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KohtlaJärve Ahtme Gümnaasiumi ja
KohtlaJärve Järve Gümnaasiumi
nimetuste muutmine
KohtlaJärve Linnavolikogu võttis 20. septembril 2017. a vastu otsuse nr 229
“KohtlaJärve koolivõrgu ümberkorraldamine” (edaspidi otsus), mis oli muudetud
KohtlaJärve Linnavolikogu 28. veebruaril 2019. a otsusega nr 67. Otsuse punkti 2
alusel lõpetavad KohtlaJärve Järve Gümnaasium ja KohtlaJärve Ahtme
Gümnaasium õppetöö korraldamise gümnaasiumiastmes ja tegutsevad alates
1. septembrist 2019. a põhikoolidena.
Seoses koolide ümberkorraldamisega tuleb muuta koolide nimetused. Vastavalt
põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 62 kooli nimetus peab selgelt erinema teistest
hariduse infosüsteemi kantud õppeasutuste nimetustest ega tohi olla eksitav
haridustaseme suhtes, mida koolis on võimalik omandada.
KohtlaJärve Järve Gümnaasiumi direktor Anne Endjärv esitas 26. veebruaril 2019. a
taotluse nr 1.112/37 (registreeritud KohtlaJärve Linnavalitsuse dokumendiregistris
27. veebruaril 2019. a numbri 25.13/831 all) kinnitada kooli uueks nimetuseks
KohtlaJärve Järve Kool. Nimetus on valitud 5 nime hulgast õpilaste, õpetajate ja
lastevanemate ühisel ehääletusel Stuudium süsteemi vahendusel ning on
kooskõlastatud kooli hoolekogu 1. veebruari 2019. a protokolliga.
KohtlaJärve Ahtme Gümnaasiumi direktor Svetlana Skorobogatova esitas 4. märtsil
2019. a taotluse nr 110/49 (registreeritud KohtlaJärve Linnavalitsuse
dokumendiregistris 11. märtsil 2019. a numbri 25.13/931 all) kinnitada kooli uueks
nimetuseks KohtlaJärve Ahtme Põhikool. Kooli uus nimetus on heaks kiidetud kooli
hoolekogu 29. novembri 2018. a protokolliga ning õpilasesinduse 20. veebruari
2019. a protokolliga ja õppenõukogu poolt 21. jaanuari 2019. a protokolliga nr 5.
Lähtudes ülaltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2,
põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 2 punkti 5 ning KohtlaJärve
Linnavolikogu 25. mai 2016. a määruse nr 115” KohtlaJärve Linnavalitsuse
hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise
kord“ § 4 lõigete 2 ja 3 alusel KohtlaJärve Linnavolikogu
o t s u s t a b:

1. Nimetada alates 1. septembrist 2019. a KohtlaJärve Ahtme Gümnaasium ümber
ja lugeda uueks nimetuseks KohtlaJärve Ahtme Põhikool.
2. Nimetada alates 1. septembrist 2019. a KohtlaJärve Järve Gümnaasium ümber ja
lugeda uueks nimetuseks KohtlaJärve Järve Kool.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates
vaide esitamisega KohtlaJärve Linnavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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