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Raasiku Põhikooli ja Raasiku Lasteaed Oravake ümberkorraldamine 

Kohalik omavalitsus korraldab vajadusel ümber haridusvõrku oma haldusterritooriumil, 

eesmärgiga tagada haridusasutustes õppekvaliteet ja ressursside optimaalne kasutus. 

Ümberkorralduse tulemusel säilib ühtlane ja toimiv haridusvõrk, millega tagatakse parem 

ressursside kasutus (sh personal, õppevahendite olemasolu) ning haldusvõimekus. 

Haridusasutuste võrgu ümberkorraldamisel lähtutakse eelkõige laste huvidest ja õpikeskkonna 

kvaliteedi paranemisest ja seejärel majanduslikust otstarbekusest. Otsuse kohaselt 

korraldatakse ümber Raasiku Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad asutused Raasiku 

Põhikool ja Raasiku Lasteaed „Oravake“ liites Raasiku Lasteaed Oravake Raasiku Põhikooliga.  

Raasiku valla arengukavas 2019-2028 on välja toodud haridusvaldkonna eesmärgina luua 

võimalused aja nõuetele vastava alus-, põhi- ja huvihariduse andmiseks tänapäevaselt 

väljaarendatud kasvu-, õpi- ja töökeskkonnas heade õpetajate juhtimisel. Juhtimise valdkonna 

on eesmärgiks vallavalitsuse haldusalas olevate ressursside optimeerimine valla 

haldussuutlikkuse parandamiseks.  

Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 5 lõike 2 kohaselt lasteaed ning põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses (PGS) sätestatud põhikool võivad tegutseda ühe asutusena. Sama 

paragrahvi lõike 3 kohaselt ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli puhul kohaldatakse 

lasteaia osale KELS-s sätestatut ning põhikooli osale PGS-s sätestatut. Lasteaia ja põhikooli 

ümberkorraldamise, kooli pidamise üleandmise, tegevuse lõpetamise ning hoolekogu koosseisu 

osas kohaldatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatut. Ühe asutusena tegutseva 

lasteaia ja põhikooli direktoril on KELS-st ning PGS-st tulenev pädevus.  

KELS § 33 lõike 1 kohaselt lasteasutuse korraldab ja kujundab valla- või linnavolikogu otsusel 

ümber valla- või linnavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus 

tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud 

enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt 

lasteasutuse liitmisel põhikooliga kohaldatakse PGS-s koolide ühinemise kohta sätestatut.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, Eesti Vabariigi 

haridusseaduse § 7 lg 2 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1, lõike 2 punkti 5 ja 

lõike 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõike 1, lõike 5 alusel ja lähtudes Raasiku Põhikooli 

18.02.2020. a hoolekogu ja Raasiku Lasteaed Oravake 17.02.2020. a hoolekogu ettepanekutest 

ning arvestades vallavolikogu alatise haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni 03. märtsi 

2020. a koosoleku seisukohta 



Raasiku Vallavolikogu 

otsustab: 

1. Korraldada hiljemalt 31.08.2020 ümber Raasiku Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad 

asutused Raasiku Põhikool ja Raasiku Lasteaed „Oravake“ selliselt, et Raasiku Lasteaed 

„Oravake“ liidetakse Raasiku Põhikooliga.  

2. Kujundada alates 01.09.2020 ümber Raasiku Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav 

asutus Raasiku Põhikool muutes kooli tegutsemise vormi põhikoolist koolieelseks 

lasteasutuseks ja põhikooliks.  

3. Lõpetada 31.08.2020 Raasiku Vallavalitsuse hallatava asutuse Raasiku Lasteaed 

Oravake tegevus. 

4. Nimetada Raasiku Põhikool ümber Raasiku Kooliks.  

5. Raasiku Vallavalitsusel tagada kõigi õigusaktides ettenähtud ja ümberkorraldamisega 

seonduvate toimingute läbiviimine hiljemalt 31.08.2020. 

6. Raasiku Vallavalitsusel teavitada käesolevast otsusest Haridus- ja Teadusministeeriumi, 

Raasiku Põhikooli, Raasiku Lasteaeda Oravake, kooli õpilasi, kooli õpilaste ja lasteaia 

laste vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid), õpilaste elukohajärgseid valla- ja 

linnavalitsusi kirjalikult, hiljemalt 09.04.2020. 

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) või 

esitada vaie Raasiku Vallavolikogule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest 

arvates. 

8. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Rühka 

volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


