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Koolide nimetamine toetusskeemi
„Koolide digitaristu kaasajastamine“
2019-2022 tegevuskavasse
Informeerime Teid, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) on koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga (edaspidi HTM) koostamas üldhariduskoolide kohtvõrkude
uuendamise toetusmeetme järgmist etappi.
Euroopa Liidu Sotsiaalfondist (edaspidi EL SF) rahastatava programmi „Koolide digitaristu
kaasajastamine“ eesmärk on Eesti üldhariduskoolide kohtvõrkude renoveerimine ning seeläbi
eelduste loomine koolides digitaalse õppevara ja e-teenuste kasutamiseks. Programmi raames
kaasajastatakse üldhariduskoolide kohtvõrguühendused ning viiakse need vastavusse kaasaja
nõuetega. Samuti arendatakse koolipidajate IKT-baastaristu planeerimise ja haldamise võimekust
koolituste ning teadlikkuse tõstmise tegevuste abil.
Meil on hea meel tõdeda, et toetusskeemi esimeses etapis aastatel 2016-2018 renoveeriti või rajati
kaasaegne kohtvõrk 155 Eesti üldhariduskoolile. Samuti viidi läbi koolitused Pärnus, Tartus ja
Tallinnas kõigi kaasajastatud kohtvõrgu saanud koolide esindajatele.
Vastavalt toetusmeetme eelnõule jätkab tegevuste elluviimist Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(edaspidi HITSA), kes korraldab kohtvõrkude rajamiseks vajalike tööde jaoks kesksed hanked
ning lepib tegevuskava ja ajaplaani iga kooli osas koolipidajaga eelnevalt kokku.
Tulenevalt kohalike omavalitsuste korralduse seaduse §37-st, peab vallal ja linnal olema
arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks omavalitsuste erinevate tegevusvaldkondade
arendamisel. Seetõttu on oluline, et arengukavas on kajastatud haridusvaldkonna arenguga seotud
tegevused sh
jätkusuutlik koolivõrk ja erakoolide õppekohtade vajalikkus.
Eelnevale tuginedes palume kohalikel omavalitsustel esitada ettepanekud MKMi digitaristu
kaasajastamise toetusmeetmesse kohalike omavalitsuste arengukavas sisalduvatest jätkusuutlike
taristutega koolidest, mis vajavad kohtvõrgu rajamise/renoveerimise töid perioodil 2019-2022.
Juhul, kui olete mõne kooli puhul planeerinud perioodil 2019-2022 täiemahulist renoveerimist või
uue koolihoone ehitamist, siis palume see ettepanekus eraldi ära märkida. Ettepanek peab
sisaldama ka eraüldhariduskoolide nimekirja, kelle tegevust peab omavalitsus oma koolivõrgus
vajalikuks ja kellega toimub koostöö õppekohtade planeerimisel ning hariduse kättesaadavuse
tagamisel. Ettepanekus palume tuua välja ka vajalikud viited kohaliku omavalitsuse poolt heaks
kiidetud arengudokumentidele (arengukava, koolivõrgu arengukava, hariduse arengukaval jms).
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Toetuse
saamiseks
kohalikul
omavalitsusel
ja
eraüldhariduskooli
pidajal
kaasfinantseerimiskohustust ei ole, kuid kooli pidajal lasub kohustus aidata igakülgselt kaasa
HITSA-l tegevusi teostada, sh võimaldada tööde tegemine kooliterritooriumil, tagada soetatud
ning paigaldatud seadmete jätkusuutlik eesmärgipärane kasutamine ja kestus.
Omavalitsuste ettepanekud vaadatakse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, vajadusel
lepitakse omavalitsustega kokku kõrvaltingimused. Esitatud koolidest koostatakse MKM
toetusmeetme aastate 2019-2022 indikatiivne tegevuskava koos ajaplaani ja eelarvega.
Ootame Teie digitaalselt allkirjastatud ettepanekuid koolide loeteluna hiljemalt
31.jaanuariks 2019.a e-mailile ave.lauringson@mkm.ee. Palume loetelus märkida lisaks kooli
nimele ka kohaliku omavalitsuse üksus ning kooliga seotud kontaktisik.
Lisainfo projekti kohta: https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/digitaristu
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