukaartide leping. Ühenduse Tallinnaga kindlus-

tavad mitmed valda läbivad bussiliinid. Kõik valda läbivate teede ääres asuvad bussi-

ootekojad on valla hallata. Õpilasliine teenindab MK Reis X OÜ, kes osutab valla 

asutustele tellitud transporditeenust [7: 10]. 

Hetkel käigusolevaid õpilasliine teenindab kaks MK Reis X OÜ bussi (kokku ca 70 

kohta). Teoreetiliselt oleks ka praeguse õpilaste arvu juures võimalik nende transport 

ühe kooli piirkonnast teise.  

 

1.5 Tõmbekeskused 

Kohalikuks keskuseks (kohalike elanike esmaseks tõmbekeskuseks) on Laekvere alevik. 

Vähemal määral on tõmbekeskusteks Avinurme ja Väike-Maarja. Põhiliseks tõmbe-

keskuseks on maakonnakeskus Rakvere, kus asuvad paljude inimeste töökohad, kus 

gümnaasiumides ja ametikoolis käivad õpilased, kus on paljud inimestele vajalikud 

asutused ja ettevõtted [3: 3]. 

Nagu töö varasemates osades mainitud, on Laekvere valla elanike olulisimaks tõmbe-

keskuseks Rakvere linn. Igapäevane pendelränne maakonnakeskusesse võib oluliselt 

mõjutada ka põhihariduskohustuslike koolivalikut. Autor usub, et praegune kohaliku 

hariduspoliitika ebakindlus ning võimalik ühe KOV põhikooli sulgemine suurendab 

tendentsi põhihariduse omandamiseks mõnes elujõulisemas linnakoolis ning haridustee 
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jätkamiseks samas gümnaasiumis. Õpilaste selline ränne toimub hetkel näiteks Laekvere 

valla idaosas asuvast Venevere külast, tõmbekeskusena mõjub naaberomavalitsuses 

asuv Avinurme. Hoolimata Avinurme gümnaasiumi sarnasest kaugusest Laekvere ja 

Muuga koolihoonetele ja ühtmoodi hästi toimivast korraldatud transpordist, osutub 

paljude Venevere küla kooliealiste valikuks just Avinurme gümnaasium.  

Autor leiab, et lisaks Laekvere alevikule on kohaliku tasandi tõmbekeskuseks ka Muuga 

küla. Sealsed ettevõtted ja asutused (põllumajandusettevõte, kauplus, restoran, spordi-

hoone, ka põhikool) pakuvad tööd paarikümnele ümberkaudsele elanikule. Raamatu-

kogu, põhjalikult renoveeritud modernne spordihoone ja –rajatised suurendavad Muuga 

tähtsust veelgi. Kuna spordihoone on KOV territooriumil ainus, kasutavad sealseid 

võimalusi paljud kogu omavalitsuse elanikud, mõningal määral ka inimesed 

naabervaldadest. 

Suurim hulk töökohti, teenindavaid- ja sotsiaalasutusi asuvad aga Laekvere alevikus. 

Lisaks põhikoolile paiknevad vallakeskuses lasteaed, kaks poodi, rahvamaja, toitlustus-

ettevõte, valla perearstikeskus, raamatukogu, päevakeskus, põllumajandus-, metsa-

tööstus- ja puitutöötlemisettevõtted ning vallamaja.  

Valla hallatavad avalikud asutused ja hooned on viimastel aastatel saanud suuri inves-

teeringuid, hoolimata oma asukohast. Eesmärk on kohalikele elanikele luua ja muga-

vaks muuta kõikvõimalike teenuste kättesaadavus. Loodetakse tõsta elukvaliteeti ning 

vähendada rännet, kindlasti on seeläbi mõjutatud ka laste ja noorte arv ning kohalike 

koolide õpilaste hulk. 

 

1.6 Sotsiaalsed sidusehitised 

Olulisimateks kohalikeks sotsiaalseteks sidusehitisteks võib hariduse seisukohalt pidada 

Laekvere rahvamaja ja sinna kuuluvat noortetuba, vastrekonstrueeritud Laekvere 

lasteaed-päevakeskust (samas hoones ka perearstikeskus ja apteek ning Laekvere põhi-

kooli käsitööklass), Muuga spordihoonet (Muuga põhikooli kehalise kasvatuse tunnid, 

samas hoones ka raamatukogu, seltsiruumid, saun, jõusaal, praeguseks suletud 
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noortetuba) ja nii Laekvere alevikus kui Muuga külas asuvaid spordiväljakuid ja –

rajatisi. Peamiselt projekti- ja toetusrahade abil on mainitud objektid viimaste aastate 

jooksul põhjalikult rekonstrueeritud ja moderniseeritud. 

Muuga spordihoone on ehitatud aastatel 1985-1986 ning koosneb kaarhallist ja sellele 

lisatud kahekorruselisest olmekorpusest. Põhjalikult rekonstrueeritud hoone taasavati 

aastal 2005. Toonased tööd läksid maksma 1,9 miljonit krooni (ca 120 000 €), järgneval 

aastal kulus 600 000 krooni (ca 40 000 €) ruumide lõpuni ehitamiseks (noortetuba, jõu-

saal, seltsiruumid) [8]. 2011. aastal teostati hoone välissoojustustööd, finantseering 

Eesti riigi CO
2
 kvootide müügist. Spordihoones toimuvad Muuga põhikooli kehalise 

kasvatuse tunnid, mitmesugused trennid. Laekvere kooli kehalise kasvatuse tunnid 

toimuvad oma maja alamõõdulises võimlas. Spordihoones toimuvate koolitundide kadu-

mine tähendaks küll hoone kasutusmahtude vähenemist, kuid ei muudaks oluliselt 

hoone ülalpidamiskulusid, ehitis on pidevalt köetud ja kasutusvalmis. Hoone on hetkel 

alakasutuses, sealne noortetuba suleti, kuna omavalitsusel puuduvad vahendid töötaja 

palgal hoidmiseks. 

Füüsiliselt ja moraalselt vananenud Laekvere lasteaiahoone rekonstrueerimine toimus 

aastatel 2010-2011. Suures osas KOIT-kavast (kohaliku omavalitsuse investeeringu-

toetuste kava) investeeritud projekti käigus sai hoone uue katuse ja soojustuse, vahetati 

vee- ja kanalisatsioonitorustikud, ventilatsiooni- ja küttesüsteemid. Soetati ka vajalik 

inventar ja sisustus, loodi päevakeskus, uuendati pere- ja hambaarstikeskuse ruume, 

samas hoones asuv Laekvere põhikooli käsitööklass, mänguväljakud, piirdeaiad ja teed-

platsid. Tööde maksumus koos mööbli ning seadmete soetamise ja omaniku järelevalve 

kuludega on umbes 681 849 eurot, sellest tuli omavalitsusel oma eelarvest leida 129 822 

eurot. Apteegi rekonstrueerimine ei olnud KOIT-kava mõttes abikõlblik ning selle 

kordategemist pidi vald ise täies mahus finantseerima [9]. Madala maksejõuga oma-

valitsuse jaoks on seesuguse investeeringu tegemine majanduslikult keeruline, kuid 

rahva püsimajäämise ja elukvaliteedi tõstmise, samuti ka hallatavate asutuste püsikulude 

alandamiseks hädavajalik. 
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Laekvere valla põhikoolide lähedustes asuvad spordiväljakud ja –platsid on mõlemas 

asulas samuti põhjalikult uuendatud. Eesmärk on pakkuda sportimise ja vaba aja 

veetmise võimalusi mitte vaid õpilastele, vaid kogu valla elanikkonnale.  

Laekvere KOV panus kohalike sotsiaalsete ehitiste ja rajatiste loomisel ja uuendamisel 

on kahtlemata olnud suur. Võimalikult paljude teenuste kättesaadavuse ja vajaduste 

rahuldamise läbi üritatakse tõsta küll elukvaliteeti ja vähendada väljarännet, kuid 

pingutustest hoolimata on rahva (ja kooliõpilaste) arv püsivas languses. Tendentsi 

progresseerumisel väheneb hoonete ja rajatiste kasutamise määr veelgi ning üha keeru-

kamaks muutub olemasoleva ülalpidamine. Kindlasti avaldaks mainitud objektidele 

negatiivset mõju ühe põhikooli kadumine selle asukohast sõltumata. 

Teede ja transpordi, tõmbekeskuste ning sotsiaalse loomuga sidusobjektide aspektist 

lähtuvalt ei ole võimalik eelistada ühe Laekvere valla põhikooli asukohta teisele. Teede-

võrgustik ja bussiliinid tagavad vajaliku ühendatuse enamuse valla küladega – õpilaste 

liikumine ja transport on ühtmoodi võimalik mõlema praeguse koolimaja juurde. Kuigi 

olulisemaks kohalikuks tõmbekeskuseks on Laekvere alevik, ei anna see autori arvates 

olulist kaalu Laekvere kooli asukoha eelistamiseks. Ka hariduse andmisel vajalikud ja 

seda mõjutavad sidusehitised asuvad mõlemas uuritavas asulas. 
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2 Sotsiaalne ja demograafiline olukord 

2.1 Rahvastik ja töökohad 

Rahvaarvult on Laekvere vald üks Lääne-Virumaa ja Eesti keskmisi. Statistikaameti 

andmete [10] põhjal oli Laekvere valla elanike arv 1480 inimest. Iive on Laekvere 

vallas juba aastaid negatiivne (erand 2009 aasta läheb ajalukku neutraalse (0) iibega. 

Elanike arv on aasta-aastalt vähenenud. Selle põhjusteks on väljarände kõrval ka madal 

sündi-mus. Probleemiks on täisealiste, haritud ja aktiivsemate inimeste lahkumine, mis 

kahan-dab oluliselt piirkonna arenguvõimalusi tulevikus [3: 5]. 

Järgnevalt graafikult (vt Joonis 2.) on näha KOV rahvastiku jaotumine vanuserühmiti. 

Suurim on vanuserühm 18-64 (63% KOV kogurahvastikust), 65-aastasi ja vanemaid 

elanikke on enam kui 0-17-aastasi (18 vs 19% kogu rahvaarvust). Vanurite osakaal 

rahvastikust on suhteliselt suur ja kasvab pidevalt. Üha vähenev laste ja noorte koguarv 

ja osatähtsus rahvastikust mõjutab otseselt kohaliku omavalitsuse haridusasutusi. 

 

Joonis 2.1 Rahvastiku vanuseline koosseis (Statistikaameti andmetel) Laekvere valla 

territooriumil 31.12.2011 seisuga  
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Laekvere valla elanike tööhõivet iseloomustab suur sõltuvus kohalikest suurematest töö-

andjatest, mõningal määral ka seotus Rakvere linnaga. Kuna tööga hõivatud inimesed 

jagunevad eelkõige kohalike erinevate ettevõtete vahel, mõjutab ühe suurema tööandja 

kadumine paljusid peresid ning on suur risk sissetulekute langusele, sest korraga võivad 

töötuks jääda mõlemad täiskasvanud [7: 7].  

Palgatase on Eesti keskmisest tunduvalt madalam (k6igi valdade seas 30 viimase 

hulgas, Lääne-Virumaal viimase kahe hulgas). Väikesed sissetulekud ning suhteliselt 

kõrged elamiskulud (toit, kommunaalkulud) jätavad inimestele väga vähe ressursse 

enesearenguks [3: 5]. 

Selline ebakindlus ning elukvaliteedi madal tase mõjutavad otseselt elanikkonna 

väljarännet omavalitsuse aladelt, samuti ka sündimust. Mõningal määral toimib ka rahva 

pendelränne suurematesse tõmbekeskustesse (Rakvere, Väike-Maarja, Avinurme,) 

samas on kasvamas tendents, et ka lapsed ja noored käivad mitte-elukohajärgsetes 

haridusasutustes (keskustes on lisaks põhikoolidele ka gümnaasiumid ja kutseõppe-

asutused, olukorda võimendab ebakindlus kohalike koolide tuleviku osas). 

Eeldusel, et noored ei lahku tööealiseks saades või pöörduvad peale õpinguid piirkonda 

tagasi, annab nende osatähtsus teoreetilise võimaluse rahvastiku püsimiseks piirkonnas 

[3: 5]. 

Statistikaameti rahvaarvu andmetest [10] nähtub aga, et kuni 19-aastaste laste ja noorte 

hulk on pidevas langustrendis. Graafikul (vt Joonis 2.) on lapsed ja noored jagatud nelja 

vanuserühma, neist enim (ning suurima tempoga) on langenud 15-19 aastaste noorte arv 

(2008: 156 inimest, 2012: 103 inimest), viieaastase perioodi jooksul ca 30 %. 

Nooremates vanuserühmades on rahvaarvu langus toimunud aeglasemalt. Kogu 

vaadeldavasse vanusevahemikku (0-19 eluaastat) kuuluvate elanike arv on kahanenud 

aga 22 % võrra, 423lt 330le. Jooniselt näha olev on selgelt kajastunud ka Laekvere valla 

koolide õpilaste arvudes.  
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Joonis 2.2 Kuni 19-aastaste elanike arv Laekvere valla territooriumil 2008-2012 

 

2.2 Rahvastikutihedus ja paiknemine, ränne 

Rahvastiku tiheduse poolest on Laekvere vald üks hõredamalt asustatud alasid Lääne-

Virumaal ja ka Eestis tervikuna - 4,75 inimest ruutkilomeetri kohta (Eesti keskmine 

31,0 in/km
2
). Asustus vallas on ebaühtlane ning koondunud suuremate liiklusteede lähe-

dusse. Kõige tihedamini on asustatud Laekvere alevik, millele järgnevad Muuga, 

Paasvere, Rahkla ja Venevere külad [3: 5]. 

Statistikaameti andmeil [11] paikneb üle 70 % KOV rahvastikust mainitud viies suure-

mas asulas (31.12.2011 seisuga elab igaühes enam kui sada elanikku), sh moodustab 

Laekvere elanike arv (444 inimest) 30 % omavalitsuse elanike koguarvust, Muuga külas 

(243 inimest) on vastav näitaja 16 %. 

Arvestades viimastel aastatel valitsevaid trende, kus toimub rahvastiku liikumine linna-

desse ja linnalistesse asulatesse, võib arvata, et vaheneb elanike arv valla äärealadele 

jäävates külades ka edaspidi. Mingis osas toimub ka väljaränne  välismaale ja eeskätt 

Soome-Rootsi. Kõige olulisemalt mõjutavadki valla rahvastiku situatsiooni ränne ja 
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sündimus. Ränne sõltub otseselt valla üldisest arengust, mõjutades omakorda sündimust 

[3: 5]. 

 

2.3 Õpilaste arv ja kooliealiste elukohad 

Eelnevalt analüüsitu kajastub otseselt Laekvere valla põhikoolide õpilaste hulka. Üha 

vähenev rahva koguarv, vananev rahvastik, madal iive ja suurenev ränne on ainuüksi 

vaadeldava viieaastase perioodi jooksul õpilaste arvu drastiliselt vähendanud. Järgnevas 

tabelis (vt Tabel 2.1 Õpilaste arvud Laekvere valla põhikoolides 2008-20121) 

esitatud andmed pärinevad Rahandusministeeriumi haridusmude-litest aastatest 2008-

2012 [4]. Tabelist nähtub, et mõlema kooli õpilaste arvu vähene-mine on 

protsentuaalselt olnud võrdne (viie aasta jooksul 24 %), õppureid jäi Muuga koolis 16 

võrra vähemaks, Laekvere kool kaotas 25 õpilast. KOV põhikoolide peale kokku teeb 

see saldoks -41. Võrdluseks: aastal 2000 oli Laekvere valla koolides kokku 272 õpilast, 

2005. aasta vastav näitaja oli 216 [12]. 

Tabel 2.1 Õpilaste arvud Laekvere valla põhikoolides 2008-2012 

Kool/aasta 2008 2009 2010 2011 2012 

Muuga põhikool 66 68 63 55 50 

Laekvere põhikool 102 105 87 88 77 

Kokku 168 173 150 143 127 

Allikas: Rahandusministeeriumi haridusmudelid 2008-2012 [4] 

Olukorra mugavamaks graafiliseks kirjeldamiseks on lisatud järgnev joonis (vt Joonis 

2.). On näha, et viimane õpilaste arvu kasv toimus aastal 2009 (vastavalt +2 ja +3 õpi-

last), järgneval aastal kaotas Laekvere põhikool 18 õpilast, ülejäänud ajal on mõlema 

kooli puhul toimunud õpilaste arvu stabiilne langus. 
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Joonis 2.3 Õpilaste arvud Muuga ja Laekvere põhikoolis 2008-2012 

Statistikaameti rahvastiku andmete [11] ja Maa-ameti kaardirakenduse (asulakeskuste 

kaugus koolihoonetest) abil on koostatud järgnev tabel (vt Tabel 2.), milles on välja too-

dud kooliealiste ja nooremate KOV elanike arv (vanuserühm 0-17 eluaastat), samuti ka 

vaadeldavate asulate keskuste kaugused Muuga ja Laekvere koolihoonetest (ühe 

kilomeetri täpsusega). Tabelisse on lisatud vaid asulad, milledes on kooliealiste ja 

nooremate laste ja noorte arv viis või enam. Kirjeldamaks, kumb koolihoone asub antud 

vanuserühmale lähemal, on tabelisse lisatud veerud hoonetest viie kilomeetri 

raadiusesse jäävate asulate laste ja noorte arvudega. Analüüsi käigus selgus, et Muuga 

koolihoone läheduses elab 82 kooliealist ja nooremat (33 % kogu KOV kooliealise ja 

noorema rahvastiku hulgast), Laekveres on vastav näitaja 164 inimest (64%). 

Eranditena võib tabelist välja tuua Rohu (17 kooliealist ja nooremat) ja Venevere (16 

kooliealist ja nooremat)  külad, kumbki neist ei asu vaadeltavates 5 km puhvertsoonides. 

Üldine tendents on, et Rohu külast pärit kooliealised käivad Laekvere põhikoolis; 

Veneverele mõjub tõmbekeskusena aga naabervallas Avinurmes asuv gümnaasium 

(kaugus 11 km, mugav bussiühendus). 
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Tabel 2.2 Kooliealise ja noorema rahvastiku hulk Laekvere valla asulates, asulate 

orienteeruv kaugus praegustest koolihoonetest (arvestatud on asulaid, milledes 

kooliealisi lapsi ja noori on viis või enam) 31.12.2011 seisuga statistikaameti andmetel 

Asula 

kooliealiste 

ja nooremate 

elanike arv, 

in 

orienteeruv 

kaugus 

Muuga 

koolist, km 

orienteeruv 

kaugus 

Laekvere 

koolist, km 

kooliealiste ja 

nooremate elanike 

arv 5 km raadiuses 

Muuga koolist, in * 

kooliealiste ja 

nooremate elanike arv 

5 km raadiuses 

Laekvere koolist, in * 

Laekvere 

alevik 
91 7 0 0 91 

Muuga k 49 0 7 49 0 

Paasvere k 24 5 5 24 24 

Rohu k 17 10 7 0 0 

Rahkla k 16 8 4 0 16 

Venevere k 16 13 11 0 0 

Moora k 15 9 2 0 15 

Rajaküla k 9 3 9 9 0 

Padu k 9 11 4 0 9 

Vassivere k 5 12 4 0 5 

Kokku 251     82 160 

 
 

kogu KOV kooliealise 

ja noorema rahvatiku 

hulgast, % 

33 64 

 
 

Allikas: Statistikaamet, RL003: rahvastik. 2011 [11]; *autori arvutatud 

Kohaliku omavalitsuse sotsiaalsed aspektid, rahvastik, iive, ränne, töökohad mängivad 

tähtsate kaalutlusotsuste, nagu seda koolide restruktureerimine on, üht olulisimat rolli. 

Hoolimata vastakatest tunnetest ning võimalikust emotsionaalsest seotusest, on oluline 

vaadata fakte. Töö käesolevapeatüki kirjutamise käigus selgus ilmekalt, et negatiivsed 

sotsiaalsed ning demograafilised protsessid toimuvad Laekvere vallas üha suureneva 

tempoga. Pidev rahvastiku vananemine, kooliealiste ja nooremate koguhulga ja 

osatähtsuse langus, madal elatustase, negatiivne iive, töökohtade vähesus jm on viinud 

praeguste koolide õpilastehulga vähenemiseni. 

Peatükis 2.3 analüüsis autor, kumma põhikooli sulgemine tekitaks kogukonnas vähim 

kahju ning ebamugavusi, kumma kooli säilitamine tagaks suurema õpilaste arvu. 

Viimasest tabelist nähtus selgesti, et võrreldes koolihoonete asukohti KOV asulatega, 

milledes elab 97 % valla kooliealistest ja noorematest elanikest, sobib tunduvalt 

paremini Laekvere põhikooli paiknemine. 

Ilmselgelt ei ole ühe kooli sulgemise korral võimalik õpilaste arvu liitmine, sellised 

protsessid kiirendavad tihti elanikkonna väljarännet, paljude laste, noorte ja nende 
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vanemate jaoks muutuks olukord komplitseeritumaks, rolli mängib ka pahameel ning 

emotsionaalne sidusus. Siiski leiab autor, et vähima kaotuse õpilaste koguarvus 

saavutaks kohalik omavalitsus, säilitades Laekvere põhikooli.  

 

2.4 Hetkeolukord 

Nagu paljudes teistes omavalitsustes, on ka Laekvere vallas põhikoolide ühinemise 

ja/või sulgemise teemal arutletud juba aastaid. Hoolimata aasta-aastalt vähenevast 

õpilaste hulgast, ei ole põhjapanevaid otsuseid aga veel tehtud. Paljuski tekitavad 

segadust kindlasti ka toimuvad ja toimuma hakkavad haldus- ja haridusreformid, 

kohalike omavalitsuste liitumised, tõmbekeskuste alusel omavalitsuste moodustamised, 

riigigümnaasiumide moodustamised jm. 

Hoolimata õpilaste ja lapsevanemate seas valitsevast ebakindlusest, ei ole tänini 

käeaoleva töö autorile teadaolevalt viidud läbi põhjalikumat analüüsi KOV haridus-

süsteemi muutmiseks, ka avalikke arutelusid ega rahvaküsitlusi mitte. Osalt võib 

praegune olukord olla tingitud ka peatselt lähenevatest KOV valimistest – ebapopu-

laarsed otsused kahandavad võimalust valituks saada. Samas on teada, et õpilaste arvu 

vähenemisel kahaneb ka riigipoolne toetus, ühe õpilaskoha maksumus kallineb veelgi. 

Rahandusministeeriumi haridusmudelite järgi arvestatakse õpilaste hulga järgi ka peda-

googide ametikohtade hulk – palgaraha kahaneb. Igast aspektist vaadatuna on kahe 

põhikooli ülalpidamine kriitilises langustrendis. 

Ka Laekvere valla arengukava 2013-2020 ega Laekvere valla eelarvestrateegia 2012-

2016 ei too koolide säilimise ega restruktureerimise osas välja midagi konkreetset.  

Käimas on arutelud ulatuslike haridusreformide üle ning koos sellega plaanitakse riigi-

poolse hariduse rahastamismudeli põhimõttelist muutmist, kuid kokkulepete ja otsuste 

puudumine muudab omavalitsuse haridusvaldkonnaga – suurim kuluvaldkond – seotud 

tulude ja kulude ja sellest johtuvalt ka muude valdkondade osas planeerimise järgmis-

teks aastateks praeguste teadmiste juures komplitseerituks [13: 6]. Eelarvetrateegia 



25 

 

märgib KOV põhitegevuskulu haridusele aasta-aastalt kuni 2016. aastani stabiilselt 

kasvavana, selle alusel ei ole suuri muutusi planeeritud.  

Laekvere valla arengukava 2013-2020 prognoosib õpilaste arvuks aastal 2020 Muuga 

põhikoolis 35, Laekveres õpib prognoosi järgi siis 80 õpilast. Arengukava haridusalane 

põhiseisukoht ja järeldus on järgmine: Valla kohustus on tagada alg- ja põhihariduse hea 

kättesaadavus. Vald on teinud mahukaid investeeringuid haridusasutustesse aastatel 

2010-2011. Laste arvu prognoos aastani 2020 nii lasteaias kui koolides on üldiselt 

stabiilne, mis annab lootust jätkusuutlikkusele [7: 14]. Samas tuuakse arengukava 

strateegiliste eesmärkide all välja, et aastatel 2013-2020 keskendustakse muuhulgas ka 

haridusorganisatsioonide reorganiseerimisele. Selle täpsem sisu on paraku kirjeldamata. 

 

 



26 

 

3 Hooned ja kinnistud 

3.1 Laekvere põhikooli hoone ja kinnistu 

Laekvere kool (vt Joonis ) asub maaregistri andmeil Lääne-Viru maakonnas Laekvere 

alevikus aadressil Kesk tn 8, katastritunnus 38101:003:0034. Kinnistu sihtotstarve on 

100 % ühiskondlike ehitiste maa, pindala 17 092 m
2
, sh ehitiste alune maa 1 277 m

2
 

[14]. Maa kuulub munitsipaalomandisse. Ehitisregistrist selgub, et kinnistul asub kuus 

hoonet või rajatist – kooli staadion (ehitisalune pind 2500 m
2
), tuletõrje veehoidla 

(ehitisalune pind 900 m
2
), kaks kuuri (ehitisalune pind 82 m

2
 ja 19 m

2
). Hoonetest 

väiksem on ehitatud telliskividest ja kasutusel tööriistakuurina, suuremat, 

puitkonstruktsiooni ja -viimistlusega hoonet kasutatakse puukuurina. Lisaks asub 

kinnistul 75 m
2
 ehitisaluse pinnaga kahekorruseline töökojahoone (ehitatud 1947. aastal, 

kasutusel õppetöökojana). Hoone on valmistatud puidust ning sellel on ahjuküte. 

Koolihoone ehitisaluseks pinnaks on märgitud 1088 m
2
, suletud netopinnaks 1202,1 m

2
. 

Kahekorruseline looduslikust kivist hoone on rajatud madalvundamendile ning seda 

katab valtsplekk-katus. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on ühendatud tsentraalsesse 

võrku, kasutusel on kaugküte [5]. 

Koolimaja ehitusloo kohta on Laekvere põhikooli arhiivimaterjalide põhjal koostatud 

järgnev - 1929. a sügisest hakati koolimajale otsima sobivat maa-ala. 1930. a algas 

Laekvere uue koolihoone ehitus. Ehitamisel kasutati kohalikelt põldudelt korjatud maa-

kive, mis laoti seina Peipsi-äärsest külast pärit ehitusmeistri juhendamisel. Sisemised 

tööd tegid ära Laekvere küla mehed ise. Laekvere koolimaja projekt valmistati arhitekt 

Väli poolt. Maja oli ette nähtud viie klassikomplektiga ja 6-klassilise algkooli jaoks, 

kuhu olid planeeritud peale viie klassiruumi ka veel saal-võimla, internaadiruumid, 

kooli ühisköök, korterid kolmele õpetajale, kooli juhatajale ja koristajale. Majas oli ahi-

küte. Maja vastas tolleaegse kooli nõudeile. Projekti järgi oli hoone teine korrus ette 

nähtud ehitada puidust. Kuna puitmaterjal oli küllaltki kallis, siis otsustati ehitada maja 

teine korrus kohapeal valmistatud tsementtellistest, mis tuli lõpplahendusena puidust 
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tunduvalt odavam. Maja valmis lõplikult 1931. a. sügiseks, 27. septembril 1931 alustas 

kool õppetööd selles majas [15]. 

Laekvere koolimaja on kultuurimälestiste riiklikus registris kinnismälestisena (mälestise 

registri number: 15701) alates 03.08.1998. Mälestise tunnusena märgib register: Piir-

konna silmapaistev hoone. Iseloomustab 20.saj. esimese poole ehituslikke suundumusi, 

materjalikäsitlust ja tehnilisi võtteid. Laekvere koolihoone kuulub maakivist hoonete 

kompleksi, mis moodustab Laekveres ühtse ja mõjusa ja omapärase arhitektuuriga 

asulakeskuse dominantse tervikansambli, mis on seotud asula kujunemise ja kohaliku 

ühistegevusega [16]. Register kirjeldab hoonet järgnevalt: Osaliselt kahekorruseline, 

osaliselt mansardkorrusega, tahutud maakividest seintega ja plekk-katusega hoone. 

Hiljem lisati põhikorpusele ühekordne silikaattellistest juurdeehitus. Hoonet iseloomus-

tavad dekoratiivse pinnakujundusega maakivist müür koos tsementkivist detailidega ( 

nurga-ja karniisikivid ja avapiirded). Säilinud on algupärase ruudujaotusega aknad. 

Portaalilaadselt kujundatud peauks ja selle kohal olev rõdupiire on olulised 

arhitektuurielemendid [16]. 

Hoone ehituslikult poolelt väärivad mainimist järgnevad faktid:  

1961. a – tehti koolimajas esimene suurem kapitaalremont 

1962. a – sai kool elektrivalgustuse 

1970. a – valmis koolimaja juurdeehitus (algklassiosa ja söökla) 

1986. a – viidi maja üle keskküttele, ehitati välja veevarustus ja kanalisatsioon 

1998. a – lõppes algklassidemaja remont 

2004. a – lõppes koolimaja põhjalik remont 

2006. a – võimla põhjalik remont 

2008. a – söökla ja köögi remont [15] 

Laekvere koolimaja viimaste suuremate remontide ning renoveerimistööde juures on 

olulise mõjuga olnud tõik, et hoone on muinsuskaitse all. Nõukogude-aegsete remontide 

ning ümberehituste juures ei olnud ajaloo säilitamine prioriteetne, edasisel ajal nõudis 

see hoolikamat uurimist ning keerukamaid (ja kulukamaid) ehitustehnilisi lahendusi. 

Tööde teostamise juures oli tarvilik leida kompromiss eelneva säilitamise ning ekspo-

neerimise (muinsuskaitsenõuded) ja õpilastele ning töötajaile sobiliku töökeskkonna 
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loomise vahel. 1970. aastal valminud algklasside- ja sööklaosa on ehitatud telliskividest 

ning ei ole allutatud muinsuskaitsenõuetele. Hoolimata hoone erilisusest tulenevatest 

piirangutest ning nõuetest, on selle uuendamisel lähtutud siiski hoone algsest funkt-

sioonist – sellest, et tegu on koolimajaga. Kõikides klassiruumides on õppetöö läbi-

viimiseks piisavalt valgusteid, paigaldatud on kraanikausid. Ruumide inventar ja 

mööbel on valitud vastavalt ruumide tegelikule funktsioonile.  

 

Joonis 3.1 Laekvere koolihoone, Foto: J. Vali, 2001 

 

3.2 Muuga põhikooli hoone ja kinnistu 

Muuga mõisakool (vt Joonis 3.) asub maaregistri andmeil Lääne-Viru maakonnas 

Laekvere vallas Muuga külas aadressil Pargi tee 1, katastritunnus 38101:002:0259. 

Kinnistu sihtotstarve on 100 % ühiskondlike ehitiste maa, pindala 9,38 ha, sh ehitiste 

alune maa 1 236 m
2
. Haritava maana on registreeritud 0,17 ha, loodusliku rohumaana 
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0,73 ha, metsamaana 1,00 ha, õuemaana 1,35 ha ning muu maana 6,13 ha (sh veealune 

maa 0,60 ha)  [17]. Maa kuulub munitsipaalomandisse. Ehitisregistrist selgub, et kinnis-

tul asub viis hoonet või rajatist – kooli staadion (ehitisalune pind 11 250 m
2
), Eduard 

Vilde mälestussammas (ehitisalune pind 4 m
2
), kuivkäimla (mõisapargi ja avalike 

ürituste külastajatele; ehitisalune pind 4 m
2
). Kinnistul asuv 295,5 m

2
 ehitisaluse 

pinnaga katlamaja on ehitisregistri andmeil esmakordselt kasutusse võetud 1987. aastal, 

tellistest või väikeplokkidest laotud hoone fassaad on kaetud lihtkrohviga, katusekatteks 

valtsplekk. Hoone on ühekorruseline ning ehituslaadilt tagasihoidlik ja mõisahoonega 

harmoneeruv. Hoones paikneb nii alajaam (20kV ühendus) kui SA Keskkonna-

investeeringute Keskuse kaasabil vastuuendatud katlamaja. Nüüdsest on kasutusel 

moodsad katlad ning täisautomaatsed süsteemid, küttematerjalina kasutatakse puidu-

pelleteid. Koolina kasutusel oleva mõisahoone ehitisaluseks pinnaks on märgitud 946 

m
2
, suletud netopinnaks 1039,7 m

2
. Kahekorruseline looduslikust kivist hoone on 

rajatud madalvundamendile ning seda katab valtsplekk-katus (rekonstrueeritud 2007, 

maksumus ca 120 000 €). Fassaadiviimistlusmaterjalina on kasutatud krohvi. Ehitis-

registri andmeil puudub mõisahoonel vee- ja kanalisatsiooniühendus, küttesüsteemina 

on märgitud ahju- või kaminaküte [6]. Tegelikkuses on hoone ühendatud tsentraalsesse 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemi, kütmine toimub mainitud katlamajast. Algupärased 

ahjud-kaminad on majas küll säilinud ja restaureeritud, kuid kasutuseta. 

Muuga mõisahäärberi ehitas 1833-73 nimekas kunstnik, akadeemik Carl Timokleon von 

Neff, siseviimistlus tehti 1871 ja 1877. Hoone kavandamisel on osalenud ka mitmed 

Peterburi arhitektid: A. P. Brüllov, L. Bohnstedt, D. Grimm, O. P. Hippius jt. Hoone 

neorenessanssvormid ja mõned kujundusvõtted viitavad L. Bohnstedti loomingu üle-

kaalule.  Mõisahoone restaureeriti 1987-94 (sisekujundus L. Pärtelpoeg) [18]. 

II ms ajal jäid mõisad, sh ka Muuga mõis, ja nende juurde kuuluv baltisakslaste lahku-

mise ja koletu sõjamasina tõttu unarusse. Muuga mõisast läks kaduma hulgaliselt 

kunstiteoseid, hooned ja mõisapark hooldamata. Ehk halvimast päästis mõisa muutu-

mine mõisakooliks – 19. septembril 1944 hävis pommitamiste tõttu tekkinud tulekahjus 

Muuga koolihoone; kiiresti ja käepäraste vahenditega muudeti mõisahoone saalid 
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klassiruumideks (hoone oli väga halvas seisukorras: katus katki ning kahes suures 

salongis lagi sisse varisenud). 

 

Joonis 3.2 Muuga mõisa peahoone eestvaade. Foto: J. Vali, 2001 

Muuga mõisa peahoone on kultuurimälestiste riiklikus registris kinnismälestisena 

(mälestise registri number: 15705) alates 03.08.1998. Mälestise tunnusena märgib 

register: Historitsistliku arhitektuuri silmapaistev näide [18]. Register kirjeldab hoonet 

järgnevalt: 2-korruseline, kõrgel soklil krohvitud kivihoone. Kaetud kelpkatusega. 

Fassaad tugevalt rõhutatud ja keskrisaliit lahendatud lodžana, mille kolm ümarkaart toe-

tuvad karüatiididele. Samasugune on ka suurte kaaravadega tagakülg. Põhiplaan eba-

reeglipärane: vestibüül O-otsas. Saal tavapäraselt peakorruse keskel. Interjöörikujundus 

rikkalik. Vestibüülis helehallist marmorist monumentaalne peatrepp (tsaar Aleksander II 

kingitus), terrazzopõrand, seitel Pompeilaadis maalingud , laes servjoonvõlvid. Peegel-

võlvidega saalis rikkaliku kujundusega hall- valge marmorkamin, kaks valget kahhel-

ahju, uste kohal lünetimaalid (C. T. v. Neffi enda töö). Paljude ruumide värvikirevad 
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seinad maalis kunstnikust poeg Heinrich 1877. Mõisal oli rikkalik kunstivarade kogu 

(enamik ERM-is) [18]. 

Mõisa muutmisel koolihooneks väärivad mainimist järgnevad faktid:  

1951. a – tehti mõisahoones esimene suurem kapitaalremont 

1955. a – sai hoone elektrivalgustuse 

1957. a – viidi maja üle keskküttele 

1986. a – avati spordihoone 

1990. a – ehitati uus katlamaja 

1994. a – lõppes mõisahoone interjööri taastamisremont 

2001. a – keeristorm laastas Muuga pargi põlispuudest ligi kolmandiku 

2007. a – lõppes akende restaureerimine, vahetati katus 

2010. a – katlamaja ulatuslik moderniseerimine [19] 

Muuga mõisahoone ehitustööde teostamise juures mängivad kandvat rolli muinsuskaitse 

nõuded. Seejuures tuleb arvestada hoone algse funktsiooniga – kuna hoone on ehitatud 

siiski mõisa härrastemaja, mitte koolimajana, peavad sealsed tööd olema teostatud 

vastavalt. Laekvere koolihoonega võrreldes muudab sealse tegevuse keerulisemaks ka 

hoonete valmimise enam kui poolesaja-aastane ajavahe. Mõisahoone ehitamisel on 

kasutatud kallimaid materjale, selle tehniline konstruktsioon on keerukam. Esineb 

rohkesti keerukat käsitööd ning kunstilisi detaile. Seega on kompromissi leidmine 

hoone algsest ning praegusest funktsioonist lähtuvate ehitustööde vahel keerukas. 

Arvestatud on, et hoones tegutseva kooli tõttu ei tohi kahaneda selle ajalooline arhitek-

tuuriline väärtus. Samas peavad õpperuumid oma valgus- ja sanitaarnõuetes vastama 

õpilaste vajadustele. Muinsuskaitsenõuetest ning hoone algupärast lähtuvalt on Muuga 

mõisakooli interjöör tavapärastest (koolihooneteks ehitatud) koolimajadest erinev – igas 

õpperuumis ei ole kraanikausse; kohati on üle- (teisalt ka ala-) dimensioneeritud aknad, 

uksed, trepid jm; hoone teisel korrusel ei ole koridorisüsteemi – õppetöö toimub 

järjestikku paiknevates mõisasaalides; õppetööks vajalik mööbel ja inventar peavad 

sobima mõisainterjööri. 

Mainitud eripärad on lisaks muinsuskaitsenõuetele olulised ka seetõttu, et mõisa 

härrastemaja on turismiatraktsioon. Suviti toimuvad seal ekskursioonid ja lahtiste uste 
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päevad – seejuures keskendutakse just Muuga mõisa, mitte kooli ajaloole. Mõisa saalid 

on lisaks kasutusel ka mitmesuguste kontsertide ja muude väärikate ürituste läbi-

viimiseks. Samuti on võimalik ruumide rentimine pidude ning ürituste korraldamiseks 

(tulud laekuvad seejuures valla, mitte kooli eelarvesse). Kahjuks puudub mõisast suur 

hulk kunagi seal asunud kunstiteoseid – maale, skulptuure, ka mööblit (suur hulk 

hävinud ja kadunud sõjakeerises, ülejäänud ERM-is). Arvestades aga hoone praegust 

funktsiooni, oleks teoste mõisas asumine ohtlik nende seisukorrale ja säilimisele, samas 

koormaks see ka õpperuume. Muuga mõisa ümbritsev muinsuskaitse all olev mõisapark 

ning sinna juurde kuuluv (korrastatud pargitiik; triumfikaart meenutav praeguseks reno-

veeritud väravaehitis) pakuvad võimaluse ajaloo nautimiseks ka väljaspool härraste-

maja. Praeguseks on alakasutusse jäänud hoone taga asuv staadion, aastaid on 

planeeritud projekti mõisa-aia endisele kujule sarnaseks taastamiseks. 

 

3.3 Parim võimalik kasutus 

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult 

põhjendatud, õiguslikult lubatav, finantsmajanduslikult otstarbekas ning mille 

tulemusena hinnatav vara omandab kõrgeima väärtuse [20]. 

Käesoleva töö peaeesmärgiks on mitmeid olulisi aspekte kirjeldades ja analüüsides 

jõuda järeldusele, kumma Laekvere KOV põhikooli sulgemine lõppeks vähimate 

kaotustega kohalikele elanikele ja seeläbi ka kogu omavalitsusele, tagades samas maksi-

maalse kokkuhoiu ning vähimad kulutused. Ühe kooli sulgemine viib aga partamatu 

probleemi ette – mida võtta ette praeguse funktsiooni kaotanud hoonega? Seejuures 

tuleb uue kasutuse leidmisel arvestada eelnevas lõigus märgitud punktidega. Kuna 

täpsemat arutelu ühe kooli võimaliku sulgemise kohta ei ole veel avalikult peetud, 

puudub siinkohal ka hoonete ning kinnistute omaniku ja haldaja (KOV) arvamus ning 

ideed. 

Arvestades, et Laekvere koolihoone on ehitatud ning ka sealsed põhjalikud reno-

veerimistööd teostatud vaid hariduse pakkumise eesmärgil, on sellele muu funktsiooni 

leidmine äärmiselt keerukas. Lisaks kaasneks hoone kasutuse muutumisega 
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paratamatult äärmiselt suured ja kulukad ümberehitused (arvestades hoone kuulumist 

muinsuskaitse alla, oleks tööde seaduspärane teostamine äärmiselt komplitseeritud). 

Maja ruumide paigutust arvestades ei ole see sobilik ei elu-, tööstus- ega teenindus-

hooneks. Äärmisel juhul näeb autor võimalust hoone muutmiseks büroo- ja kontori-

pindadeks või klassitubade ümberehitamist numbritubadeks, pakkumaks 

majutusteenust. Lisaks äärmiselt keerukatele ümberehitustele on väljapakutud ideed aga 

perspektiivitud, kuna büroopindade turg vaadeldavas, üsna perifeerses asukohas on 

nullilähedane; (kodust) majutusteenust pakuvad regioonis mõned eraettevõtjad, ka 

selliste teenuste osutamiseks puudub tegelikkuses vajadus. Omavalitsuses puuduvad 

populaarsemad turismiatraktsioonid, esialgu pole ka jätkusuutlikke ideid nende tekita-

miseks. Kohalikul omavalitsusel on piisaval hulgal sotsiaalkortereid, paarikümne kilo-

meetri raadiuses paikneb kaks hooldekodu – ka sääraste sotsiaalse iseloomuga ehitiste 

järgi puudub vajadus. Omavalitsuse haldusalasse kuulub piisavalt vaba aja veetmise ja 

huvitegevuse ruume (Laekvere päevakeskus, alakasutuses Laekvere rahvamaja, 

Laekvere, Muuga ja Venevere seltsiruumid). Autor leiab, et munitsipaalomandis oleva 

Laekvere koolihoone funktsiooni muutmine on perspektiivitu, maja müümine era-

omandisse aga oma ehitustehniliste eripärade tõttu äärmiselt komplitseeritud; samuti ei 

ole turgu seesuguse kinnisvaraobjekti rendile andmiseks. Hoone juurde kuuluv maatükk 

on praeguses turusituatsioonis selle asukohta ja parendusi (koolistaadion, palliväljakud, 

spordirajatised) arvestades äärmiselt väikese väärtusega. Laekvere kooli hoone ja selle 

juurde kuuluva kinnistu parim kasutus on nende jätkuv tööshoidmine põhikooli ja sinna 

juurde kuuluvana. 

Muuga mõisa härrastemaja on arvestades selle esialgset funktsiooni ning ehituslikke eri-

pärasid autori arvates kasutatav ka praegusest erineval viisil. Mõisahoones läbi viidud 

remondi- ja restaureerimistööd on teostatud vastavalt muinsuskaitseameti poolt väljas-

tatud tingimustele, koolihariduse andmiseks tehtud muudatused ning ümberehitused on 

minimaalsed. Mõisahoone looja  von Neff lasi hoone ehitada pigem kunstiteoste hoius-

tamiseks ning eksponeerimiseks kui eluhooneks. Seega leiab käesoleva töö autor, et 

Muuga põhikooli kadumisel sobiks hoone suurepäraselt näiteks (kunsti) muuseumiks. 

Samas oleks võimalik säilitada ning tõsta maja ja selle juurde kuuluva atraktiivsust 

turistidele, korraldada kontserte, näitusi; ruume pidulikeks sündmusteks rentida. Hoone 
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selline kasutus oleks füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud ning õiguslikult 

lubatav. Mõisahoone finantsmajanduslik tasuvus ei ole käesoleva töö teema. 

Ruumide paigutusest ning suurusest lähtuvalt oleks keerukas (samas mitte võimatu) 

mõisahoone muutmine majutusasutuseks. Eksklusiivsete ööbimiskohtade pakkumiseks 

puudub autori arvates (hetkel) antud asukohal potensiaal, atraktiivsuse tõstmiseks on 

tarvilik kogu regiooni kõrgetasemeline areng. Läheduses puuduvad veekogud ning 

idüllilised maastikuvaated.  

Nagu eelnevalt mainitud, asub omavalitsuses ning lähiümbruses piisavalt vaba aja 

veetmise ja huvitegevusruume, ka hoolekandeasutusi – hoone seesuguseks funkt-

siooniks puudub vajadus. Arvestades eelnevalt kirjeldatut ning omavalitsuse madalat 

finantsvõimekust, leiab autor, et parim kasutus Muuga mõisahoonele sealse põhikooli 

sulgemise puhul tuleks leida koostöös huvitatud erainvestorite või mittetulundus-

ühingute/sihtasutustega. Põhjalikult läbi mõeldud kontseptsiooni ning osaliste tõsise 

huvi korral oleks nii KOV majanduslikust kui hoone säilimise ja sealse ajaloo säilita-

mise seisukohalt otstarbekaim Muuga mõisa müümine või pikaajalisele rendile 

andmine.  

Kirjeldatut ning analüüsitut kokku võttes leiab autor, et vaadeldavate hoonete 

ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte arvestades peaks Laekvere vallas ühe 

põhikooli sulgemise korral säilima Laekvere põhikool. Muuga mõisahoonele on teo-

reetiliselt võimalik leida muu kasutusotstarve, ka rentida või munitsipaalomandist välja 

anda on Muuga mõisa lihtsam kui Laekvere koolimaja. 

Autori arvamust kinnitavad ka töö eelnevates peatükkides analüüsitu tulemused. Pidev 

rahva- ja õpilaste arvu vähenemine viib tõenäoliselt paratamatu olukorrani, kus tuleb 

üks põhi-koolidest sulgeda. Laekvere kooli hoone ülalpidamine on hetkel soodsam, kui 

seda on Muuga põhikooli käigushoidmine; Muuga põhikooli praegune õpilaste arv jääb 

Laekvere vastavale näitajale tunduvalt alla; Laekvere kooli hoone läheduses elab 

suurem hulk valla kooliealistest ja noorematest lastest ning noortest. Vaadeldud 

aspektidest lähtudes selgub, et ühe koolihoone sulgemise korral peaks säilitama 

Laekvere põhikooli. 
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Kokkuvõte 

Selle töö aluseks on kaks olulist muutust: 

a) haridusreform 

b) muutused rahvastiku arvus 

Nende küsimuste lahendamine on aluseks muutusteks ka Laekveres. 

Käesoleva töö eesmärgiks oli esmajoones välja selgitada ja võrrelda hoonete 

ülalpidamise üldkulusid ning leida lahendus, kumma kooli sulgemine oleks majandus-

likult mõistlikum, sotsiaalselt sobivam ning omavalitsuse arengut vähem pärssiv.  

Töö esimeses peatükis uuris autor, kumba Laekvere valla koolihoonet on soodsam ülal 

pidada. Selgus,et Muuga põhikooli ülalpidamine on kohalikule omavalitsusele tunduvalt 

kulukam, kui seda on Laekvere kooli majandamine, selle kinnisvara üldkulud on suure-

mad. Hoolimata suurtest investeeringutest, väiksemast tarbimisest ja suletud pinnast 

ning soodsamatest hindadest, on Muuga põhikooli eelarved pea sama suured kui 

Laekvere koolil. Arvestades, et Muuga kooli õpilaste arv moodustab vaid ca 65 % 

Laekvere kooli vastavast näitajast (2012. aastal 50 vs 77 õpilast) teeb see kulu ühe 

õpilase kohta Muugas oluliselt suuremaks [viie aasta majandamiskulude summa õpilase 

kohta on Muugas 2 360 € Laekvere 1 400 € vastu (60 % Muuga kooli kuludest)]. Autor, 

et teede ja transpordi, tõmbekeskuste ning sotsiaalse loomuga sidusobjektide aspektist 

lähtuvalt ei ole võimalik eelistada ühe Laekvere valla põhikooli asukohta teisele. 

Teedevõrgustik ja bussiliinid tagavad õpilaste liikumise ja transpordi mõlema praeguse 

koolimaja juurde. Hariduse andmisel vajalikud ja seda mõjutavad sidusehitised asuvad 

mõlemas uuritavas asulas. 

Sotsiaalseid ning demograafilisi nähtusi analüüsivas peatükis otsis autor vastust küsi-

musele, kumma Laekvere KOV kooli säilitamine tagaks suurema õpilaste arvu. Esiteks 

selgus ilmekalt, et negatiivsed sotsiaalsed ning demograafilised protsessid toimuvad 

Laekvere vallas üha suureneva tempoga. Pidev rahvastiku vananemine, kooliealiste ja 

nooremate koguhulga ja osatähtsuse langus, madal elatustase, negatiivne iive, töö-
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kohtade vähesus jm on viinud praeguste koolide õpilastehulga vähenemiseni ning valla 

territooriumil kahe põhikooli ülalpidamine on perspektiivitu. Praeguste ja tulevaste 

kooliealiste laste ja noorte valla territooriumil paiknemise analüüsi käigus selgus, et 

Muuga koolihoone läheduses (ca 5 km tsoonis) elab 82 kooliealist ja nooremat (33 % 

kogu KOV kooliealise ja noorema rahvastiku hulgast), Laekveres on vastav näitaja 164 

inimest (64%). Seega leidis autor, et vähima kaotuse õpilaste koguarvus saavutaks 

kohalik omavalitsus, säilitades Laekvere põhikooli. 

Käesoleva töö olulisim on kolmas peatükk – Laekvere valla praeguste koolihoonete 

kirjeldus ning nende parim võimalik kasutus. Töö selles peatükis kirjeldatut ning 

analüüsitut kokku võttes leiab autor, et vaadeldavate hoonete ehitustehnilisi ja funktsio-

naalseid aspekte arvestades peaks Laekvere vallas ühe põhikooli sulgemise korral 

säilima Laekvere põhikool – hoone, mis just selle eesmärgiga ehitatud. Muuga mõisa-

hoonele on teoreetiliselt võimalik leida muu kasutusotstarve, ka rentida või munitsipaal-

omandist välja anda on Muuga mõisa lihtsam kui Laekvere koolimaja. Parimaks pidas 

autor lahendust, kus optimaalseim kasutus Muuga mõisahoonele sealse põhikooli sulge-

mise puhul tuleks leida koostöös huvitatud erainvestorite või mittetulundus-

ühingute/sihtasutustega. Hoone sobiks selle ajalugu ning arhitektuurilist eripära arves-

tades ideaalselt näiteks kunstimuuseumiks ja kontserdipaigaks. 

Lähtudes kolmest kirjeldatud aspektist, jõudis autor järeldusele, et Laekvere 

omavalitsuse ühe koolihoone sulgemise korral peaks säilitama Laekvere põhikooli.  

Autorile teadaolevalt ei ole tänini viidud läbi põhjalikumat analüüsi KOV haridus-

süsteemi muutmiseks, ehk tehakse ja viiakse see ellu pärast järgmisi kohalikke valimisi. 
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Kulu liik 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Kogueelarve 268 412 262 261 331 772 200 245 199 797 354 485 267 338 246 015 249 656 249 620 

Varad,soetused 23 643 48 093 125 242 2 097 0 69 668 0 953 181 1 481 

Eraldised 64 64 64 64 64 0 0 0 0 0 

Tegevuskulud 244 706 214 104 206 466 198 084 199 733 68 961 267 338 245 061 248 543 248 139 

    Personalikulud 183 339 159 569 146 467 143 914 141 332 284 817 211 070 193 486 188 217 187 073 

        Töötasud 136 421 117 351 108 635 106 047 104 189 217 242 155 785 143 129 138 741 138 219 

        Erisoodustused 507 773 570 588 594 1 376 382 671 767 767 

        Personalikuludega kaasnevad      

maksud ja sotsiaalkind 

46 411 41 445 37 262 37 279 36 549 54 294 53 665 49 686 48 709 48 087 

     Majandamiskulud 61 367 54 535 59 999 54 170 58 400 67 575 55 757 51 575 60 326 61 066 

     Administreerimiskulud 2 161 1 876 1 816 1 336 1 279 1 489 3 035 1 024 1 094 1 022 

     Uurimis- ja arendustööde 

ostukulud 

0 2 586 5 522 0 0 0 0 0 0 0 

     Koolituskulud 3 440 2 205 2 139 1 390 2 004 4 768 3 945 2 397 2 974 2 971 

     Kinnistute, hoonete ja 

ruumide majandamiskulud 

25 215 24 821 30 448 28 325 30 742 25 550 23 163 21 848 26 789 28 476 

          küte 0 0 4 989 18 128 19 347 12 718 15 147 14 441 16 700 19 343 

          elekter 18 500 19 700 19 987 5 808 6 184 3 240 3 451 3 899 4 640 4 500 

          teenindus- ja 

elektrikäitlemislepingu kulu 

422 422 460 384 422 460 460 460 460 460 

          elektr.mõõtmised, 

tehnil.kontroll 

0 0 0 0 567 0 0 0 0 0 

          korrashoiu- ja pisiremondi 

materjalid 

2 549 1 022 1 378 933 968 3 539 1 917 946 2 000 1 600 

          korrashoiu- ja 

prügioveoteenused 

2 185 2 102 2 158 967 1 711 2 556 320 358 415 270 

          vesi- ja kanalisatsioon 503 354 441 205 350 1 278 959 1 118 1 900 1 500 

          remonttööd 325 433 345 1 125 449 984 42 0 0 129 

          kindlustusmaksed 731 788 659 776 744 697 767 552 594 599 

Sõidukite ülalpidamise kulud, 

v.a kaitseotstarbeli 

1 931 1 641 1 134 1 163 1 205 1 662 1 838 1 092 1 046 1 077 

 Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia 

kulud 

1 638 1 002 992 1 129 1 255 3 148 2 827 3 337 480 643 
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 Inventari kulud, v.a 
infotehnoloogia ja kaitseotst 

2 920 2 921 995 746 1 327 7 347 2 094 1 288 1 410 1 104 

Toiduained ja 

toitlustusteenused 

3 929 2 684 3 509 9 404 9 353 4 442 3 835 3 675 12 777 13 490 

 Meditsiinikulud ja 

hügieenitarbed 

479 900 652 319 426 971 895 416 0 778 

 Õppevahendid ja koolitusega 

seonduvad kulud 

15 965 12 496 11 798 8 952 10 151 17 445 13 866 15 966 13 446 11 366 

 Kultuuri- ja vaba aja 

sisustamise kulud 

3 183 1 196 935 1 237 610 0 96 0 100 0 

 Eri- ja vormiriietus 0 0 7 0 0 313 205 342 0 41 

 Muu erivarustus ja 

erimaterjalid 

507 171 52 169 48 441 352 192 210 98 

 Muud mitmesugused 

majanduskulud 

0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

Õpilaste arv, tk  66  68  63  55  50  102  105  87  88  77 

Pedagoogide ametikohti, tk  8,4  8,5  7,5  6,6  -  13,3  12,8  11,2  11,6  - 

Eelarvekulu per õpilane, € * 4 067 3 857 5 266 3 641 3 996 3 475 2 546 2 828 2 837 3 242 

Kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulu per õpilane, € * 

382 365 483 515 615 250 221 251 304 370 


