Tihemetsas lõpeb kooliaeg
Tihemetsas valitseb matusemeeleolu, sest siin lõpeb 91 aasta pikkune kooliaeg ja Voltveti
mõisahäärberi saatus on lahtine, kuni Riigi Kinnisvara Aktsiaselts tulevikuplaanid selgeks
mõtleb.
“Valmistume selleks, et õppetöö viia Pärnusse,” ütles Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK)
Voltveti koolituskeskuse juhataja Piret Koorep.
Peagi lõppeva augusti ja kogu septembri tegeleb Koorep kohapeal varade kolimise,
üleandmise, koolitusega seotud asjaajamisega ja 1. oktoobrist on häärber õppetööks kinni.
Jutud sellest, et metsanduse ja aianduse õpe viiakse linna ja kool pannakse kinni, on ringelnud
alevikus paar aastat, nüüd suri lootus ja piirkonnast kaob üks suuremaid tööandjaid.
Haridusministeerium tegi möödunud nädalal Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile (RKAS)
ettepaneku anda Voltveti mõisahoone neile.
“Kuna vara ülevõtmise protsess on pikk ja aeganõudev, siis RKASi omandisse jõuab kinnistu
alles tuleval kevadel,” märkis RKASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm. “Siis on paras
aeg hakata tulevikuplaane tegema, kuid hoone senisel kujul säilitamiseks vajaliku
haldustegevuse saaksime üle võtta juba sügisel, seega, mida varem ministeerium halduse üle
annab, seda kiiremini saame kõik vajalikud teenused peale tellida.”
PKHK Tihemetsa õppekoha sulgemise järel koondatakse kolm töötajat septembris, kolm
jäävad tööle vara üleandmise või RKASi otsuseni ja õpetajatel tuleb hakata tööl käima 50
kilomeetri kaugusel Pärnus.
“Esimene paanika on mööda läinud, olen Voltvetis, kuni varad on üle antud, ja vaatan siis,
mis edasi saab,” ütles Koorep. “Direktor peab pedagoogilise personaliga läbirääkimisi sel
nädalal. Meil on viis õpetajat, kellele kooli sulgemine tähendab elukorralduslikke muutusi,
peale nende majanduspool, õpilaskodu, pargi hooldajad.”
Niidupargis jätkub metsanduse ja aianduse eriala õpetamine, täiendus- ja ümberõpe ja
töökohapõhine õpe nii, nagu see veel kevadeni toimus ajaloolises koolis, mis alustas tegevust
1925. aastast ja mille on lõpetanud ligemale 9000 noort.
PKHK Tihemetsa metskonna suhtes ei ole kooli juhtkond ühest otsust teinud, kuid haridus- ja
teadusministeerium on algatanud metskonna üleandmise riigimetsa majandamise keskusele
(RMK). Metskonnal on 5449 hektarit maad ja kontor Voltveti karjamõisa peamajas. Mis
metskonnast saab, ei teata veel selle kontoriski, mille töötajate teada ilmselt jätkub tegevus
metskonna üleandmiseks RMK-le.
“Tihemetsa õppekoha sulgemise otsus oli tehtud varem, siis, kui kooskõlastasime
ministeeriumiga oma uut arengukava. Esialgu pidime õppekoha sulgema järgmisel sügisel,
kuid kuna teist aastat järjest jäi täitumata metsanduse põhieriala, ei jäänud meil muud üle kui
selline otsus teha,” selgitas PKHK direktor Riina Müürsepp kohalikele üllatuslikku käitumist.

Metsanduse eriala põhiõppes on viimasel kursusel 12 õpilast. Ülejäänud õppijad on
töökohapõhises õppevormis, nemad on koolis väga vähe: põhiosa ajast möödub tööandjate
juures praktikal.
Eelmisel aastal vähenes kõigi töötajate töökoormus – kellel 0,8, kellel 0,5 kohani – ja selline
õpilaste arv nagu Tihemetsas võimaldab tööd pakkuda väga piiratud määral. Õppekoht ei
majanda Müürsepa jutu järgi ennast ära, ei suuda pidada üleval häärberit ega hoida korras
looduskaitsealust mõisaparki.
Metsuri erialale kandideeris viis õpilast, kellest kolm valisid PKHKs teise eriala ja kahele
soovitati minna sama eriala õppima Luua metsanduskooli.
“Ma olen väga tänulik kõikidele töötajatele, kes selle 13 aasta jooksul, mil Tihemetsas on
meie kooli osa olnud, on andnud suure panuse mõisa korrasoleku tagamiseks ja metsanduse
eriala arendamiseks,” märkis Müürsepp.
“Saarde vallale on Voltveti koolituskeskuse sulgemine väga valus otsus: on ju Tihemetsa
alevik kogu oma taristuga 90 aasta jooksul tekkinud kooli juurde ja kooliga väga tihedalt
seotud olnud. Tihemetsa ja kool on läbi ajaloo olnud sünonüümid,” tõdes PKHK Tihemetsa
metskonna metsaülem ja Saarde vallavolikogu esimees Väino Lill. “Samuti on kool koos
metskonnaga olnud valla inimestele väga oluline tööandja, kuid kahjuks on Eesti tugevalt
urbaniseeruv ühiskond, mida on raske peatada.”
Voltveti häärberi külge ehitatud tiivas on korterid, mida RKAS on pakkunud üürnikele
müügiks.
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