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Narva

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Narva linna vahelise kokkuleppe
muutmine

1. ASJAOLUD JA MENIITLUSE T,,TT
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Narva linna vaheline kokkulepe (edaspidi
kokkulepe) s6lmitl 11.04.2018. a. Narva linna esindas kokkuleppe s6lmimisel
Narva linnapea, kellele o.n vastavad volitused antud Narva Linnavolikogu

22.03.2018.
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,,Volituse andmine koostciokokkuleppe
sdlmimiseks". Kokkuleppes sisalduvad muu hulgas ka jiirgmised siitted:
,,6. Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi ministeerium) asutab Narva linn
kuni 900 6ppekohaga gi.imnaasiumi.

7. Linn

konaldab endar pidamisel olevad iildhariduskoolid hiljemalt
riigigi.imnaasiumi tegevuse alustamise hetkeks rimber. Linna territooriumil
dpivad riigigiimnaasiumi tegevuse alustamise hetkest alates viihemait g0%
statsionaarses 6ppevormis 6ppivatest gi.imnaasiumi6pilastest p6hikooli - ja
giimnaasiumiseaduse $ 2 ldjike 3 punktis 4 toodud vormis tegutsevates riigi v6i
kohaliku omavalitsuse pidamisel olevates grimnaasiumites. Linna
giimnaasiurnistmetes dppivad dpilased viiakse iile ja arvatakse riigigtimnaasiumi
6pilaste nimekirja".

Kokkuleppe punkti 4 kohaselt alustatakse dppetciod riigigtimnaasiumis 1.
septembril 2022. Selleks ajzrks on Narva linn vastavalt kokkuleppe punktile 7
kohustatud korraldama enda pidamisel olevad iildhariduskoolid iimber, muutes
koolide tegutsemise vormi p6hikooliks. Praegu tegutseb Narva linnas viis
iildhariduskooli, kus 6pe toirnub muu hulgas gtimnaasiumiastmes statsionaarses
dppevormis: Narva Kesklirura Gi.imnaasium, Narva Kreenholmi Giimnaasium,
Narva Piihklimiie Giimnaztsium, Narva Soldino Giimnaasium ja Narva
Keeltehitseum.
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Viimasel kolmel 6ppeaastal ldpetas Narva linnas pdhikooli 55g, 57g ja 547
6pilast. Neist jiitkas 6pinguid gtmnaasiumiastmes 302,344 ja 331
6pilast ehk
54yo, 59,5oA ja 60,5Yo. Tuleb arvestada asjaoluga, et 20ls/2016. 6ppeaastal
sooritasid 9. klasside Opilersed riigikeele eksami keskmiselt
60,75 paltile (Idavirumaa keskmine - 62,7; Eesti keskmine
- 6g,4), 201612017. hppeaastal _
54,43 pallile (60,6; 66,6),2017120rg. 6ppeaastal
- s7,22 pallile (62,4;6g,6).
Narva linna 6pilaste riigikeele oskus on vdrreldes Ida-Virum aa ja
Eesti
keskmisega n6rgem.

Pdhikooli- ja gtimnaasiumir;eaduse $ 21 lg 3 siitestab, et grimnaasiumi
6ppekeel
on eesti keel; sama seaduse $ 21 lg 1 kohaselt dppekeeleks loetakse
keel, milles
toimuv 6pe moodustab viihemalt 60 protsenti riiklikes dppekavades miiiiratud
viiikseimast lubatud 6ppe k)orrrlUSest. Kokkuleppe jdustumisel jaiib Narva
linna
6pilastel viihe v6imalusi tildhariduse omandamiseks Narva linnas eesti
keele
puuduliku oskuse tdttu: riigigiimnaasiumis hakkab eesti keeles toimuv 6pe
tdeniioliselt moodustama 100% 6ppekoormusest, munitsipaalkooli (kus eesti
keeles toimuva 6ppe osal<aalu v6ib siiilitada 60% tasemele) 6ppekohtade

ebapiisav arv ei vdimalda jatkata 6pinguid giimnaasiumiastmes k6ikidel
soovijatel. Antud olukorra tagajarjel v6ib Narva linna dpilaste, kes soovib
omandada tildharidust, p6hi r;eaduslik 6igu s haridusele olla riivatud.

2. Orcusr,IKUD ALUSED
2.1 Haldusmenetluse seaduse $ 64 lg 1 kohaselt haldusakti kehtetuks
tunnistamise kohta siitesrtatut kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti
muutmise suhtes.
2.2 Haldusmenetluse seadtrse $ 68 lg 2 kohaselt haldusakti kehtetuks
tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle piidevuses oleks haldusakti
andmine kehtetuks tunnistamise ajal.

3. OTSUS
3.1Narva linnapeal teha kokkuleppe punkti

5 alusel Haridus-

Teadusmini steeriumile ettepaneku muuta kokkulepe j iirgmiselt

3.1.1Punkt 6 muudetakse ja sdnastatakse redaktsioonis:

ja

:

ler

,,6. Haridus- ja Teadur;ministeerium (edaspidi ministeerium) asutab Narva
linna ca 600 6ppekoha6;a riigigi.imnaasiumi".
3.1.2 Punkt 7 muudetakse.ja sdnastatakse redaktsioonis:

,,7. Linn korraldab enda pidamisel olevad i.ildhariduskoolid hiljemalt
riigigi.imnaasiumi tegerruse alustamise hetkeks timber. Linna territooriumil
riigigi.imnaasiumi tegeruse alustamise hetkest tegutsevad riigigiimnaasium,
Narva Eesti Gtimnaasitrm ja Narva Piihklimiie Giimnaasium. Neis 6pib 90%
statsionaarses dppevonnis dppivatest grimnaasiumi6pilastest. Opilastel on
v6imalus valida, kummas kolmest Sppeasutusest nad jiitkavad 6pinguid".

kui Haridus- jer Teadusministeerium kahe kuu jooksul kdesoleva
otsuse j6ustumisest arvates ei anna n6usolekut kokkuleppe muutmiseks

3.2 Juhul,

vastavalt otsuse punktile 3.1, titleb Narva linn kokkulepe i.iles.
3.3 Volitada Narva linnapead kiiesoleva otsuse punktis 3.2 nimetatud toimingu
tesemiseks.

4. RAKENDUSSATTED
4.1 Otsust vdib vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 piieva
j

ooksul otsuse teatavaksitegemise piievast arvates.

4.2 Otsus jdustub seaduses sZitestatud korras.

Irina Janovit5
Linnavolikogu esimees

Otsuse eeln6u valmistas ettr: Narva Linnavolikogu liige

Mihhail Stalnuhhin

SELETL SKIRI NARVA I-INNAVOLIKOGU
OTSUSELE

ridus- ja Teadusminisiteeriumi ning Narva linna vahelise kokkuleppe
uutmine

tkel kehtiv HTM ning lrlarva linna vaheline leping on hukatlik Narva
idusasutuste jaoks ning loob tingimused, mis ei vdimalda suurel osal Narva
ikoolide lOpetajatest setada gurnnaasiumiharidust, Algataja arvamusel on vaja
remas korras olukorda rnuuta.
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