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Saue Gümnaasiumi ümberkorraldamine 
 
 
25. jaanuaril 2018 võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 2 „Saue valda riigigümnaasiumi 
rajamiseks sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine“. Nimetatud otsuse kohaselt 
kinnitati valmisolekut rajada Saue valla ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud 
heade kavatsuste kokkuleppe kohaselt Saue valda riigigümnaasium. Samuti nõustuti Saue 
Gümnaasiumi ümberkorraldamisega ning mitte pidama riigigümnaasiumi õppetegevuse 
alustamise hetkeks oma haldusterritooriumil gümnaasiumiastmega koole.  
 
12. juunil 2018 sõlmisid Saue vald ning Haridus- ja Teadusministeerium detailsema 
kokkuleppe riigigümnaasiumi asutamiseks ja rajamiseks Saue valda.  
 
Nimetatud kokkuleppe kohaselt kohustus Saue vald kujundama Saue valla koolivõrgu ümber 
selliselt, et Saue Gümnaasium lõpetab õppetöö gümnaasiumiastmes hiljemalt riigigümnaasiumi 
tegevuse alustamise hetkeks. Kooli ümberkujundamise on eelnevalt heaks kiitnud ning 
kooskõlastanud Saue Gümnaasiumi hoolekogu ning õpilasesindus. Samuti on hoolekogu ja 
õpilasesindus heaks kiitnud Saue Vallavalitsuse ettepaneku nimetada Saue Gümnaasium pärast 
ümberkorraldamist ümber Saue Kooliks. 
 
Haridus- ja Teadusministeerium on asutanud riigigümnaasiumi, mis alustab õppetööd 2022. 
aasta 1. septembril kuni 540 gümnasistile. Tänaseks on koolile valitud ja ametisse nimetatud 
direktor, õppejuht ning õpetajate konkurss toimub plaanikohaselt aprillis 2022. 
 
2022. aastal tööd alustav riigigümnaasium võimaldab Saue vallal kujundada Saue Gümnaasium 
ümber põhikooliks ning keskenduda üle kogu valla ühtlase ja kvaliteetse põhikoolide võrgu 
arendamisele. Juba aastaid on Saue Gümnaasiumi suurimaks probleemiks olnud ruumikitsikus 
ning tänaseks on alustatud kooli juurdeehituse ning renoveerimise protsessi. Pärast 
juurdeehituse valmimist ning renoveerimistööde lõpetamist on Saue Kool valmis tegutsema 5-
paralleeliga põhikoolina.  
 
Lähtuvalt Saue valla ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkuleppele on Saue 
Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppivatel noortel õigus jätkata õpinguid riigigümnaasiumis 
sellel õppesuunal, millel nad Saue Gümnaasiumis õpinguid alustasid. Õpilaste üleminek ühest 
koolist teise lahendatakse tuginedes Saue valla ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel 
sõlmitud kokkuleppele ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 42 „Õpilase 
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ §5 lg1 järgi, 
mille kohaselt õpilased arvatakse välja Saue Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast ning võetakse 
vastu riigigümnaasiumi samale haridustasemele.  
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Lähtudes eeltoodust, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 34, 
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lõike 1 ja lõike 2 punktist 5 ning arvestades 
vallavalitsuse ettepanekut ja kooli hoolekogu ning õpilasesinduse arvamust, Saue Vallavolikogu 
 
o t s u s t a b:  
 
1. Korraldada Saue Vallavalitsuse hallatava asutuse Saue Gümnaasiumi tegevus ümber 

alljärgnevalt: 
1.1. gümnaasiumi astme tegevus lõpetada 31.08.2022 ja korraldada kool ümber põhikooliks 

nimega „Saue Kool“; 
1.2. gümnaasiumi astme õpilased arvata välja Saue Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast ning 

võimaldada soovijatele üleminek Saue vallas Laagris asuvasse riigigümnaasiumisse peale 
2021/2022 õppeaasta viimase õppeperioodi lõppu. 

2. Määrata ümberkorraldamise tähtajaks 1. september 2022.a. Ümberkorraldamine toimub 
otsuse jõustumisest kuni 31. augustini 2022.a. 

3. Saue Vallavalitsusel: 
3.1. korraldada vajalikud toimingud, dokumentatsiooni muutmine ja menetlemine; 
3.2. teavitada Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saue Gümnaasiumis õppivate laste vanemaid, 

õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi ning kooli töötajaid ümberkorraldamise 
otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 1. aprilliks 2022.a. 

4. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest arvates, esitades 
vaide Saue Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse 
Tallinna Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras. 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Harry Pajundi 
vallavolikogu esimees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


