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Koosoleku päevakord: Tutvumine Haapsalu Põhikooli renoveerimise eskiisprojektiga
Aselinnapea Liina Põld andis ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse eelnõust
"Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020",
mis on aluseks Haapsalu Põhikooli
renoveerimise rahastamisele.
Eelnõu sätestab mitmed olulised aspektid:
 Renoveerimise käigus peab toimuma kooli õppepinna optimeerimine (vastavusse
viimine õpilaste arvuga, ca 7-10 m² õpilase kohta) ning õppehoonete
nüüdisajastamine. Haapsalu Põhikoolis on täna ca 1000 m² pinda rohkem.
 Meetmest ei toetata investeeringuid spordiruumide ning nende kasutamisega seotud
ruumide korrastamiseks.
 Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 5 miljonit eurot. Projektile antakse
toetust kuni 85% ning omafinantseeringu määr, mis tuleb Haapsalu linnal katta, on
vähemalt 15% ehk 900000 eurot.
Lisaks reguleerib koolide ruumilist jaotust Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja
töötatud Põhikooli ruumide üldtabel, mis on renoveerimiskavade hindamisel üheks aluseks.
Ministeerium on lubanud meetme tingimuste lõplikku selgumist 2015 aasta viimases
kvartalis, mil kohalikel omavalitsustel avaneb renoveerimisettepanekute esitamise võimalus
ministeeriumile.
Haapsalu Põhikooli renoveerimise eskiisprojekti väljatöötamisel oleme lähtunud uudse/tänapäevase
õppekeskkonna loomise vajadusest, mis toetab Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 põhimõtete järgi
õppimist ja õpetamist.
Põhilised märksõnad 21 sajandi koolikeskkonnale on:

avatud ja valgusküllased ruumid,

multifunktsionaalsed ruumid,

tehnoloogiaga varustatud ruumid,

värvilised ja noortepärased ruumid,

puhke ja mänguliste võimalustega koridori- ja üldkasutatavad pinnad,

õueala kasutuselevõtt nii õppe kui aktiivse puhkuse eesmärgil

jne
I kooliastmele (1-3 klass) mõeldes on soov tekitada erinevaid nö teemakeskusi siduvad ruumid, kus on
võimalik erineva tasemega õpilastel liikuda paindlikult õppeainete ja teemakeskuste vahel.

1

Suuremate ruumide puhul on vajalik liigendamise võimalus läbi lükandseinte, üles avanevate
garaažitüüpi uste jms, et vajadusel ruumide otstarvet muuta.
Samuti on soositud põrandapinna katmine erineva kattematerjaliga (nt vaibaga kaetud alad, kotttoolide ja patjadega varustatud lugemisalad) ning mööbliga ruumi liigendamise võimalused.
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Anne Mahoni tutvustas Põhikooli eskiisprojekti jooniseid/plaane korruste kaupa.
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Korruste plaane tutvustati 01.juunil 2015 Põhikooli õpetajatele. Joonised on õpetajatele edastatud ka
kirjalikult. Muudatusettepanekute tegemiseks on aega kuni 10.08.2015. Põhikooli eskiisprojekti
valmimise tähtajaks on 31.08.2015.
Protokolli koostasid: Liina Põld ja Anne Mahoni
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