02.05.2016
Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisläbirääkimised
HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ KOMISJONI KOOSOLEK

MEMO
Koostas: Margus Metssalu, ühinemiskoordinaator
Algus kell 11.00
Lõpp kell 12.55

PÄEVAKORD
1. Tänase olukorra ja võrdlusandmete analüüs ning ühendamise võimalused vastavalt
lähteülesandele
2. Ettepanekud juhtivkomisjonile ühinemislepingusse
Osalejad:
Ridala – Maire Vilbas, Milve Viigand, Maia Tohver
Haapsalu – Liina Põld, Mari-Epp Täht, Ingrid Danilov, Heli Kaldas
Ühinemiskoordinaator Margus Metssalu
KOKKUVÕTE
1. Komisjoni liikmed tutvustasid tänast töökorraldust vallas/linnas ja vastutusvaldkondasid. Anti
lühiülevaade tutvumisvisiidist Põlvasse – Põlva valla ja linna ühinemisel (2013) korraldati
põhjalik haridusasutuste töö ümberkorraldus, nende kogemusest saab paljut õppida.
LASTEAIAD
Käidi üle andmetabel ja olulisemad numbrid. Haapsalul on 1,7 ametikohta lasteaiarühma
kohta, Ridalal 2,4. Palgamäärad on erinevad – Ridalas on lasteaiaõpetajate palkade alammäär
võrdsustatud kooliõpetajate riigi poolt kehtestatud õpetajate palkade alammääraga, Haapsalul
on palgafond vastavalt õpetajate arvule. Ridala õpetaja palk on 2016.majandusaastal 958
eurot, mida diferentseeritakse minimaalselt (keskerihariduse korral on miinimummäär 95%).
Haapsalul 785 eurot õpetaja koha kohta. Asutuse juhil on õigus palk määrata personaalselt
vastavalt ametikoha nõuetele, ülesannetele ja koormusele vastavalt linna ühtsetele
palgagruppide vahemikele. Haapsalul on lasteaiaõpetajate palkade tõstmine olnud viimaste
aastate prioriteediks ja palku on õnnestunud tõsta kiiremas tempos kui teistes valdkondades.
Komisjon peab oluliseks palkade ühtlustamist (Haapsalu õpetajate palgatõus) vastavalt
võimalusele, vastav tingimus ja periood tuleb ühinemislepingus fikseerida.
On erinevused lasteaedade töökorralduses (abi- ja teenidav personal) kuid leiti, et seda

ühinemisjärgselt tingimata ühtlustama ei pea, sest Ridalas on haridusasutuse liikideks
lasteaed-algkool ja lasteaed põhikool ning osa abi- ja teenidavast personalist on ühised
lasteaias ja koolis.
Põhimõtteliselt mahuks kõik lapsed ühinemise järel Haapsalu lasteaedadesse kuid komisjon
pidas oluliseks, et lasteaiateenus peab olema kättesaadav võimalikult kodukoha lähedal. Kui
midagi muuta, peab seda tegema kõiki olulisi asju (ka majanduslik mõistlikkus) arvestades ja
aegsasti sellest teavitades. Kindlasti peab alles jääma tänane teenustase Uuemõisas.
Ridalal lasteaed-põhikool Panga külas ning lasteaed-algkool Uuemõisa alevikus. Täiendavalt
ostetakse laste päevahoiuteenust MTÜ Lepatriinu Mängumaaga sõlmitud koostöölepingu
alusel. Laste päevahoiud asuvad Haapsalus Lahe ja Posti tänaval ning Uuemõisas Lossi
tänaval. Lastehoius õpetatakse riikliku raamõppekava alusel. Käesoleval õppeaastal on lapse
tegevuskulu maksumus 55 eurot madalam valla lasteaedade keskmisest tegevuskulu
maksumusest. Lapsevanemad on teenusega (2014.a viidi läbi lasteaedades ja laste
päevahoidudes lastevanematele rahulolu uuring) väga rahul. Uuemõisas lastepäevahoiu
teenuse osutamiseks on MTÜ Lepatriinu Mängumaa rentinud ruumid. Rendileping kehtib
vähemalt aastani 2021. Posti tänava lasteaed suletakse 2016.a juunis. Ridala lapsevanemale
kehtib ühesuurune kohatasu olenemata lasteaia või -päevahoiu valikust. Lapsevanem saab
vabade kohtade olemasolul valida meelepärase lasteasutuse.
Leiti, et suureks probleemiks nii Ridalas kui Haapsalus on hariduslike erivajadustega laste
teenuste osutamine ja selles osas oleks mõistlik leida ühine lahendus. HEV laste arv suureneb
eelkoolitasemes ja spetsialiste on väga raske leida (logopeedid). Vaja on paika panna
tugiteenuste ühtsed põhimõtted ja tekitada mõistlik sünergia.
ÜLDHARIDUS
Leiti, et praegune võrk on tänasel päeval optimaalne. Tulevikus on ette näha laste arvu
vähenemist igas kooliastmes ja muudatuste planeerimisel tuleb lähtuda riigi
rahastamismudelist ja valida sellest lähtuvalt optimaalne ja efektiivne lähenemine. Leiti, et
peaks olema teostatud põhjalikum analüüs, et saaks asju planeerida ja otsustada. Kindlasti on
võimalikest muutustest vaja inimesi aegsasti teavitada.
Ridala peab oluliseks, et sama kandi lapsed saaksid ühte klassi (ka algkoolist põhikooli
minnes sama klassi lapsed samasse klassi), see on lapsevanematele oluline.
Leiti, et oluline arendada oma koolide kuvandit ja populaarsust (nt Haapsalu Põhikool), et
lapsed ei läheks naaberomavalitsusse kooli.
Seoses koosoleku aja lõppemisega otsustati põhihariduse teemat põhjalikumalt käsitleda
järgmisel koosolekul.
JÄRGMINE KOOSOLEK
Lepiti kokku, et järgmine koosolek toimub 10.05.2016 kell 11.00 Ridala Põhikoolis.
Kokkuvõte otsustamist vajavatest küsimustest:

a) Lasteaiaõpetajate palgamäärade ühtlustamine – Haapsalu õpetajate palgamäära
tõstmine Ridalaga samale tasemele
b) Lasteaia teenuse kodukohalähedase kontseptsiooni määratlemine ja otsustamine
c) HEV teenuste ja tugiteenuste tagamise ja ühise korraldamise põhimõtted,
erialapersonali probleemi ühine lahendamine
d) Alushariduse ja põhihariduse tagamise ühise kontseptsiooni väljatöötamine
Koosoleku käigus ei ilmnenud ühtegi põhimõttelist asjaolu, mille osas ühinemise korral
kokkulepet ei oleks võimalik saavutada.
2. Lepiti kokku, et ühinemiskoordinaator sõnastab koosolekul käsitletu põhjal ettepanekud
ühinemislepingu valdkonna osasse ja saadab komisjoni liikmetele seisukoha võtmiseks ja
otsustamiseks.
Lisad:
1. Osavõtjate registreerimisleht
2. Hariduse hetk arvudes – Haapsalu ja Ridala

