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Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamine 

 

Obinitsa Lasteaias (registrikood 75013405) tegutseb üks liitrühm, kus 01. märtsi 2018. aasta seisuga 

võimaldatakse hoidu ja antakse alusharidust 7 lapsele. Obinitsa Lasteaias käivate laste arv on 

varasemate aastatega võrreldes oluliselt vähenenud. Meremäe valla arengukava 2016-2021 ja 

Obinitsa Lasteaia arengukava 2014-2017 näeb ette Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli juhtimise 

ühendamist. 

 

Obinitsa Lasteaia liitmisel Meremäe Kooliga võimaldatakse paremat personalikorraldust ja 

vähenevad juhtimiskulud. Obinitsa Lasteaia direktori 2017. aasta tööjõukulu oli 14 218 eurot. 

Käesoleva, 2018. aastal kuluks direktori palgaks ja tööjõumaksudeks 12 kuu eest 14 450 eurot 

(31.08.2018 seisuga on kulu 10 838 eurot, sh koondamise 1 kuu töötasu). Ühine juhtimine muudab 

rahaliste vahendite kasutamise efektiivsemaks. 

 

2018. eelarveaastal on majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite 

kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus Obinitsa Lasteaial 681 eurot, mis on oluliselt 

kõrgem, kui teistel Setomaa valla haridusasutustel. 

 

Obinitsa Lasteaia ja Meremäe Kooli ümberkorraldamist on arutatud 2016. aastal ja 2017. aastal 

koosolekutel Meremäe Kooli hoolekogus, Obinitsa Lasteaia hoolekogus, korduvalt Meremäe 

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonis ning Setomaa Vallavolikogu haridus- ja 

spordikomisjonis. Kõigi eelnimetatud aruteludel tekkinud seisukoha kohaselt toetatakse Meremäe 

Kooli ja Obinitsa Lasteaia ümberkorraldamist. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 3 punkti 2, § 80 lõike 1, lõike 2 punkti 2, lõigete 3, 5, 8, koolieelse 

lasteasutuse seaduse § 33 lõike 1 ja 5 alusel Setomaa Vallavolikogu  

 

o t s u s t a b: 

 

1. Korraldada ümber Obinitsa Lasteaed ja Meremäe Kool järgnevalt: 

1.1. Obinitsa Lasteaed liidetakse Meremäe Kooliga;  

1.2. Setomaa Vallavalitsuse hallatav asutus Obinitsa Lasteaed lõpetab tegevuse 31.08.2018. 

aastal; 

1.3. Obinitsa külas jätkub laste hoid ja alushariduse andmine Meremäe kooli liitrühmana lasteaia 

ruumides Obinitsa külakeskuses. 

 

2. Setomaa Vallavalitsusel:  

2.1. korraldada vajalikud toimingud, dokumentatsiooni muutmine ja menetlemine; 
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2.2. teavitada kirjalikult ümberkorraldamise otsusest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Meremäe 

Kooli ja Obinitsa Lasteaeda, Obinitsa Lasteaia töötajaid, lapsevanemaid, Meremäe Kooli 

töötajaid, lapsevanemaid ja õpilasi 01. aprilliks 2018. aastal. 

 

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

 

4. Otsuse peale võib esitada vaide Setomaa Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, mil oleks pidanud 

otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus 

sätestatud korras. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Rein Järvelill 

volikogu esimees 

 


