PROTOKOLL
Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdade ühinemisläbirääkimine
Aeg ja koht: 21.03.2016 Nõva Vallavalitsuse hoone
Osalejad: Lääne-Nigula, Nõva, Noarootsi, Kullamaa, Martna valla esindajad: Deiw Rahumägi,
Tiit Aedmäe, Triin Lepp, Mikk Lõhmus, Virve Tauts. Lisaks EAS-i ekspert Margus Randma.
Puudus: Andres Kaupmann, Katrin Viks.
Algus: 14:00
Lõpp: 16:15
Päevakord:
1. Ühinemisläbirääkimiste taust
2. Ühinemise hariduse komisjoni oodatavad väljundid seoses ühinemislepinguga ja
hetkeolukorra kaardistus.
3. Kohapeal algatatud küsimused
Päevakorra täitmine:
1. Margus Randma tegi ülevaate ühinemiskõneluste hetkeseisust.
2. Margus Randma kirjeldas lähemalt enda nägemust sellest, mida ja mis kujul nimelt
ühinemise hariduskomisjon enda osa ühinemisse saab anda. Et koostöökohti leida, tegi
seejärel iga kohalolija ülevaate enda halduspiirkonna probleemkohtadest. Jooksvalt
toodi välja ka võimalikke koostöökohti.
Nõva vald
Deiw Rahumägi:
Nõva lasteaed-põhikoolis õpib kokku (lasteaia nimekirjas 7 last, kohal käib 5, koolis õpib: 1 kl2, 2kl-1, 3kl-0, 4kl-1, 5lk-2, 6kl-7, 7kl-0, 8kl-1, 9kl-0 õpilast, kokku 13 last). Kooli õpilaskodus
on 6 kohta, mida riik toetab aastas 12 000 eruga. Lasteaia eelarve on kokku 45140 ja kooli oma
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231558, millest riik toetab 93788 euroga. Riikliku õpetajate palgatoetuse arvestuse koefitsient
on 2,04 mis on kõrgeim võimalikust ja mille eelarveline jääk täna on 41000 eurot. Nõva koolis
on ca 5,67 õpetaja ametikohta, töötab 10 õpetajat. Valla eelarvest läheb kooli peale (eeskätt
majandamiskulude peale) kokku ca 50% (s.t kogu oma eelarve väljaminekutest). Ilmselgelt on
proportsioonid liiga suured. Nõva demograafilised sünnid ei loo kooliperspektiivi (5 aasta
perspektiiviga võiks olla 7 last koolitulijat). Vallavalitsuse seisukoht on, et kool peaks vähemalt
kuni 6 klassini olema ka edaspidi. Vaadates lähitulevikku saab öelda, et 2016-2017. jääb
õpilaste arv samasugusele tasemele ja riiklik õpetajate palgafond on olemas. Aastatel 20172018 on võimalik reservi arvelt rahastada õpetajaid, edasine perspektiiv on ebaselge. HKM on
seisukohal, et haldusreformi käigus peab selguma uue valla koolivõrgu arengukava. Järelikult
on võimalik kooli rahastada veel tänase mudeli järgi kaks järgmist aastat. Üks võimalus on liita
meie kool suurema kooliga kui kooli õpiosakond ja sellisel juhul saaksid lõpetada kooli ära
Nõva koolis need õpilased kes täna siin käivad.
M.R: Kas see 41 000 eurot on teile riigilt laekunud, aga arvestuslikult mitte õpetaja palkadeks
välja makstud? Kui nii, siis see on vallale sisuliselt tulevikus finantsiline kohustus, sest seda ei
saa välja maksmata jätta. Kui pika aja jooksul see akumuleerunud? Kui palgaraha tuleb nii hästi
riigilt, siis otsest sundi muutusteks ei olegi (kuigi majandamiskuludega tuleks ikka midagi ette
võtta – kool tegutseb mitteökonoomselt mõisahoones).
Virve Tauts: See, kui ei hakata enam vastu võtma kõrgematesse astmesse õpilasi, võib
automaatselt tekitada olukorra, et ka madalamatesse astmetesse ei pane lapsevanemad enam
õpilasi, sest kõik vanemad tahaksid ju logistilisest vaatevinklist, et lapsed käiksid ühes koolis.
Hetkel on kooli sisuliselt 5 uut avaldust ja lasteaias 8 last. Lähikondsed elanikud on hakanud
kooli perspektiivide peale mõtlema, mille tulemusel on oodata, et kuni 25 lapse kooliks
valitakse Nõva kool (väga positiivne, kui see nii ka täituks).

Noarootsi vald
24 last lasteaias. Koolis on 80 last, 40 neist on omad. Koolil on ka õpilaskodu, kus 35 last.
Hakkab tulema nooremaid lapsi noorematesse vanuseastmetesse. Ka on hea tõdeda, et 8. klassis
õpib 17 last. Klassiruume on piisavalt. Noarootsis on riigi- ja vallagümnaasium.
Riik toetab õpilaskodukohti. 20+4 on riiklikult finantseeritavad kohad. Õpilaskodu eest
maksavad ka teised KOV-d, sisuliselt saab sellega kulud kaetud (M.R: Kapitalikulu tõenäoliselt
aga küll vist see ära ei kata). Noarootsi on mingis mõttes Nõvaga konkurendid.
Ka on koolitransport. Koolitransporti saaks efektiivistada, kui Nõva tooks 15 km eemale
Noarootsi bussile enda lapsi.
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Lääne-Nigula vald
Vallas on 4 kooli. Taebla ja oru Koolil on üle 100 õpilase, Ristil 60, Paliveres 74. Meil on 4
lasteaeda, Ristil ja Linnamäel on lasteaiakohti puudu. Oleme otsustanud Taebla Gümnaasiumi
gümnaasiumiosa sulgeda, kavatseme taotleda toetust EL koolivõrgu korrastamise meetmest uue
koolimaja ehituseks. See on üks meie lähiaastate prioriteet.
Huviharidus: Palivere ja Ristile tegime Haapsalu Muusikakooli filiaali. Huvihariduse eest
makstakse ka Haapsalule. Ainulaadsena on Lääne-Nigula loonud ühekordse haridusstipendiumi
kõrgkoolis õppijatele 300-700 eurot.
Põhiküsimisena näeme haridusasutuse võrgustamist ning spetsialiseerumist, koostööd
huvihariduse ja huviringide osas, tugiteenuste (logopeed, psühholoog, eripedagoog) ühiselt
korraldamist. Meil asub alates 1. aprillist tööle haridusnõunik. Osakoormusega õpetajad saaksid
võimaluse saada kogu töökoormus ühe valla koolides. Ka haridusuuenduslike projektide
seisukohalt on asju hea koos arendada.

Martna vald
Martna koolis on 48 õpilast, järgmine sügis tuleb 12 last lasteaiast! Martna tahab kindlasti
põhikooli hoida ka edaspidi. Õpetajad on olemas.
Kokkuvõte:
 Uus vald muudab tänast olukorda tunduvalt - tekib võimalus haridusasutuste
võrgustikupõhiseks arendamiseks, spetsialiseerumiseks, ühiselt on võimalik arendada
ja rakendada töötajaskonda, korraldada huviharidust ja tugiteenuseid.
 Nõval pole huvijuhti. Huvitegevuse koordineerimises saaks efekti luua.
 Tuleb langetada põhimõtteline seisukoht, kas püütakse kooliõpetjate palgad täpselt
ühtlustada.
 Peaks kasutama ühiseid töötajaid rohkem.
 Triin Lepp (Noarootsi) sooviks, et ühinemisleping oleks suhteliselt konkreetne tuleviku
osas.
 Vaja on formuleerida kõigile osapooltele vastused küsimusele: Mismoodi läheb
paremaks?
 Jürgen Ligi tabel ei näinud ette, et Noarootsis on riigigümnaasium. Selles osas peaks
lähemalt uurima, sest see ohumärk. Omakorda on see hea näide, miks Läänemaal peaks
olema tugev omavalitsus, sest see kindluastaks ka riigigümnaasiumi olemasolu.
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 Margus Randma teeb järgmine kord ülevaate selle kohta, kui palju peaks kokku hoidma,
kui näiteks tahta õpetajate palgad ühtlustada, ilma et koondkulud muutuksid.
 Peaks tegema riskistrensaariumi juhuks, kui õpilaste arv ei täitu.
3. Järgmine kohtumine võiks olla Nikolai koolis ja ca 14/15. kuupäeval. Täpsemalt
lepitakse kokku meilitsi.

Protokollija: Margus Randma
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