SELETUSKIRI
Kohtla-Järve Linnavolikogu otsuse “Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.
septembri 2017. a otsuse nr 229 „Kohtla-Järve koolivõrgu
ümberkorraldamine“ muutmine” eelnõu juurde
I Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Kohtla-Järve linna arengukavas 2016-2034 peatüki III „Kohtla-Järve linna oluliste
väljakutsete kokkuvõtted“ tabeli 1 alapeatükis „Haridus“ on esimese punktina ära
toodud: „Linna haridusvõrk vajab optimeerimist ja koordineerimist naabritega.
Piirkonnas rajatakse riigigümnaasiume.“ Arengukava punktis 4.4. (valdkondlikud
eesmärgid) on haridusvaldkonna arengufookusena fikseeritud „võrdseid võimalusi
pakkuva ning elukestvat õpet soosiva kaasaegse õpikeskkonna tagamine“, sh
õppijatele kaasaegse ja atraktiivse, võrdsetel võimalustel põhineva õpikeskkonna
ning õppekorralduse tagamine linna poolt ja haridusasutuste võrgustiku
optimeerimine.
Kohtla-Järve koolivõrgu põhjalik ümberkorraldamine on alanud juba aastal 2008.
Tagamaks hariduse kvaliteeti ning lähtudes koolivõrgu funktsionaalsuse
põhimõttest ning võttes arvesse õpilaste arvu pidevat kahanemist kõikides
linnaosades oli Kohtla-Järve koolivõrk hetkel ümberkorraldatud alljärgnevalt:
1) Alates 1. septembrist 2008. a lõpetas oma tegevuse Kohtla-Järve Pärna
Põhikool, selle klassid liideti Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumiga (praegune Slaavi
Põhikool);
2) 31. augustil 2010. a lõpetas oma tegevuse Kohtla-Järve Oru Põhikool;
3) Kohtla-Järve Vahtra Põhikool on liidetud Slaavi Gümnaasiumiga, kusjuures
Vahtra Põhikool lõpetas oma tegevuse 31. augustil 2011. a ja Kohtla-Järve Slaavi
Gümnaasium jätkas oma tegevust põhikoolina.
Seega ümberkorraldamise tulemusena 2008.-2011. a kolm põhikooli lõpetasid
oma tegevuse, üks gümnaasium muutus põhikooliks.
4) Veel kolm kooli - Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium, Kohtla-Järve Tammiku
Gümnaasium ja Kohtla-Järve Ühisgümnaasium lõpetasid 2011. a vastuvõtu 10.
klassi ning alates 1. septembrist 2013. a jäid nad põhikoolideks.
Eriti suured muutused on toimunud Järve linnaosa koolivõrgus. Selle linnaosa
koolivõrgu ümberkorraldamise vajaduse on tinginud õpilaste arvu jätkuv langus
ning koolitusnõudluse vähenemine antud linnaosas.
Lähtudes 21.05.2015. a haridus- ja teadusministri määrusest nr 22
„Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020” ja vastavalt 14. mai
2014. a Kohtla-Järve linna ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud
ühiste kavatsuste kokkuleppele ja selle 14.06.2016. a lisale kokkuleppe pooled
(Kohtla-Järve linn ja Haridus-ja Teadusministeerium) seadsid sihiks, et alates 1.
septembrist 2019. a töötab Kohtla-Järve linnas uus riigi pidamisel olev
gümnaasium, kus on loodud võimalused üldkeskhariduse omandamiseks nii linna
kui ka naaberomavalitsustest tulnud õpilastele. Selleks ajaks linna koolivõrk on
ümberkujundatud ja optimeeritud vastavalt linna vajadustele ja põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse nõuetele. Alates antud kuupäevast annab üldkeskharidust

gümnaasiumi osas riigigümnaasium Kohtla-Järve Gümnaasium. Uue koolina
tegutsemist alustava riigigümnaasiumi asukohaks on Pärna tn 47.
Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 20.09.2017. a otsusele nr 229 “Kohtla-Järve
koolivõrgu ümberkorraldamine” Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab Kohtla-Järve
koolivõrku ümber selliselt, et Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Järve Vene
Gümnaasium ja Ahtme Gümnaasium lõpetavad õppetöö korraldamise
gümnaasiumiastmes ja tegutsevad alates 1. septembrist 2019. a põhikoolidena.
Seega 1.septembriks 2019. a on Kohtla-Järvel 1 riigigümnaasium (haridus- ja
teadusministri käskkirjaga loodud Kohtla-Järve Gümnaasium) kolme hetkel
tegutseva gümnaasiumi baasil (Kohtla-Järve Järve, Järve Vene ja Ahtme
Gümnaasium). Endised gümnaasiumid peavad jätkama oma tegevuse
põhikoolidena järgmise õpilasarvuga (prognoos):
1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi baasil tekkiv põhikool – ca 440
õpilast.
Hetkel toimub Ahtme Gümnaasiumis õppetöö 2 koolihoones (vanemate klasside
õppehoone aadressil Altserva 4 ja algkooli hoone Sõpruse tn. 33). Kuna kahe
alatäituvusega koolihoone ülalpidamine ei ole majanduslikult otstarbekas, on
võimalik pakkuda järgmise lahenduse: alates 1.septembrist 2019 lähevad Ahtme
Gümnaasiumi 1.-5.klassi õpilased (ca 200 õpilast) üle kooli põhihoonesse
aadressil Altserva 6. Vabanev Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi algkooli hoone
(Sõpruse tn 33) võib kasutada vastavalt Linna arengukavas 2016-2034 sätestatud
prioriteetidele: „Linna huvikoolide õpikeskkonna parendamine. Huvihariduse
kvaliteedi kasvatamine.“ (Tabel lk 18 „Kohtla-Järve linna arengukava 2016-2034
investeeringud ja tegevused“ peatükk „Haridus“ ).
2. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi baasil tekkiv põhikool – ca 340
õpilast. (10., 11. ja 12.klass lähevad riigigümnaasiumidesse).
3.Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi prognoos:
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (aadress Järveküla tee 39) on väikseim
õppeasutus
rajoonis.
Seetõttu
on
tal
vähem
pakkuda
ka
diferentseerimisvõimalusi, koolis on väike spordisaal, puudub aula. Vastavalt
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. veebruar 2018. a korraldusele nr 63 “Kohtla-Järve
linna koolide õpilaskoha tegevuskulu maksumuse kehtestamine” on 2018. a
eelarveaasta tegevuskulu arvestuslik maksumus 1 õpilase kohta aastas Järve
Vene Gümnaasiumis 1 605 (üks tuhat kuussada viis) eurot, mis on tunduvalt
kõrgem, kui teistes linna gümnaasiumides (Järve Gümnaasiumis 1 231 eurot,
Ahtme Gümnaasiumis 1 097 eurot, Täiskasvanute Gümnaasiumis 1 041 eurot).
Kohtla-Järve linna Järve linnaosas asuv Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumis
õppis seisuga 02.11.2018. a põhikooliastmes (7.-9. klass) 49 õpilast ning
gümnaasiumiastmes 122 õpilast. Kui alates 01.09.2019. a muutub antud kool
põhikooliks ilma õpilaste täiendava vastuvõtmiseta, siis kooli jääb 29 õpilast
(praegune 7. klass – 12 õpilast ja 8. klass – 17 õpilast ning 9. klass (20 õpilast)

lõpetab kooli juunis 2019. a). Suure alatäituvusega koolihoone pidamine ei ole
ratsionaalne.
Kuna antud rajoonis ei ole majanduslikult otstarbekas avada algklassidega kooli
(rajoonis töötab ainult 1 väike lasteaed ning
kooli hoone
kohandamine
algklasside jaoks on kulukas, kuna tekib vajadus sisustada ruumid vastavalt
algklasside õpilaste vajadustele, soetada õppevahendid algklassidele, leida
võimalused tehnoloogiakabinettide sisustamiseks jne) ning linna koolivõrgu
optimeerimise järgmise sammuna on Järve Vene Gümnaasiumi tegevuse täielik
lõpetamine alates 01.09.2019. a.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 kohaselt kooli korraldab ümber ja
kooli tegevuse lõpetab kooli pidaja. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike
2 punkti 2 kohaselt toimub koolide ümberkorraldamine alljärgnevalt: “kool või
koolid liidetakse teise kooliga ja liidetav kool või liidetavad koolid lõpetavad
tegevuse”.
Sel juhul peab linn tagama vene õppekeelega õpilastele õppekohad Järve
linnaosa munitsipaalkoolides. Linna koolid ühinevad järgmiselt: Järve Vene
Gümnaasiumi põhikooli 7.-8. klassid liidetakse Slaavi Põhikooliga ja liidetav kool
(Järve Vene Gümnaasium) lõpetab tegevuse. Koolivõrgu ümberkorraldamise
käigus vabanevat raha võib kasutada haridussüsteemis täiendavaks
investeeringuks koolihoonetesse ja õpetamise tehnoloogiasse; vabanevad
materiaalsed vahendid, varustus ja õppevahendid võib kasutada õpitingimuste
parendamiseks, et tõsta haridusteenuste kvaliteeti.
Prognoosides
Järve linnaosa koolivõrgu ümberkorraldamise tulemusena
suurenenud Slaavi Põhikooli õpilaste arvu, võetakse arvesse klasside täituvust.
Seisuga 02.11.2018. a õppis Slaavi Põhikoolis 465 õpilast, mis moodustab 36
klasskomplekti. Tingimusel, et kõik Järve Vene Gümnaasiumi 7.-8. klassi õpilased
(29 õpilast,
2 klasskomplekti) viiakse üle Slaavi Põhikooli on järgmisel
õppeaastal prognoositav õpilaste arv ca 495 õpilast ning 38 klasskomplekti.
Seoses koolivõrgu ümberkujundamisega tekkib kaadrite küsimus. Hetkel töötab
Järve Vene Gümnaasiumis
2 koolijuhti (direktori kohusetäitja ja
õppealajuhataja), 25 õpetajat (neist 1 on lapsehoolduspuhkusel, 6 töötab
täiskoormusega, 5 õpetajat - 0,75 töökohta
ja rohkem (neist 3 on
pensioniealised), veel 3 pensioniealist töötab osalise koormusega). Ülejäänud
töötavad väiksema osalise koormusega, neist 14 õpetajat – 0,25 või väiksema
koormusega. Seisuga 11.11.2018. a töötasid koolis ka järgmised tehnilised
töötajad ja spetsialistid
Töötajate koosseis (töökoormusega) alates 01.01.2017. a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arendusjuht
Sekretär
Majandusjuhataja
Raamatupidaja
Raamatukoguhoidja
Huvijuht

0,5 (vakants)
1
1
1
0,5
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Infojuht
Projektijuht
Psühholoog
Laborant
Arvutilaborant
Peakokk
Kokk
Köögitööline
Administraator
Riidehoidja
Koristaja
Remonditööline
Majahoidja

KOKKU

1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
4,5
1
1
22 ametikohta

Koondamisele lähevad koolitöötajad, kellele makstakse koondamisraha kohalikust
eelarvest.
2018. a eraldati Linnavalitsuse poolt täiendavalt õpetajate ja koolijuhtide
töötasuks kokku 85 340 (koos maksudega), muu personali töötasukulud on 2018.
a 210 247 eurot (koos maksudega).
Kokku eraldatud 2018. aastal kohalikust eelarvest kulud: (töötajad, juhid,
õpetajad)
1) töötasu: 219 465 eurot
2) maksud: 76 122 eurot
3) eraldatud kulud 2018. a kokku:

295 587 eurot

Seoses Slaavi Põhikooli ja Järve Vene Gümnaasiumi ühinemisega vabanevad
töökohad, mis annab kokkuhoidu aastast 2020 summas ca 295 587 eurot.
Vabanenud summa saab kasutada õppeprotsessi tõhustamiseks ja õpitingimuste
parendamiseks linna koolides. Koolide ühendamise tulemusena saaks
ümberkorraldatud kool võimalust mitmekesistada õppeprotsessi, luua paremad
võimalused õpilaste õpetamiseks.
Vabanenud koolihoone kasutamine: Vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse
„Perioodi 2014–2020 põhikooli õppehoonete teise investeeringute kava
kinnitamine“ lisale (p.1), projekt “Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline
lammutamine ja uue õppehoone ehitamine” sai toetust 5882352,94 eurot. Seega
vana koolihoone lammutamiseks ja uue koolihoone ehitamiseks tekib vajadus
tagada umbes 450 õpilasele õppekohad tervisekaitse nõuetele vastavas
õppehoones. On võimalik üle viia kuni ehitustööde lõpuni Kesklinna Põhikooli
enamik klasse vabanevasse Järve Vene Gümnaasiumi õppehoonesse. Sellega
välditakse teistes linnakoolides kahes õppevahetuses õppimist ning teiste koolide
õppimistingimuste halvenemist.
Edaspidi olemasolev õppehoone aadressil
Järveküla tee 39 võib kasutada linna asutusena mitmel viisil kultuuri, spordi ja

noorsootöö arendamiseks või hariduslike erivajadustega laste tugikeskuse
loomiseks.
Otsuse muutmisega seotud tegevused:
1. Vastavalt alates 01.09.2017. a jõustunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §
80 lõikele 3 tuleb kooli ümberkorralduse otsusest teavitada Haridus- ja
Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid vallavõi linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud
enne uue õppeaasta algust. Kohtla-Järve Linnavalitsus tagab koolivõrgu
ümberkorraldamisega seonduva informatsiooni levitamise tänase Kohtla-Järve
Järve Gümnaasiumi, Järve Vene Gümnaasiumi ja Ahtme Gümnaasiumi ning Slaavi
Põhikooli õpilastele, vilistlastele, töötajatele ja hoolekogule.
2. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõikele 1 kooli korraldab
ümber ja kooli tegevuse lõpetab kooli pidaja, kuulates enne ära hoolekogu ja
õpilasesinduse arvamuse (hoolekogu 13.11.2018. a koosoleku protokoll,
õpilasomavalitsuse 19.11.2018. a koosoleku protokoll). Kuna antud otsusega
muudetakse esialgne otsus ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium ei muutu
põhikooliks, vaid täielikult lõpetab oma tegevuse, siis 2018. a novembris toimusid
hoolekogu ja õpilasesinduse koosolekud, kus 1 päevakorra küsimusena oli linna
koolivõrgu
ümberkorraldamine
ja
gümnaasiumi
tegevuse
lõpetamine.
Informatsiooni kuulati ära, hoolekogu sooviks oli, et Linnavalitsus teeks kõike
selleks, et kindlustada kvaliteetset haridust loodavas riigigümnaasiumis.
2. Koolid valmistavad ette uute põhimääruste, õppekavade ja arengukavade
eelnõud, mida esitatakse vajalike kooskõlastuste saamiseks ning kinnitamisele
enne käesoleva õppeaasta lõppu. Saadud dokumentide põhjal Kohtla-Järve
Linnavalitsus esitab taotlused Haridus- ja Teadusministeeriumile uute
koolituslubade saamiseks.
3. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele kooli ümberkorraldamine või
ümberkujundamine toimub pärast õppeperioodi lõppu. Seoses sellega moodustab
linnapea oma käskkirjaga ümberkorraldamise komisjoni, kuhu kuuluvad
linnavalitsuse
töötajad
ja
direktorid
(õppevahendite
üleandmine
riigigümnaasiumile, liidetava kooli õppevahendite ja vara üleandmine vastavalt
lepingutele). Komisjon lõpetab oma tegevuse ning esitab koolivara üleandmisevastuvõtmise aktid 30. augustiks 2019. a.
Eelnõu menetlemine: Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorra § 7 lõikele 1
oli juhtivkomisjoniks määratud Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon.
Vastavalt töökorra § 7 lõigetele 3 ja 4 oli antud eelnõu esitatud
muudatusettepanekute tegemiseks. Määratud tähtajaks (14.02.2019.) ühtegi
ettepanekut esitatud ei olnud, samasisuline (muudatusettepanekuid ei ole)
kirjalik tagasiside oli saadud eelarve komisjonilt.

Koostas:

Olga Golovatšjova,
Kohtla-Järve Linnavalitsuse
hariduse peaspetsialist

