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Tõnis Kalberg 

Sillamäe Linnavalitsus 

 

26.07.2019 nr 9.5-1/19/2839 

Järelepärimine Sillamäe Linnavalitsusele  

 

Lugupeetud Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg 

 

Pöördume Teie poole seoses õpilaste turvalisuse tagamisega Sillamäe Vanalinna Koolis. 

 

Haridus- ja Teadusministeerium on 16.07.2019 edastanud Sillamäe Linnavalitsuse haridus- ja 

kultuuriosakonna peaspetsialistile pöördumise, paludes ülevaadet Sillamäe Vanalinna Koolis 

toimunud kiusamisjuhtumitest.  

 

Haridusspetsialistile edastatud küsimused: 

1) Kuidas Sillamäe Vanalinna Koolis on seoses kiusamisjuhtudega toimunud nendega 

tegelemine, kes ja kuna on tegelenud nii kiusajatega kui ka kiusatavatega? Kes on olnud 

kaasatud? Millised on olnud tulemused? 

2) Kuidas on korraldatud ennetustöö, probleemidega tegelemine, teavitamine ja 

probleemidele lahenduste leidmine? 

3) Kus ja kuidas on kajastatud õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust 

ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende 

juhtumite lahendamise kord? 

4) Kuidas toetatakse hetkel perekonda, kaasõpilasi, sõpru olukorraga leppimisel ja 

toimetulekul? 

5) Kuidas kooli pidaja on kooli toetanud ja milliseid tugimeetmeid rakendanud kiusamise 

vähendamiseks? 

 

Sillamäe Linnavalitsuse haridusspetsialist on 24.07.2019 teavitanud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi, et ammendavaks vastamiseks palutakse pikendada vastamise tähtaega, 

sest nii Sillamäe Vanalinna Kooli personal kui ka mõned linnavalitsuse teenistujad on  puhkusel.  

Käesolevaga pikendame vastamise tähtaega kuni 06.08.2019, kuid märgime, et ka puhkuste ajal 

peaks töökorraldus nii koolis kui omavalitsuses olema korraldatud viisil, et oleks tagatud 

pöördumistele vastamine ja teabe edastamine. 

 

17.07.2019 edastasime haridusspetsialistile kirja, kus palusime edastada Haridus- ja 

Teadusministeeriumile registreeritud juhtumite loetelu ja selgitused:  

a) kui palju on koolis (viimase kahe õppeaasta jooksul)  olnud pöördumisi seoses kiusamisega 

(löömine, narrimine, tõukamine,  küberkiusamine jne); 

b) kuidas pöördumisi on lahendatud; 

c) koolijuht väidab, et koolis kiusamist ei ole – mille põhjal ta seda väidab, on ta  teinud küsitlusi 

vms; 

d) lisateavet seoses viimase juhtumiga – kes, kuna ja mida on teinud; 

e) ajakirjanduses (Eesti Päevaleht, 17.07.2019) on viidatud seitsme juhtumi kohta – mis 

mailto:hm@hm.ee/
http://www.hm.ee/


2 (3) 

pöördumised need on olnud. 

 

Antud pöördumisele Sillamäe Linnavalitsus sisuliselt vastanud ei ole.  

 

Täiendavalt palume lisateavet seoses viimase traagilise juhtumiga – mil viisil on linnavalitsus 

teemaga tegelenud, milliseid otsuseid on võetud vastu, millised on edasised tegevusplaanid. 

Palume teavet, kas  linnavalitsus on moodustanud kriisikomisjoni. Kui jah, siis mida on 

komisjon arutanud, otsustanud ja planeerinud ning palume edastada komisjoni koosoleku 

protokoll. 

 

Oleme saanud Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) vastuse küsimusele, palju on juhtumeid, mis 

on jõudnud politseisse Sillamäe Vanalinna Koolist.  

 

24.07.2019 teavitas PPA, et 2018/2019. õppeaasta jooksul on PPA Ida prefektuuri poolt 

registreeritud Sillamäe Vanalinna kooliga seoses 18 juhtumit, neist kaks seoses vargusega, kaks 

koolikohustuse mittetäitmisega, kolm relvataolise esemega, 11 korrarikkumist, mille hulgas 

erinevad konfliktid või kehalised väärkohtlemised.  

 

Palume selgitada eespool nimetatud  juhtumeid: 

Jrk 

nr 

Juhtumi kirjeldus Põhjus, mistõttu sai sündmus 

toimuda 

Millised tegevused kavandati 

koolis, et edaspidiselt vältida 

sarnaseid juhtumeid 

    

    

    

 

24.04.2019 kohtus Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert Sillamäe 

linnavalitsuse haridusametnikega ja edastas teabe haridusasutuste kodukordade seire 

tulemustest. Sillamäe Vanalinna Kooli  kodukord on kehtestatud 2012. aastal ning ei sisalda 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikes 2 sätestatud õpilaste ja koolitöötajate vaimset 

või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamist, neile reageerimist, juhtumitest 

teavitamist, nende juhtumite lahendamist ning on vene keeles. 

 

16.07.2019 seisuga oli Sillamäe Vanalinna Kooli kodukord muutmata kujul kooli veebilehel, 

mis annab alust arvata, et Sillamäe Vanalinna Kool ei ole piisavalt kiiresti reageerinud 

dokumentide uuendamisele. Palume edastada Haridus-ja Teadusministeeriumile kooli 

kodukord.  

 

22.07.2019 pöördus Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕL) haridus- ja teadusministri poole. EÕL   

tunneb muret õpilaste võimaliku hariduse kvaliteedi ja kooliturvalisuse osas.  Märgitakse, et 

Sillamäe Vanalinna Kooli puhul on kahetsusväärne, et lühikese ajaperioodi jooksul on juhtunud 

kaks kriitilist olukorda, millest üks oli ohtlik kõikidele koolis viibinud õpilastele ning teine 

lõppes nooruki enesetapuga. Tuntakse muret õpilaste kooliturvalisuse pärast, lisaks jääb 

arusaamatuks, kas ja mida võttis koolijuht ette pärast lapsi ähvardanud mehe juhtumit. 

 

Märgime, et põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 kohaselt peab põhikooli pidamisel tagama 

kooli pidaja koolis turvalisuse. Palume Teie selgitust, milliseid tegevusi on Sillamäe 

Linnavalitsus teinud ja mida on kavandanud, et tagada Sillamäe Vanalinna Koolis turvaline 

töökeskkond nii õpilastele kui töötajatele.  

 

Ministeerium peab väga oluliseks, et õppeasutuses oleks tagatud vaimne ja füüsiline turvalisus 

ja et nii õpilased kui koolitöötajad tunneksid end turvaliselt. 
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Palume Teil edastada Haridus- ja Teadusministeeriumile eespool palutud andmed ja selgitused 

hiljemalt 06.08.2019 digitaalselt allkirjastatult aadressile hm@hm.ee. 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Hille Voolaid 

välishindamisosakonna asejuhataja  

osakonnajuhataja ülesannetes 

 

 

 

 

Koopia: linnavalitsus@sillamae.ee 
 

 

 

 

 

 

Ruth Elias  

735 0106 

Ruth.Elias@hm.ee 


