
Koolimajad

1787. aastal välja antud Browne’i uus koolipatent esitas nõude, et igas kihelkonnakeskuses tegutseks

kihelkonnakool ja mõisakogukonnas mõisa- või külakool.

Sel ajal ei olnud üheski külas Võrumaal koolitöö tarbeks ehitatud maja. 48 koolist 29 tegutses rehetubades ja 1

kõrtsihoones (kõrts oli samal ajal suletud). Näiteks Põlva kihelkonna 14 koolist oli rehetubades veel 11. Kambrit,

kus lapsed õppisid, hakati rahva seas kutsuma koolitoaks.

Uue koolipatendiga hakati nõudma kindla suurusega koolimajade ehitamist, ettekirjutuse järgi tuli koolituba ja

koolmeistri eluase ehitada ühe katuse alla.

Iga mõis ehitab eraldi koolimaja, kus ümbruskonna lapsed võiks koolis käia. Maja olgu 5 sülda pikk ja 4 sülda lai,

akende, ahju ja korstnaga, sisustatud ja niimoodi seatud, et koolmeister seal võiks elada ning koolilaste üle

püsivat järelevalvet pidada. Koolimajad tuli valmis ehitada kõikides kihelkondades 1787. aasta mardipäevaks.

(L. Andresen „Eesti kooli ajalugu“).

Allpool saab tutvuda valikuga koolimajadest, mis ehitati koolipatendi nõudmisi silmas pidades.



Ahja-Kärsa Algkool

Kärsa kool alustas tööd juba 1786. aastal.

Varasem koolimaja põles maha 1889, samal

aastal ehitati vallavolikogu otsuse põhjal uus

koolihoone.1929/30. õppeaastal sai kool ruume

juurde Ahja endises härrastemajas. Kuna kõik

klassid härrastemajja ära ei mahtunud, jäi kooli

kasutusse ka Kärsa koolimaja. Kool suleti 1971.

aastal. Koolimaja on säilinud.



Himmaste Algkool

Himmaste kool asutati 1820. aastal. Kool

tegutses esialgu Lepa talus. 1885. aastal valmis

uus koolimaja küla lääneserval Orajõe ääres.

Himmaste algkool suleti 2013. aasta kevadel.

2014. aastast haldab Himmaste algkooli hoonet

MTÜ Rosma Haridusselts. Majas toimub Rosma

Johannese Kooli algklasside õppetöö.



Kanepi kihelkonnakool

Kanepi kihelkonnakooli asutas 1780. aastal

Kanepi kirikuõpetajana teeninud Johann Philipp

von Roth. See poistele mõeldud kihelkonnakool oli

uut tüüpi kihelkonnakool (Parochialschule), mis

sai Liivimaal üldise tunnustuse alles 1819. aasta

talurahvaseadusega. Kihelkonnakooli õppekavas

olid lisaks tavaainetele (lugemine, kirjutamine,

rehkendamine ja katekismus) ka maateadus,

ajalugu, laulmine, võimlemine, põllutöö, käsitöö ja

makettide valmistamine mitmesuguste hoonete

ehitamiseks.

Kanepi kihelkonnakool on praeguse Kanepi

Gümnaasiumi eelkäija.



Karilatsi Algkool

Karilatsi algkool asutati 1766. aastal. Karilatsi

koolitalu suurus oli 6 ha ja selle hulgas ka kooli

kasutuses olev ala. Koolitalu koosnes

koolimajast, kuurist, rehealusest, saunast ja

laudast. 1927. aastal valmis mitme korteriga

õpetajate maja.

Karilatsi Algkool suleti 1972. aastal, koolimaja

on praegu Põlva Talurahvamuuseumi

peahoone.



Karisilla Algkool

Karisilla Algkool avati 1948.aastal Mäe vallas, 

kool asukohaks sai Gavril Vallitari maja. 1967/68.  

õppeaastaks oli jäänud vaid 9 õpilast.  Kool suleti 

1968. aastal.



Kauksi kool

Kauksi kool asutati 1810. Esimene koolimaja

asus kohas, mida tuntakse Piho tali nime all.

1920 toodi Kauksi kool mäelt alla orgu

endisesse Kauksi kõ rtsi majja. 1944. põles

kõrtsist koolimajaks ümber ehitatud hoone

maha.

Kauksi kool töötab tänaseni endise Orava talu

ümber ehitatud elumajas.

Pildil on Kauksi koolimaja 1938. aastal.

(A. Pintsaar)



Kiuma Algkool

Kiuma koolihoone ehitati aastal 1861.

Varem töötas kool madalas õlgkatusega

talutares. Kool oli alguses 3-klassiline,

hiljem 6-klassiline algkool. 1936/37.

õppeaastal töötas kool kahes hoones -

koolimajas ja endises vallamajas. Kool

suleti 1972. aastal.

Koolimaja ei ole säilinud.



Mooste Mõisakool

Mooste koolilugu ulatub 1766. aastasse, kui

mõisas jagati teadmisi peamiselt ümbruskonna

lastele. Vahepeal tegutses kool lähedal asuvas

külas, ent kolis peale maareformi taas mõisa

peahoonesse.

Mooste Põhikool töötab tänaseni.



Peri kool

Oma tegevust alustas Peri kool 1766. aastal Sika

küla kõrtsis kõrtsmiku õpetamisel. Tänaseni

säilinud koolimaja ehitati aastal 1885. Läbi

aegade on kool kandnud erinevaid nimesid: 1766

- Sika külakool, 1904-1917 - Peri

ministeeriumikool, 1917 - Sika algkool, 1937 -

Peri algkool, 1944 - Peri 7-klassiline mittetäielik

keskkool, 1962 - Peri 8-klassiline kool, 1988 -

Peri 9-klassiline kool, 1991 - Peri põhikool. Kool

suleti 2004. aastal.



Prangli Algkool

Prangli kool asutati 1735. aastal Veski vallas

Tartumaal. Koolitalu suurus oli 9 ha. Kool oli

alguses 2-klassiline algkool, hiljem 6-klassiline.

1945. aastast oli kool 7-klassiline mittetäielik

keskkool, hiljem jälle algkool. Kool suleti 1970.

aastal.



Põlva Algkool

1908. aastal toodi kihelkonnakool Mammastest

Põlvasse. 1920. aastal nimetati kool ümber

Põlva 6-klassiliseks algkooliks, mille kõrgem

aste (4.-6. klass) asus Põlvas, nooremad (1.-3.

klass) õppisid Rosma, Mammaste ja Himmaste

algkoolides.

1931. valmis Vabaduse (praegu Tuglase)

tänaval uus koolimaja, mis mahutas kõik kuus

klassi kokku 130 õpilasega.

1940/41. õppeaastal nimetati Põlva 6-klassiline

algkool ümber Põlva 7-klassiliseks kooliks.

Pildil olev koolimaja hävis täielikult 16. augustil

1944.



Põlgaste Algkooli 
vana maja

Põlgaste Algkool asutati 1879. aastal. Enne uue 

koolimaja valmimist töötas Põlgaste algkool 

1920-1930. aastatel 1873 ehitatud vallakooli 

hoones ning osa klasse paiknesid Põlgaste 

vallamajas. Uus koolimaja valmis 1937. aastal.



Põlgaste Algkooli uus 
hoone

Uue koolimaja esimese projekti valmistas 

Endel Laasi Võrust 1934, kuid seda ei 

kinnitatud puuduste pärast. 1936 

projekteeris nüüd juba kivihoone arhitekt 

Arnold Matteus. Hoonet hakkas ettevõtja 

Julius Perv Tsooru vallast ehitama samal 

aastal ja see valmis 1937 sügisel. Üle 50 

000 krooni maksma läinud koolimaja 

pühitseti 3. oktoobril 1937. Hoonele tehti 

aastatel 1987-1994 moodne juurdeehitus. 

Kool suleti 2009. aastal. 



Rasina kool

Kool asutati 1766. Rasina külas Tartumaal.

Põlva rajooni moodustamisel kuulus Mooste

valda. Koolitalu suurus oli 2,95 ha. Kool suleti

2005. aastal



Valgjärve vallakool

Valgjärve kool asutati 1767. aastal ning lapsi

õpetati vanatareks kutsutud hoones. 1867.

aastal ehitavad Valgjärve ja Pikajärve vallad

ühisel jõul uue koolimaja ja selle kõrvale

1898 uue maja, mis on osaliselt säilinud

tänaseni. Töötas algkoolina. 1992. aastal

valmis uus maja ja kool jätkas tööd Valgjärve

Põhikoolina.

Kool suleti 2011. aastal.



Taevaskoja Algkool

Taevaskoja Algkool moodustati endise

Valgesoo algkooli baasil 1953. aasta 1.

septembriks. Asutamisel nimetati kool

Saesaare kooliks ning 1964. aasta oktoobris

muudeti nimi Taevaskoja algkooliks.

Koolihooneks oli elumaja, mille teisel korrusel

olid endiselt korterid. Kooli kasutuses oli

alumine korrus kahe klassiruumi ja jalutus

saaliga.

Kool suleti 1972. aastal.



Vana-Karaski koolimaja

Krootuse lähedal Karaski külas hakati

kooliharidust andma aastal 1767. Vana-

Karaski koolimaja asus Ihamaru külas, kus

kool tegutses aastani 1930. Pärast seda

valmis uus koolimaja endise Karaski

karjamõisa alal. Aastani 1944. töötas

Karaski kool 6-klassilisena. 1945. aastast

oli kool 7-klassiline ja 1962. aastast 8-

klassiline.

Karaski kool tegutses aastani 1989, mil

Krootusel valmis uus koolimaja. Uude

asulasse kolimisega sai kooli nimeks

Krootuse Põhikool.



Vana-Koiola Algkool

Vana-Koiola Kool alustas tööd 1826. aastal

endises Vana-Koiola rendimõisa hoones.

Alguses töötas kool 1 komplektilise 4-klassilise

algkoolina. Hiljem oli kool 6-klassiline algkool,

siis 7-klassiline mittetäielik keskkool ja seejärel

taas 6-klassiline algkool.

Kool suleti 2010. aastal.


