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Are valla haridusvõrgu ümberkorraldamine
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 10 lg 1 sätestab valla kohustuse
koolikohustuse täitmiseks võimaluste loomisel, mille kohaselt vald või linn tagab
koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna haldusterritooriumil,
võimaluse omandada põhiharidus. PGS § 6 p 1 kohaselt peavad riik, koolide pidajad ja koolid
õppe korraldamisel lähtuma eelkõige põhimõttest, et kvaliteetne üldharidus on võrdväärselt
kättesaadav kõigile isikutele, sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast,
rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest.
Kvaliteetse üldhariduse kättesaadavuse ja riikliku õppekava täitmise tagamine sõltub paljudest
asjaoludest,
kvalifitseeritud
õpetajatest,
nõuetele
vastavast
õppekeskkonnast,
klassikomplektide täituvusest. PGS § 7 lg 1 alusel on põhikooli pidaja kohustatud tagama
riikliku õppekava täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse,
tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase
arengu toetamiseks. Eelpool nimetatud tingimuste täitmine ja koolivõrgu majanduslik
efektiivsus on omavahel tihedas sõltuvuses.
Eesti haridusstrateegia 2012-2020 projekti „Eesti hariduse viis väljakutset“ (arvutivõrgus:
http://elu5x.kogu.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_PROJEKT_8_lk.pdf )
kohaselt on kõige kiiremat lahendust vajavateks ülesanneteks Eesti hariduses haridusasutuste
võrgu korrastamine, sealhulgas põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine; õpetajakoolituse
kvaliteedi tõus koos õpetajatele väärika palga tagamisega; põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus
õppekavas ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatu tegelik ellurakendamine.
Poliitikauuringute keskuse Praxis poolt läbiviidud põhikooli ja gümnaasiumivõrgu analüüs
aastaks 2020 (arvutivõrgus:
http://mottehommik.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/06/koolivorgu_prognoos2020.pdf )
kokkuvõttes on sõnastatud, et kui võtta aluseks praegune sündimus ja rändeprognoos ning
kokkuleppelised Haridus- ja Teadus-ministeeriumi koolivõrgu kriteeriumid, siis peaks Eesti
põhikoolide arv 2020. aastal olema 352, mis on 132 kooli võrra vähem kui praegu.
PGS § 26 lg 1 kohaselt on klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis 24 õpilast ning lg 4
sätestab, et kui kahe või kolme klassi õpilaste arv on põhikoolis kokku 16 või alla selle, võib
nendest õpilastest moodustada liitklassi. Seega on optimaalseks põhikooli klassi õpilaste
arvuks 16 kuni 24 õpilast.

Tabel 1. Prognoositav 1. klassi õpilaste arv Are valla haridusasutustes 2015-2021
Õppeaasta

Lapsi kokku

Are Põhikoolis

Suigu LasteaiasAlgkoolis

2015/16
2016/17
2017/08
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

16
11
15
21
12
20
14

12
7
12
14
7
15
10

4
4
3
7
5
3
4

Allikas: Koolide ja Vallavalitsuse koostatud rahvastikuregistri andmete alusel
Tabelis 1 olevate andmete põhjal selgub, et järgneval 6 aasta jooksul oleks Suigu LasteaiasAlgkoolis klassi suurus vahemikus 3-7 õpilast. Are Põhikoolis on klaasi suuruseks 7-15
õpilast. Ehk mõlemad jäävad eraldiseisvana optimaalsele täituvusele alla. Koolide
ühendamisel oleksid klasside suurused valdavalt optimaalsed (16 õpilast) või üle selle.
Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduskulude toetamise aluseks 2014/15 õppeaastal on
klassikomplekti suurus 22 õpilasega. Hariduskulude toetuse jaotuspõhimõtete tabeli
(arvutivõrgus: http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond) kohaselt on Are vallale eraldatud
hariduskulude toetuseks kokku 273 232 eurot, sh 17 894 eurot on ette nähtud
juhtimiskuludeks (direktorite ja õppejuhtide palkadeks) ja 231 308 õpetajate palkadeks.
Tabel 2. Õpetajate palga kujunemine kahe kooli säilitamise korral
Olemasolev
olukord
(Ares 7 ja
Suigus
2
klassikomplekti)
Aasta
2014
Õpetaja
riiklik 984
miinimumpalk eurodes
(miinimum + 20%)
Riiklik
õpetajate 210514
palgaraha eraldis eurodes
Are koolides õpetaja 12,676
töökohti kokku
- sh Are PK
10,2
- sh Suigu LAK
2,476
Õpetaja keskmine palk 1030
Are koolides vastavalt
riigi eraldisele eurodes
Ülejääk/puudujääk
9945
aastas
eurodes
miinimumpalga korral

Kui Ares on 8 ja Kui Ares on 9 ja Kui Ares on 9
Suigus
2 Suigus
2 ja Suigus 2
klassikomplekti
klassikomplekti,
klassikomplekti
kuid Ares on osad
tunnid koos
2015
1080

2015
1080

2015
1080

231308

231308

231308

13,576

14,676

15,276

11,1
2,476
1056

12,2
2,476
977

12,8
2,476
939

-3841

-18097

-25873

Allikas: Are vallavalitsuse ja Rahandusministeeriumi andmete alusel koostatud
Õpetaja miinimumpalga suuruseks on 2015 aastal kehtestatud 900 eurot, millele on
rahastamisel juurde arvestatud 20% erinevateks lisatasudeks (klassijuhatamine jms). Kahe
kooli eraldi pidamisel suureneks õpetaja täistöökohtade arv lähiaastatel kuni 15,3 kohani,
mille korral jääks õpetajate palgavahenditest puudu ca 26 tuhat eurot (vt tabel 2). Koolide

liitmise korral on tagatud piisavad vahendid õpetajate töö tasustamiseks ja
lisamotiveerimiseks, mis võib olla vajalik heade õpetajate tööl hoidmiseks ja uute õpetajate
meelitamiseks (vt tabel 3).
Tabel 3. Õpetaja palga kujunemine 1 kooli puhul

Aasta
Õpetaja riiklik miinimumpalk eurodes
(miinimum + 20%)
Õpetajate täistöökohtade arv
Riiklik õpetajate palgaraha eraldis eurodes
Õpetaja keskmine palk Are koolis eurodes
(töökohtade arv jagatuna riikliku eraldisega)
Ülejääk/puudujääk
aastas
eurodes
miinimumpalga korral (min. + 20%)

Osad
tunnid
ühised

Kõik tunnid Osad
lahus
tunnid
ühised

Kõik tunnid
lahus

2014
984

2014
984

2015
1080

2015
1080

12,2
210514
1073

12,8
210514
1023

12,2
231308
1179

12,8
231308
1124

17477

7983

19438

9018

Allikas: Are vallavalitsuse ja Rahandusministeeriumi andmete alusel koostatud
Haridusvõrgu ümberkorraldamise võimalikku plaani on tutvustatud Are ja Suigu koolide
töötajatele, lapsevanematele ja hoolekogudele:
1) 13 jaanuar 2015 toimus Suigu hoolekogu koosolek, kus vallavanem Lauri Luur
tutvustas hoolekogule haridusreformi eesmärke ja vajadusi.
2) 20 jaanuar 2015 toimus Are vallakeskuse väikeses saalis kahe kooli lastevanemate
koosolek, kus osales 47 inimest. Koosolekul tutvustas vallavanem koolireformi
eesmärke ja elluviimise vajadust.
3) 21 jaanuar toimus Are Põhikooli hoolekogu koosolek, kus samuti jagas selgitusi
vallavanem Lauri Luur.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 71 lg 4, lg 5, § 80 lg 1, lg 2 p 2 ja Are Vallavolikogu 14.10.2014
määrusega nr. 17 kinnitatud Are valla arengukava aastateks 2014-2024 teist peatükki ja
tegevuskava tabelit nr. 7 „Haridus ja noorsootöö“,
Are Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Korraldada alates 31.08.2015.a. Suigu Lasteaed-Algkool ümber järgmiselt:
1.1. lõpetada koolitustegevus alushariduse tasemel ning põhikooli I ja II astmel;
1.2. liita I kuni IV klass Are Põhikooliga;
1.3. liita lasteaed, tegutsemiskohaga Lasteaia tee 2, Suigu küla, Are vald, Are
Põhikooliga.
2. Ümberkorraldatud haridusasutuse nimetuseks on „Are Kool“.
3. Lõpetada Suigu Lasteaed-Algkooli tegevus (registrikood 75004731) 31.08.2015.a.
4. Are Vallavalitsusel korraldada vajadusel Are Kooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks konkurss.

5. Teavitada otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Pärnu maavanemat, Are Põhikooli, Suigu Lasteaed-Algkooli,
lastevanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi.
6. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Are
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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