Seletuskiri
Haridus- ja teadusministri määruse
Haridus- ja teadusministri 21. mai 2015. a määruse nr 22 „Gümnaasiumivõrgu
korrastamine perioodil 2014–2020“ muutmine
eelnõu juurde
I. Sissejuhatus
Meetme eesmärk on toetada koolivõrgu korrastamist nüüdisajastades Elukestva Õppe Strateegia
(EÕS) koolivõrguprogrammi (KVP) lisas 1 nimetatud asulates paiknevate riigigümnaasiumite
õppekeskkond. EÕS KVP lisas nr 1 „Üleriigilise või piirkondliku tähtsusega
investeeringuprojektid 2014-2023 – riigigümnaasiumid“ on toodud asutatavate
riigigümnaasiumite asukoht, arv, õppekohtade arv ning eraldi on ära nimetatud
riigigümnaasiumid, mille õppekeskkonna nüüdisajastamiseks on kavandatud kasutada Euroopa
Liidu struktuurifondide vahendeid.
Koolivõrgu korrastamist toetatakse prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja
hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ Ühtekuuluvusfondi meetme „Koolivõrgu korrastamine“
tegevusega „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine“ kuni
aastani 2023. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahenditest rahastatava selle tegevuse
kogumaht on 196 749 112 eurot ja lubatud maksimaalne EL toetuse määr 85%. Riiklik
kaasfinantseering on 34 720 432 eurot. Gümnaasiumivõrgustiku korrastamise investeeringute
kava maht on eeldatavalt 110 000 000 eurot. Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on
nimetatud meetme rakendusasutus.
Üldhariduskoolide võrk on tänasel päeval valdavas osas kohalike omavalitsusüksuste pidamisel
ning hooned nende omandis. Seega eeldab riigigümnaasiumite asutamine ning õppekeskkonna
nüüdisajastamine kokkuleppe sõlmimist vastava kohaliku omavalitsusüksusega viimase
koolivõrgu korrastamiseks ning vajalike kinnistute võõrandamiseks riigile.
EÕS KVP lisas 1 nimetatud kohalike omavalitsusüksustega koolivõrgu korrastamiseks ühiste
kavatsuste kokkuleppe sõlmimisel on võimalik koostöös Riigi Kinnisvara AS-iga koostada
tegevuskava ja eelarve riigigümnaasiumi õppekeskkonna kaasajastamiseks. Selle alusel koostab
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakond investeeringute kava koostamise või
täiendamise ettepaneku ning koolivõrgujuht esitab selle ekspertkomisjonile hinnangu saamiseks.
Ettepanek sisaldab kõiki hindamiseks ning investeeringute kava koostamiseks vajalikke andmeid.
Eelnõu koostas Haridus- ja Teadusministeeriumi riigivaraosakonna juhataja Indrek Riisaar (tel 735
0185, e-post: Indrek.Riisaar@hm.ee).
Eelnõuga tehtavad muudatused
1. Maavalitsuste tegevuse lõpetamisel on vajalik defineerida uuesti maakonnakeskuse mõiste.
Selleks asendatakse §-s 4 maakonnakeskuse mõiste definitsioon lihtsuse huvides loeteluga.
2. Arvestades toimuvaid läbirääkimis kohalike omavalitsusüksustega ning nendest tulenevat
ajakava riigigümnaasiumite asutamisel ning neile hoonete ehitamisel tuleb pikendada
abikõlblikku perioodi ERF vahendite kasutamisel. Uueks abikõlblikkuse perioodiks on § 8
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lõike 1 järgi ajavahemik 1. jaanuar 2014 kuni 31. august 2023. Iga projekti ajakava
realistlikkust hindab Haridus- ja Teadusministeerumi koolivõrgu ja riigivara osakonnad enne
investeerimisettepaneku esitamist ning seda kontrollib ekspertkomisjon.
3. § 16, 22 ja 23 muudetakse SA Innove ettepanekul taotluste, maksetaotluste ning seirearuannete
täielikuks esitamiseks läbi e-toetuse keskkonna.
III Eelnõu terminoloogia
Eelnõus kasutatud terminid ei ole võõrad.
IV Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus ja selle alusel antud
õigusaktid, mis omakorda on kooskõlas vastava ELi õigusega.
V Määruse mõjud
Meetme määruse muudatuse kinnitamine võimaldab kohalike omavalitsusüksustega kokku
leppida riigigümnaasiumite asutamises ja nendele hoonete ehitamises pikema ajapersioodi
jooksul.
VI Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja korralduse rakendamise eeldatavad
tulud
Korralduse rakendamiseks vajalikud vahendid on ette nähtud kooskõlas Vabariigi Valitsuse
otsusega 25.02.2014 kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale 2014-2020“
riigieelarvestrateegias.
VII Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
VIII Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Eesti Maaomavalitsuste Liidule,
Eesti Linnade Liidule ja sihtasutusele Innove.

Raivo Trummal
koolivõrguosakonna juhataja
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