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HARJUMAA OMAVALITSUSTE LIIT 
VOLIKOGU PROTOKOLL 

 
 
Anija vald, Anija mõis      16. aprillil 2014.a 
 
Koosoleku algus: 10.05 
Koosoleku lõpp: 13.30 
 
Osavõtjad: vastavalt registreerimislehele.  
Külalised: vastavalt registreerimislehele 
 
Päevakord kinnitatakse esitatud kujul.  
Poolt kõik, vastu ja erapooletuid ei ole  
 
 Päevakorrapunkt 1 
Avamine ja Anija vallavanema/volikogu esimehe tervitus 
Koosoleku avas Kaupo Rätsepp 
 ja Anija valda tutvustas Anija vallavanem Arvi Karotam 
  
Päevakorrapunkt 2 
Arengutest haridussüsteemis - Riigigümnaasiumite võrgustikust ja erikoolide 
arengutest Harjumaal ning hariduse rahastamisest 
Ettekandja: Haridusminister Jevgeni Ossinovski  
Praxise uuringu põhjal tehakse arengukava jätkusuutlikest koolidest Eestis. See 
tekitab kindlasti emotsiooni, aga teisest küljest saaksid sellega Euroopa rahad 
liikuma.  
Räägiksin olulisematest märksõnadest seoses selle uuringuga, kuid alustuseks pean 
ütlema, et iga uue valitsuse tulek kütab kirgi. Aga ükski valitsus ei saa ignoreerida 
demograafilisi trende, mis on 20 aasta jooksul aset leidnud ja mõjutavad meie elu 
erinevatest aspektidest -  kaasa arvatud haridus. Sellest tulenevalt on valitsuse asi 
suurendada sündivust. Kuid selliste suundade juurutamine võtab aega ja kuni need 
suunad jõuavad veel haridussüsteemi, läheb veel kauem aega. Meie ei pääse 
koolivõrgu küsimustest üle ega ümber. See on raske teema, kuid seda on vaja teha. 
Küsimus on vaid selles, et kuidas. Vaadates viimase paari aasta jooksul toimunut, ei 
arva ma kindlasti, et haridusele ökonoomiline lähenemine, kus siis erinevate valemite 
ja mudelite  muutmise teel muudetakse sisuliselt haridusvaldkond sisuliselt 
regionaalreformi nii ölda veduriks. Kui me mõtleme koolisüsteemi rahastamise 
küsimusele, siis meil on kindlalt arutlusel see, kuidas minna edasi  PGS §82-ga. See 
mustand, mis praegu liikvel on ning on tagasi tulnud kooskõlastusringilt, see meid ei 
rahulda. Ma ei taha hetkel midagi välja lubada (tugispetsialistid jne), räägiks sellest 
küsimuste-vastuste voorus. 
 Aga kui rääkida põhimõtetest, siis kindel on see, et me ei suuda välja mõelda ühtset 
mudelit. Mis sobiks Tallinnale, Tartule, Narvale, mis sobiks Kuresaarele ja Võrule. 
Rääkimata sellest, et sama sobiks siis Avinurmele ja Räpinale. Kui vaatame nüüd 



2 
 

gümnaasiumiharidust, see puudutab suuri linnasid ja  seal on ka mõistlik korraldada 
gümnaasiumiharidust.  Suurtes linnades on ka  nn puhaste gümnaasiumide  süsteem 
õigustatud. Ühest küljest ka see hoiak, mis on võetud, et lahutada põhikool ja 
gümnaasium on õigustatud. Teisest küljest, kui näiteks Kuressaare linn ei taha oma  
kahte kooli lahutada, siis ma ei näe, et meie asi oleks neid keelata. Aga siiski suurtes 
keskustes võiks see suund jätkuda. Mis puudutab maakonnakeskusi, siis seal on see 
asi lihtsam. Seal on ka see suund võetud ning see töötab. 
 
Üks groteskne näide on Kärdlas, kus ma ei saa aru, miks nad tahavad samasse 
majja kahte erinevat kooli -  põhikooli ja gümnaasiumi. Ma ei saa aru nende 
põhimõttest.  
Keerulisem osa on kõigi teistega, kes ei ole suured linnad ega maakonnakeskused. 
See oleks nüüd meie ülesanne, et suudaksime (lähtudes Praxise uuringust) ära 
sõnastada, missugusel astmel, millises omavalitsuses on järgmiste aastate 
perspektiivis mõistlik gümnaasiumi haridust anda. See tähendaks ka seda, et nende 
koolide rahastamise süsteem, pärast seda, kui see kokkulepe on ministeeriumiga 
sõlmitud, võiks olla õppekavapõhine vms (ükskõik, mis muud sõna siin kasutada), 
kuid mitte pearaha põhine.  Ehk siis kolme lapse liikumine teise kooli ei muudaks 
rahastamist. Kuidas seda tehniliselt ära korraldada, seda ma ei oska veel hetkel 
öelda. Seda me kindlasti ka omavalitsustega erinevates formaatides arutame. See 
süsteem peaks olema piisavalt diferentseeriv. Kõike tuleb arvesse võtta, kuid olen 
kindel, et kõiki pooli lõpuni rahuldavat lahendust pole olemas. 
Mis puudutab gümnaasiumivõrku väljapool maakonnakeskusi, siis riigi rahastusel 
olevad koolid peaksid ikka olema seal, kus on lapsed. Seda on märganud ka 
Harjumaa omavalitsused, et laste arv esimestes klassides on kaks-kolm korda 
suurem, kui  juba üheksandas klassis. Seal on ka õigustatud ootus gümnaasiumi osa 
riigipoolsele toele. Juunis saab valmis arengukava ja seal on ette nähtud ka 
finantsilised vahendid. Eks neid soovijaid on olnud palju, aga peame hindama oma 
reaalseid võimalusi. 
Üks asi on kindel 2020. aastaks me ei suuda kõiki gümnaasiume riigi rahade eest ära 
remontida/renoveerida. 
Erivajadustega laste koolidest: Tegu ei ole siis üksikute koolidega vaid kogu selles 
kontseptsioonis. Järgmisel esmaspäeval ma kohtun sotsiaalministriga, et rääkida 
hariduslike erivajadustega lastest ning haridusest üldse. Tore on mõte panna lapsed 
kõik ühte kooli olenemata erivajadustest, kuid küsimus on rohkem selles, et paljud 
koolid sellega üldse toime tulevad. 
Mulle tundub, et seda probleemi on tahetud lahendada viisil, et paneme kinni 
erikoolid ning vaatame kuidas tavakoolid hakkama saavad! Paberil võime ju asja ära 
korraldada, aga kui sellele pole spetsialistide ja ka finantsilist katet, siis sellest ei tule 
midagi head!  Kannatajaks on lapsed. Tegeleme selle teemaga ning ka Euroopa 
rahad on selleks ette nähtud. Kuid põhimõte on see, et koole luuakse sinna, kus on 
erivajadustega lapsi (Harjumaa mõistes eelkõige Tallinnasse)  2015. a saab 
remonditud Pätsi kool ja 2020.a täiesti uus kool valmis. Keskendume eelkõige 
Tallinnale. 
Toomas Vitsut: Kuidas suhtute, kui Tallinn teeb ettepaneku luua 1 riigigümnaasium 
Tallinnasse. 
Jevgeni Ossinovski: Oluline on gümnaasiume igale poole, kuid pole normaalne 
minna mööda sealt, kust lapsi on. Tallinnas neid kindlasti on.  Oleme aruteludeks 
avatud ning kohtun lähiajal linnapea Kõlvartiga ning see ka ilmselt on seal arutlusel. 
 
Valeri Kukk: Koolieelse lasteasutuste seaduse eelnõu käis läbi kooskõlastusringilt 
maavalitsuse- ja omavalitsuste esindajatega. Kohe lükati seadus riigikogusse ilma 
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ühegi paranduse ja täienduseta. Ei arvestatud ühtegi ettepanekut. Kas teie arust on 
see normaalne? 
 
Jevgeni Ossinovski: Ma ei võta seda vastutust enda peale, kuigi ma viisin  seaduse 
Valitsusest Riigikokku. Kindlasti tuleb arvestada teise poole arvamusega. Ei tohi olla 
suhtumist, et las teine pool kirjutab ja arvab, küll meie teeme seaduseid. Samas 
arvestama peab kõigi pooltega. Samas kui üks pool peab langetama otsuseid, siis 
paraku tuleb teha valikud ja alati ja kõike ei saa arvesse võtta. Koostöö peab olema 
sisuline, mitte vaid vormi täiteks. Uus valitsus on võtnud selle suuna nagu varem oli, 
kooskõlastusringil osalesid kõik tasandid k.a omavalitsused. Kui seni sai Riigikoguni 
jõudes kõik ettepanekud tähelepanuta jätta, siis nüüd soovime, et arutelu 
ettepanekute tegijatega jätkuks parlamendis. Tahame viia asja seadusesse, et 
organisatsioonid, kes varem said osaleda valitsuse tasandil kooskõlastamisega 
oleksid ka riigikogu tasandil kaasatud.  
Ülle Rajasalu: Innove sees moodustatakse  Rajaleidja, kas see mudel on normaalne? 
Jevgeni Ossinovski: See ikkagi oleneb sisust eelkõige. Geograafia ja demograafia 
panevad paika ja see on mõistlik.  Mõnes kohas ei ole see tulemuslik. See 
rahastamine saab olema päris tugev vaidlusobjekt haridusministriga. 
Vambo Kaal: Tavaliselt on selliste dokumentide puhul palju vigu juba algandmetes. 
Hetkel tundub, et Praxis ei taha avalikustada enne ühtegi asja kellelegi, kui valmib 
lõppdokument. Ei näita kasvõi omavalitsusjuhtidele, kes tegelikult on uuringule  
sisendiks? Kui see dokument üle antakse, kas tekib ka omavalitsustel võimalus öelda 
uuringu kohta midagi või võetakse see kohe aluseks tegemaks järgmiseid samme 
Valitsuse poolt? 
Jevgeni Ossinovski: Uuring on uuring, selles mõttes, et ta võetakse aluseks ja 
tulemustega arvestatakse. Kui kellelgi on positiivseid või kriitilisi arvamusi, siis ka 
need võetakse arvesse. Arengukava ei sõltu mitte ainult uuringust vaid ka riigi 
rahalistest vahenditest, ka poliitilistest otsustest jms Uuring on lihtsalt üks 
alusdokument. Seal on toodud ära kõige optimaalsemad arvud.  
Valeri Kukk: Eelnevad ministrid pole tahtnud tegeleda väga lasteaedadega. 
Ministeerium tõstab kogu aeg õpetajate palka, kas on muutumas printsiip, et 
survestatakse omavalitsusi ning käimas on nn palgaralli. Veel lisaks lasteaedadele 
on õpetajad ka kunstikoolides jm huvihariduskoolides, mis on ka omavalitsuste 
hallata täielikult.  
Jevgeni Ossinovski: Riik vastutab selle eest igal tasandil. Seda teemat on ka Valitsus 
arutanud koos partneritega. Otsustati, et seda 11 kuuga välja ei mõtle. Üks asi, mis 
seda võiks mõjutada on analüüs ja ettepanekud selle alusel valmis saada käesoleva 
aasta lõpuks. 
Teema, millel tahaksin veel peatuda on koolikohustuse vanuse tõstmine. Minu idee 
on see, et tõstaksime koolikohustust 17. eluaastalt 18.le. Aga hariduslikult oleks ta 
üldkeskhariduse või kutsekeskhariduse saavutamiseni.  Soov on muuta ka nn 
nullklass kohustuslikuks, siis tuleks ka see klass riigi finantseerida. Kuidas toimub 
finantseerimine, kas klass on kooli või lasteaia juures- see on koht, kus tuleks ka läbi 
rääkida partneritega.  
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Hääletamist ei nõuta 
 
Päevakorrapunkt 3 
Finantseerimiskeskuse asutamisest ja protsessi arengutest 
Ettekandja Riigihangete Keskuse juhataja Margus Lantin   
 /Ettekanne lisatud/ 
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Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
Päevakorrapunkt 4 
SA Harjumaa Muuseumid/ Harjumaa Kultuuripärand moodustamisest ja 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu heatahtelepingu sõlmimisest 
asutamisdokumentide väljatöötamisel 
Ettekandjad Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits, Padise valla museoloog Heli 
Nurger ja Harjumaa muuseumi direktor Riina Kallas 
/Ettekanded lisatud/ 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks. 
Osaleda heatahtelepinguga 6 kuu jooksul SA Harjumaa Muuseumid/ Harjumaa 
Kultuuripärand moodustamise analüüsil ja mudeli väljatöötamisel. 
Kõik poolt, hääletamist ei nõutud 
 
Päevakorrapunkt 5 
Võrgustikuprojekt „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ 
Ettekandja e-Riigiakadeemia Kristina Reinsalu ja Liia Hänni 
 /Ettekanded lisatud/ 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Hääletamist ei nõutud 
 
Päevakorrapunkt 6 
Harjumaa Spordiliidu arengukava 2014-2018 tutvustamine 
Ettekandja Spordiliidu juhatuse esimees   Allan Kiil 
/Ettekanne lisatud/ 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks´ 
Hääletamist ei nõutud 
 
Päevakorrapunkt 7 
Harjumaa omavalitsuste liidu poolt rahastatavate maakondlike kultuuri-, 
spordi- ja noorsooürituste ning alushariduse õppe-kasvatus töös osalevate 
spetsialistide ning kooli- ja alusharidusjuhtide ühistegevuse korraldamise 
korra kinnitamine 
Ettekandja: Kaupo Rätsepp ja Ruth Jürisalu 
 
Vastu võetud otsus nr 12 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
Päevakorrapunkt  8 
Maavalitsuse informatsioonid  
Riin Kivinurm tutvustab Tule toomise teekonda ja korraldust 
/Ettekanne lisatud/ 
    
Päevakorrapunkt  9 
Informatsioonid:   
9.1. Juhatuses räägitust 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp 
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Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
9.2. Harjumaa omavalitsusjuhtide õppereis 29. – 31. mai Ida-Virumaale 
Ettekandjad: Kaupo Rätsepp ja  Vambo Kaal 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
9.3. Harjumaa Ühistranspordikeskuse arengukava koostamisest 
Informatsiooni annab Kaupo Rätsepp ja Vambo Kaal 
 
Protokolliline otsus: Informatsioonid võetud teadmiseks 
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Kaupo Rätsepp     Sigrid Algre 
Koosoleku juhataja     Protokollija 


