
 

 

 

HR RAPLA ühinemisgrupi hariduskomisjoni koosolek 

PROTOKOLL nr 3 

 

Kaius          29.juuni 2016.a.  

 

Algus kell 18.00 

Koosoleku juhataja  Margus Tamberg 

Protokollija Sirje Laansoo 

Elektrooniliselt muudatuste sisestaja: Tiina Roosimägi  

 

Osalesid HR Rapla ühinemisgrupi hariduskomisjoni liikmed: Margus Tamberg, Tiina Roosimägi, 

Jaanika Voomets, Salle Nurmeta, Sirje Laansoo, Lilian Voog,  Kristiine Vahtramäe, Mari Vest, Anne 

Leht, Erika Reinumägi, Sulev Viiron. 

 

Päevakord otsustati eelmisel koosolekul:  

1. ühinemislepingu projekti hariduse valdkonna arutelu  

2.  hariduse valdkonna koondandmete analüüs  

3.  hariduse valdkonna investeeringute ühisarutelu  
 

Ühinemise juhtgrupilt tulnud ettepanekuga seoses otsustati:  

 ühiselt arutada ainult päevakorra esimest punkti;  

 päevakorra teise punktiga tutvutakse elektrooniliselt edastatud tabelite kaudu; edastab tabelid 

Tiina Roosimägi;  

 hariduse valdkonna investeeringutega tegelemine arvati ühiselt arengu- ja finantsvaldkonna 

töögrupi teemaks.  

 

1. ÜHINEMISLEPINGU PROJEKTI HARIDUSE VALDKONNA ARUTELU  

Punkt 8.1.1.  
Kaiu esindaja algatasid arutelu mõistete üle „kodulähedane kool“, „elukohajärgne koolipiirkond“ 

ning „ mõistlikult kodu lähedane kool“ ja mõistete kasutuse ühtlustamise üle punktide 8.1.1.- 8.1.2. 

p1 sõnastustes.  

Kaiu ja Raikküla esindajad tegid ettepaneku ära jätta punktis 8.1.1. lõpulause, kuna gümnaasiumi – 

ja kutseharidust saab omandada mujal ka kui ainult Rapla maakonnas.  

 

OTSUSTATI sõnastada nimetatud punktid järgnevalt:  

8.1.1.: Vallas tagatakse kõigile lastele KODULÄHEDANE lastehoiu- või lasteaiakoht ja 

kvaliteetne kodulähedane alus- ja/või põhihariduse saamise võimalus.  

 

Punkt 8.1.2. 2  



Kaiu esindaja pööras tähelepanu, et ühinemislepingu punktis 2.1 arvesse võttes ei ole õige punkti 

8.1.2 alapunkti 2 sõnastuses näidata ajalist piirangut. Toimus ühine arutelu punkti 8.1.2. kõikide 

kirjete üle ja  

OTSUSTATI sõnastada 8.1.2 järgnevalt:  

 

8.1.2. Lähtume alljärgnevatest põhimõtetest:  

 alus- ja/või põhiharidust saab omandada VÕIMALIKULT kodu lähedal;  

 olemasolevad haridusasutused säilitatakse , TAGAMAKS ÜHINENUD VALDADE 

JÄTKUSUUTLIK JA TASAKAALUSTATUD ARENG;  

 tagatakse haridusasutuste õppekavade järgse töö kvaliteet;  

 haridusasutustes töötavad motiveeritud ja kvalifitseeritud oma ala spetsialistid;  

 hariduslike erivajadustega (HEV) lastele/õpilastele pakutakse olemasolevate asutuste 

baasil laste vajaduste ja võimete kohaseid ning paindlikke õppetingimusi;  

  pakutakse kvaliteetset ja mitmekülgset huviharidust ning -tegevusi VÕIMALIKULT 

KODU LÄHEDAL;  

 üle vallaliselt ja ka VÕIMALIKULT KODU LÄHEDAL pakutakse kvaliteetset ja 

mitmekülgset tegevust noorsootöö raames;  

 toetatakse lõpetamata põhi- ja/või keskhariduse jätkamist;  

 korraldatakse transport statsionaarse õppe õpilastele kodust kooli ja tagasi, kui kodu 

asub koolist kaugemal kui 3 km;  

 väärtustatakse elukestvat õpet ja ümberõpet;  

 väärtustatakse kodukoha traditsioone ja isamaalist kasvatust.  
 

8.1.3 kuni 8.1.9.  
Pärast ühist arutelu OTSUSTATI:  

 jätta ühinemislepingu projektis muutmata punktide 8.1.4; 8.1.5. ja 8.1.8. sõnastused  

 jätta välja punktid lepingu tekstist ( 8.1. Haridus ) punktid 8.1.3.; 8.1.6.; 8.1.7. ja 8.1.9.  

 

Protokolli lisadeks on omakäeliselt osalejate poolt allkirjastatud kohaloleku fikseerinute leht ja 

väljatrükk projekt- dokumendist „Raikküla valla, Kaiu valla, Käru valla ja Rapla valla 

ühinemisleping“ lk 7 , millise elektroonilisse vormi salvestas Tiina Roosimägi koosoleku käigus 

ettepandud parandusi.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja 

Margus Tamberg        

/allkirjastatud digitaalselt/ 

          Protokollija  

Sirje Laansoo  

 

  

 

 


