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Toomas Takkis avas koosoleku ning andis alustuseks lühiülevaate 4. juunil toimunud
töökohtumisest Kuressaare linna esindajate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate
vahel, kohtumise protokoll saadetakse tutvumiseks kõigile töögrupi liikmetele.
Töökohtumisel ministeeriumiga käsitleti järgmisi teemasid:
- millised on tähtajad, kui oodatakse maakondadelt riigigümnaasiumide osas vastuseid:
2018. veebruariks oodatakse vastust nendelt, kes tänaseks pole veel otsustanud;
- Kaks meedet avanemas: põhikoolide korrastamise meede, mis avaneb nendele, kes on
riigigümnaasiumi suhtes otsuse langetanud. Teine meede puudutab
riigigümnaasiumide võrku. Tänase seisuga Kuressaare ei kvalifitseeru.
Õilme Salumäe selgitas, et 18. septembrist on saadaval põhikoolivõrgu korrastamise eelnõu
uuendatud versioon, mis seob põhikooli toetuse riigigümnaasiumi otsusega. Tõi eelnõust
välja, et toetust saanud kohalike omavalitsusüksuste territooriumil ei või peale projekti
abikõlbulikkuse perioodi lõppu statsionaarses õppevormis gümnaasiumiharidust pakkuda
kohaliku omavalitsuse üksuse ülalpidamisel olevas koolis, v a Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva.
Linnade Liidust läks kooskõlastusele nö lisamärkusena juurde, et eesmärk loetakse täidetuks,
kui koolivõrk on korrastatud ja/või põhikooli hoonetes on loodud nüüdisaegsed
õppetingimused.
- Tänane Kuressaare koolivõrk on korrastatud ja hariduse kvaliteet hea, ent pikemas
perspektiivis seoses rahvastiku väljarändega tõuseb teema ka meil päevakorda.
Euroopa Liidu rahastuse üheks tingimuseks on Eesti koolivõrgu korrastamine,
eesmärgiks on seatud vähendada haridusasutuste pinda umbes 0,5 mlj m2 võrra (3,5
mlj m2-lt 3 mlj m2-le).
29.06. kohtus Toomas Takkis Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna
esindajatega, et saada vastuseid meiepoolsetele küsimustele (52 küsimust). Vastused on
olemas, samuti mitmeid muid andmeid. Näiteks on olemas tabel viimaste riigikoolide
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investeeringute kohta, mida kohalolijad said vaadata. Toomas Takkis andis teada, et
ministeeriumile on edastatud soov näha kõikide riigikoolide investeeringuid ning ka koolide
eelarveid ja lepinguid, mis on omavalitsustega sõlmitud. Ministeerium edastas kuue
omavalitsusega tehtud lepingud, millest näiteks Jõhvi puhul on tegemist enne allkirjastamist
versiooniga, kus sees, et palju sätestatakse erilepingutega, nt spordibaasi kasutamine jne.
Riigikoolide eelarveid ei ole õnnestunud saada. Kui need õnnestub saada, siis edastatakse ka
komisjoni liikmetele.
Komisjoni töös ei ole täna saanud osaleda Raivo Peeters, kes on edastanud oma seisukoha
komisjoni esimehele, et komisjon võiks välja valida eelistatud variandid. Esimees on
vastanud, et komisjoni volitus ja ülesanne ei ole valida välja variante. Komisjon edastab oma
töö tulemused ja protokollid linnavalitsusele. Linnavalitsus arutab ja töötab läbi erinevaid
variante ning edastab oma seisukoha linnavolikogule otsustamiseks.
Komisjoniliige Neeme Rand, kes samuti puudub, on palunud edastada hoolekogudele, kui nad
hakkavad pidama koolides arutelusid riigigümnaasiumi arvamuse osas, et komisjonis pole
puudutatud teemat, et riigil on tahtmine suunata rohkem lapsi kutsekoolidesse ja vähem
gümnaasiumidesse. Riigi poolt on olemas ka vastavad kontrollarvud. Neeme Ranna hinnangul
on positiivne, et riik seab ette numbrid ja teatud piirangud gümnaasiumisse minekule,
riigigümnaasium on üks selle instrument ning riigi poolt võidakse kehtestada lävendid
põhikooli eksamite pinnalt või vastuvõtu kontrollarvud. Täna meil lapsed siiski ei eelista
kutsekoole. Äkki pole riigi poolt eesmärk õigesti seatud? Kas inimeste tavahariduse vaikuid
on riigi poolt õige piirata?
/Koosolekuga liitus Lääne-Saare Vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu/.
Toomas Takkis tegi ettepaneku tutvustada kogu koosolekutel kajastatud materjali linna üldhariduskoolides ja saada töötajatelt ametlikud vastused – protokollilised otsused riigigümnaasiumi osas edastamiseks linnavolikogule.
Hoolekogude esimehed tutvustavad sama hoolekogudes ning panevad paika töökorralduslikult, kuidas saada lapsevanemate seisukoht, et edastada vastav protokolliline otsus
linnavolikogule.
Otsustati: hiljemalt 16.12. edastavad koolid volikogu esimehele üldhariduskoolide töötajate
ja hoolekogude seisukohad protokolliliste otsustena, 17.12. on võimalik riigigümnaasiumi
teema lisada linnavolikogu päevakorda infopunktina.
Jaanis Prii tegi ettepaneku töögrupi materjalid (protokollid, riigigümnaasiumide
investeeringute tabel, vastused ministeeriumilt) välja panna kodulehele, et kõik soovijad
saaksid tutvuda.
Toomas Takkis lisas veel, et tekitada samasse ka lingikogu, kus olemas valdkonna seadused ja
palju artikleid antud teemal, ka eri linnade näiteid.
Tõnu Erin tegi ettepaneku kõik linna üldhariduskoolide õpetajad kokku võtta, et rääkida
teemast ühiselt ning jagada kogu olemasolevat infot, arutelu võiks olla kõigis koolides eraldi.
Otsustati: ühine infojagamine toimub 20.10. kell 9, toimumise koht veel lahtine.
Toomas Takkis: linnavolikogu otsustab kindlasti laiemalt, kui koolide otsused. Ka Orissaare
võib anda oma seisukoha 16.12.
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Marvi Ehte selgitas kutsekooli ja gümnaasiumi valikute tausta, viimasel viiel aastal tulevad
KTG-sse need õpilased, kes on vanemad ja ei jätka õpinguid vahetult peale põhikooli. Tõi
välja ametikoolide reformi puudusena asjaolu, et ametikoolides tehti küll materiaalne baas,
aga õpetajad jäeti ette valmistamata ning ametikoolide tase ei vasta ootustele.
Jaanis Prii: küsimus, millele pole saanud vastust, milline on see tärmin, mis ajaks peab
volikogu otsuse tegema, et riigigümnaasium tuleb? Riigil on nn 2 rahakotti, üks
riigigümnaasiumite tegemiseks ja seal on mõtteline osa rahast reserveeritud igale maakonnale,
ka Kuressaarele. Teine aga muu koolivõrgu korrastamiseks, kus saab raha küsida kahes
voorus. Esimeses voorus need, kes on teinud riigigümnaasiumi ja teises voorus need, kes ei
ole teinud riigigümnaasiumit. Kui Kuressaare ei tee riigigümnaasiumit, siis me sealt raha ei
saa, aga kas mõni muu vald Saaremaalt saab koolivõrgu korrastamiseks raha küsida? Teises
ringis ei pruugi palju raha olla. Millal see ära otsustatakse, välja kuulutatakse?
Toomas Takkis: täna on teada, et välja kuulutatakse IV kartalis ja otsused tehakse järgmise
aasta algul. Kui vallad ühinevad, siis sisuliselt oleks kõigil piirkondadel võimalik küsida oma
põhikoolivõrgu jaoks raha.
Õilme Salumäe: 2015 korraldatakse I voor.
Jaanis Prii: see tähendab, et Kuressaare I vooru ei jõua, isegi, kui otsustatakse
riigigümnaasium teha. Peaksime ministeeriumiga arutama, kui otsustame riigigümnaasiumi
teha, et me ei tee seda ilma koolivõrgu ümberkorraldamise rahata.
Õilme Salumäe: teises voorus on lihtsalt taotlejate ring laiem. Need, kes said taotleda
esimeses voorus, saavad taotleda ka teises voorus, kui nad mingil põhjusel pole toetust
saanud.

Toomas Takkis
Koosoleku juhataja
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