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KOKKUVÕTE
1. Jätkati 02.05 koosolekul pooleli jäänud arutelusid. Komisjoni ülesandeks on anda asjatundlik
sisend kokkuleppimist ja otsustamist vajavates küsimustes juhtivkomisjonile. Olulised
lähteandmed omavalitsuste ühinemisel:
• toimiv ja optimaalne koolivõrk;
• riigi põhiprioriteet üldhariduskoolide koolivõrgu korrastamisel;
• riigi poolne rahastamismudel;
• demograafiliste muutuste prognoos, laste arvu prognoos;
• haridusliku erivajadustega õpilaste õppekorraldus.
Toimiv ja optimaalne koolivõrk
Ridala valla arengukava üheks läbivaks eesmärgiks on olnud toetada koolide missiooni
kogukonna kultuuri- ja hariduskeskusena. Asuküla Algkool suleti laste vähesuse tõttu. Koole
hariduskeskustena on arendatud kahel suunal – Panga küla ja Uuemõisa aleviku suunal.
Haridusasutuse liigina tegutseb põhikirja järgi mõlema kooli koosseisudes beebikool,
lasteaed, alg- või põhikool. Ridala kooli ruumides tegutseb ka külaraamatukogu.
Kogukonnakoolidena on kooli/mõisahoone ruumid avatud ka täiskasvanutele
vabahariduslikuks tegevuseks.

Ridala valla õpilased õpivad kõikides Haapsalu üldhariduskoolides ning soovi korral ka Orul,
Taeblas, Noarootsis ning mujal maakonna koolides.
Ühinevas uues omavalitsuses jätkub juba hästi toimiv koolivõrk: Haapsalu Linna Algkool,
Uuemõisa Lasteaed-Algkool, Haapsalu Põhikool, Ridala Põhikool (lasteaed-põhikool), Viigi
Kool, Läänemaa Ühisgümnaasium ja Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium. Koolivõrgu
optimeerimiseks ja õpilaste vähesuse tõttu reorganiseeritakse Haapsalu Nikolai Kool ning
liidetakse Haapsalu Põhikooli venekeelseks osakonnaks. Ridala valla arengukava järgselt
arendatakse Uuemõisa 6. klassiline algkool põhikooliks.
Haridusasutusmaastikku rikastavad Haapsalu Kutsehariduskeskus ja Tallinna Ülikooli
Haapsalu Kolledž, mis tegutsevad nii tasemeõppe pakkumisel kui ka üldhariduskoolidega
koostöö osas edukalt.
Optimaalse koolivõrgu arendamisel on oluline, et ühinenud omavalitsuses ei asetseks
lähestikku alg- ja põhikoolid lihtsalt õpilaste arvu erinevuse põhimõttel (n-ö väike kool ja suur
kool), vaid arendatakse kooli iseloomustavaid arengusuundi.
Ridala Põhikool arendab lisaks kogukonnakooli põhimõtetele ka kaasava kooli suunda. Tänu
sellisele arengusuunale on võimalik HEV õpilastel õppida ka kooli kolmandas astmes.
Kaasava koolina töötav Ridala Põhikool loob õppimise võimalusi ka Haapsalu linna
õpilastele, kui vanemad selleks soovi avaldavad.
Kogukonnakoolina arenemist toetab ka spordihoone rekonstrueerimine. Koolist eraldi
spordihoone asub küla keskuses ning see on õhtuti aktiivselt kasutuses kohaliku kogukonna
poolt. Samas hoones asub veel ka avatud noortekeskus. Lisaväärtusena tegutseb kooli
ruumides veel ka külaraamatukogu.
Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis rakendatakse järjest enam kaasaegseid õpikäsitlusi ning
osaletakse erinevates rahvusvahelistes projektides. Toimib koostöö Kutsehariduskeskusega
(spordisaali kasutamine, Uuemõisa raamatukogu asub kutsehariduskeskuse ruumides jms).
Uuemõisa mõisahoones asuvad MTÜ Uuemõisa Ühingu ruumid, mida saab kasutada
beebikool ning õpetajaskond ja kogukond vabahariduslikuks tegevuseks.
Uuemõisa mõisahoone koos rekonstrueeritava mõisapargiga on piirkonna haridus- ja
kultuurikeskuseks. Algkooli arendamine põhikooliks on tähtis piirkonna arengule. Selline
otsus eeldab poliitilise tahte ja raha olemasolu. Kui siiski tehakse otsus, et põhikooli
kolmandat astet ei avata, tuleks võimalusel mõisas olevad ruumid siiski rekonstrueerida ja
lasteaed-algkooli kasutada anda, sest väiksemas koolis õppida soovijate arv on suur ja
mõisahoone ruumid ei võimalda maksimaalse klassitäituvusega uusi klasse avada. Avada on
võimalik paralleelklassid täituvusega kuni 15 õpilast. Innovaatilist õpikeskkonda loob
õuesõpe mõisapargis.
Haapsalu Põhikoolile planeeritakse laiaulatsulikku rekonstrueerimist. Rekonstrueeritavas
põhikoolis saab olema õpilastele kaasaegne ja võimalusterohke õpikeskkond ning on ruumi
kõigile Haapsalu ja Ridala põhikooliastme lastele.

Haapsalu linnaeelarvest eraldatakse riigipoolsele õpetaja töötasu toetusele lisaks täna rahalisi
vahendeid nii Haapsalu Nikolai Koolile kui ka Haapsalu Linna Algkoolile.
Haapsalu Linna Algkoolis on olemas õpiraskuste laste klassid (kuni 12 õpilast klassis) ja
väikeklassid (kuni 4 õpilast klassis), mis vajavad täiendavaid KOV vahendeid.
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium on linna arengukava järgi kavas liita
riigigümnaasiumiga. Täiskasvanute gümnaasium võiks tegutseda ka Kutsehariduskeskuse
struktuuris, saaks jagada ruume ja õpetajaid. Neid võimalusi peaks kaaluma ja riigi
esindajatega läbi arutama.
Riigi prioriteedid üldhariduskoolide koolivõrgu korrastamisel
Demograafiliste muutuste prognoos
Vaadates ajas tagasi, näeme, et demograafilised muutused leiavad aset kogu Eestis, sh
Haapsalus ja Läänemaal. Haapsalu elanike arv on pidevalt ja ühtlases tempos vähenenud.
Linna elanike vähenemise tempo on olnud sarnane Läänemaale tervikuna, kuid oluliselt
kiirem nii Eestis tervikuna kui Eesti linnaelanike seas (joonis 1).

Eesti Statistikaameti andmetel prognoositakse 2012 kuni 2040 Läänemaa rahavastiku arvu
vähenemist kuni 24%.

Allikas: Kalle Küttise ettekanne koolivõrgu korrastamise meetme infopäeval 21.aprill 2016.
Ka elanike rände näitajad ei ole kahjuks positiivses trendis. Haapsalu linna elanike
kahanemise peamiseks põhjuseks on viimasel kümnel aastal olnud väljaränne ning negatiivne
rändesaldo moodustab üldistatult ca 83% linna rahvastikukaost. Väljaränne on seejuures
järjekindlalt olnud suurem kui sisseränne (joonis 5).

Allikas: Kalle Küttise ettekanne koolivõrgu korrastamise meetme infopäeval 21.aprill 2016.
Riikliku hariduspoliitika kohaselt nähakse lähiajal ette nii gümnaasiumide kui põhikoolide
arvu vähenemist.
Rahvusvaheline riikide haridussüsteemide hindamise komisjon OECD on Eesti riigile teinud
ettepanekuid just koolivõrgu konsolideerimiseks.

Riigipoolne rahastamismudel
Riigi rahastamismudel on ja jääb pikemas perspektiivis õpilaskoha põhiseks, mistõttu on
optimaalne laste arv koolis väga oluline.

Allikas: Kadri Maasik, HTM planeerimise asekantsler. Ettekanne hariduse rahastamisest
11.03.2016

Tuleb arvestada asjaolu, et Haapsalu - Ridala ühendomavalitsuses õpetaja palga maksmiseks
eraldatav riigipoolne toetus (pearaha õpilase kohta) ei suurene.

Tabel 1: Õpilaste arv ja õpetaja palga maksmiseks eraldatav riigipoolne toetus Uuemõisa
Algkoolis (seisuga mai 2016).

Samuti peab Uuemõisa kooli III kooliastme rajamisel võtma arvesse asjaolu, et aineõpetaja
töökoormus ei tule täis ning õpetajaid tuleb kooli tuua n-ö tunniandjatena.

Tabel 2: Õpetajate töökoormuse arvestus potentsiaalse II kooliastme korral.
Pidades silmas eeltoodut, ei pea haridus- ja noorsootöökomisjon Haapsalu ja Ridala
ühinemisel põhjendatuks Uuemõisa kooli III kooliastme rajamist ning teeb ettepaneku
jätkata Uuemõisa koolis hariduse andmist I ja II kooliastmes.
Haridusliku erivajadustega õpilaste õppekorraldus
Tehti täiendused andmetabelisse. Vaja on läbi mõelda olemasolev süsteem ja vajadused – kas
on vaja täiendavaid spetsialiste, milline on mõistlik HEV-klasside korraldus jne. Kas on vaja
täiendavat raha selleks, et tagada paremad individuaalsed õpivõimalused.
Otsustati teha ettepanek kolmandasse kooliastmesse ette näha õpiraskustega laste eriklassid
Haapsalu Põhikooli.
KUTSEHARIDUS, KÕRGHARIDUS
Nii Kutsehariduskeskus kui TLÜ Haapsalu Kolledž teenindavad lisaks kohalikule regioonile
ka kogu Eestit. Väga palju õppureid on mõlemas Tallinnast ja Harjumaalt. Mõlemad toimivad
väga hästi.

HUVIHARIDUS
Haapsalus on hetkel 4 huvikooli, milles tegutsevad erinevad keskused ja huviringid:
Läänemaa Spordikool, Haapsalu Muusikakool, Haapsalu Kunstikool ja Haapsalu Noorte
Huvikeskus. Huvikeskus toimib ka avatud noortekeskusena. Huvikeskusel on osakond ka
Kastani tänaval, seal käib rohkem venekeelseid lapsi. Kõik huvikoolid toimivad väga hästi ja
aktiivselt, muudatusteks vajadus puudub. Huvihariduse pakkumisel on abiks nii Ridalas kui
Haapsalus erinevad MTÜ-d ja seltsid/klubid. Huvihariduse pakkumise eest eraldavad
mõlemad omavalitsused vabaühendustele selleks kas tegevus- või projektitoetusi.
Haapsalu lapsed saavad piiranguta valida, millistes huviringides osaleda soovivad. Ridala
lapsed saavad hetkel valida vaid ühes huvikoolis või -ringis osalemise. Haapsaluga
arveldatakse pearahapõhiselt. Ühinemisel see piirang kaob. Lepiti kokku, et tehakse arvutus
kulubaasi muutuse osas juhuks kui kaob huvihariduse ringide arvu piirang Ridala lastele.
Vajalik oleks ka laste transpordi doteerimise (sõidukaart) võimaluste arutelu – et oleks
tagatud Ridala lastele võrdsete võimalustega ligipääs Haapsalu huvikoolidesse. Seda peab
arutama koos sotsiaal- ja majanduskomisjoniga.
Haapsalu rahastab lisaks huvikoolidele ka spordiklubisid läbi tegevustoetuste. Spordiklubides
on lapsevanema omaosalus suurem. Ridala valla huvitegevuse toetamise kord lubab tasuda
lapsevanema omaosaluse toetust huviringides kuni 120 eurot aastas. Need põhimõtted tuleb
ühtlustada.
NOORTE ESINDUSKOGUD
Haapsalus on noortevolikogu linnavolikogu juures, kuuluvad üle-eestilisse võrgustikku.
Tegevus ei ole väga aktiivne. Linnavalitsus on neid kaasanud noorsootöö arengukava
arutelude juurde. Linnavolikogu komisjonide töös või istungitel pigem ei osaleta. Ridalal on
sarnane noortekogu, teevad koostööd ka Haapsaluga.
JÄRGMINE KOOSOLEK
Järgmise koosoleku aega kokku ei lepitud. Tööd tehakse jooksvalt, järgmise koosoleku
toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele.
Kokkuvõte otsustamist vajavatest küsimustest:
a) Kolmandasse kooliastmesse (7.-9.kl) õpiraskustega laste klasside loomine (Haapsalu
Põhikoolis);
b) Uuemõisa Lasteaed-Algkooli laiendamine põhikooliks;
c) Huvihariduse finantseerimise põhimõtete ühtlustamine.
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

