
 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 23.11.2021 e-koosoleku otsus 

Päevakord: 

 
1. Tallinna 21. Kooli arengukava 2022-2027 eelnõu kohta arvamuse avaldamine. 

Otsustati: võttes aluseks Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, leiab hoolekogu 

toimunud arutluse tulemusena, et Tallinna 21. Kooli arengukava 2022-2027 eelnõu on sobiv 

esitada kinnitamiseks. 

 

 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 29.11.2021 koosoleku otsused 

Päevakord: 

1. Olukord koolis seoses COVID-19 levikuga: vaktsineeritus, õppekorraldus, I pa lõpetamine, 
testimise korraldus. 

Otsustati: võtta informatsioon teatavaks. 
 

2. Kooli eelarve täitmine ja majandamine 2021 II pa. 
Otsustati: võtta informatsioon teatavaks ja kiita heaks tegevus kooli majandamisel. 
 

3. Arvamuse esitamine kooli 2022/23 õa vastuvõtukorra kohta. 
Otsustati: kooli 2022/2023 vastuvõtu kord on sobiv esitada kinnitamiseks Tallinna Haridusametile. 
 

4. ERRi detailplaneeringu hetkeseis. 
Otsustati: hoolekogu liikmel Asko Pohlal vormistada kiri linna erinevatele ametitele seoses 
detailplaneeringus kooli seisukohtade mittearvestamisega ning märgukiri linnapeale senise 
asjaajamise probleemidest ERR detailplaneeringu menetlemisel. 
 

 

 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 15.02.2022 koosoleku otsused 

Päevakord: 

1. Koolitöö korraldus I poolaastal ja COVID-19 olukord koolis. 

Otsustati: võtta informatsioon teatavaks. 

2. ERRi detailplaneeringust ja sellega kaasnevast liikluskorraldusest Raua põigus. 

Otsustati:  

1. Transpordiamet on välja pakkunud Raua põigu lõppu ringristmiku, mis peaks olema oluliselt ohutum 

praegu olevast lahendusest, kus autod manööverdavad (sh tagurdavad) tupiktänava lõpus selgelt 

määratlemata alal seades ohtu samal alal liikuvaid jalakäijaid. Samas on uues lahendusettepanekus 

kavandatud kooli territooriumil asuva kõnnitee ühendamine planeeritavate kergliiklusteedega 

eesmärgiga tagada kooli territooriumil liikujatele ohutu ja hästi markeeritud liikumisvõimalus mööda 

tõstetud kõnniteed, mis sisuliselt tagab jalakäijate ohutuse liikumisel kooli territooriumilt F. R. 

Kreutzwaldi tänava suunas. Seetõttu leiab hoolekogu, et jalakäijate ohutus on tagatud ka ehitatava 

kõnniteega ja vajalike liiklusmärkidega ja piiretega. 



2. Tallinna 21. Kooli, Eesti Rahvusringhäälingu ja Tallinna Transpordiameti esindajate osavõtul toimus 

25.01.2022. paikvaatlus ümberpööramise koha täpse suuruse selgumiseks ja selle ruumivajaduse 

hindamiseks, mille tulemusena selgitati välja, et ümberpööramise koht on ringteena lahendatav ainult 

eeldusel, et ringristmik hakkab osaliselt asuma kooli poolt kasutataval maal. Jälgiti koolilastele 

vastutulevate lastevanemate autodega liiklemist, peatumist ja parkimist ning manööverdamist ning 

jõuti põhimõttelisele arusaamisele, et Raua põiktänava lõppu autode ümberpööramise ringi 

kavandamine oleks kõige sobilikum, kuid hoolekogu leiab, et sellega ei tohiks toimuda kooli poolt 

kasutatava maa-ala ja kõrghaljastuse vähenemine nii suures ulatuses ning kooli territooriumile 

sissesõidu raskemaks muutumine. Viimane tingimus ei ole täidetav ringristmiku praeguses asukohas 

rakendamisega, sest ringristmikul sõiduki liikumise trajektoori arvestades tuleks oluliselt kaugemale 

tõsta olemasolev tõkkepuu; samuti veoautod (sh prügi auto, sööklat teenindav kaubaauto jne.) ei saaks 

pöörata kooli territooriumile ringristmikult. Sisuliselt lõpeb tänav selle plaani järgi Tallinna 21.Kooli 

õuealal. 

3. Kuna olemasoleva F. R. Kreutzwaldi tn 14 hoone teenindustranspordi pääs nähakse ette sisse- ja 

väljasõiduga F. R. Kreutzwaldi tänavalt, siis puudub ka sellega seoses vajadus ringristmiku ehitamiseks 

Raua põigu otsa. Vastavalt korrigeeritud detailplaneeringu põhiplaanile Raua põik 5a kinnistu piiri 

äärde planeeritud liiklustõkete tingmärk asendatakse betoonist taimekastina kujundatava 

sõidukitõkke tingmärgiga, kuna Raua põiku kasutades ei ole igapäevast autotranspordi liiklust ette 

nähtud. Seetõttu langeb ära ka vajadus F. R. Kreutzwaldi tn 14 hoonet teenindava transpordi poolt 

ringristmiku kasutamise vajadus. 

Kokkuvõttes leiab hoolekogu, et ringristmiku väljaehitamine ei ole vajalik lahendada ERR kinnistute 

detailplaneeringu menetlusega. Kuid arvestades Tallinna Transpordiameti soovi ringristmiku 

ehitamiseks, siis hoolekogu peab võimalikuks nõustuda kompromissi korras ringristmiku ehitamisega 

tingimusel, et ringristmik ehitatakse välja kuni ERR-i kinnistu piirini (nihkudes oma praeguselt 

planeeritavalt asukohalt lõuna poole), sealjuures planeeritakse uued jalakäijate jalgteed nii Gonsiori 

kui F. R. Kreutzwaldi suunas tervikuna ERR-i kinnistu kaudu (viimasel detailplaneeringu põhiplaanil 

kulgeb Raua põigu otsas jalgtee osaliselt Raua põigu transpordimaal, mitte ERR-i maal). Sellise 

lahendusega kaotab Tallinna 21. kool vähem tema kasutuses olevat maad, ei ole vajalik likvideerida 

kõrghaljastust ning sissepääs kooli territooriumile on sobivam ka veoautodele. Sellega kaasneb vajadus 

vähendada ERR-i planeeritava hoone põhjapoolsest nurgas hoone mahtu 1. korruse osas vajaliku 

jalgtee laiuse võrra, samal ajal on võimalik säilitada hoone teine korrus olemasolevas mahus (2. korruse 

konsoolne osa jääks asuma jalgtee kohale), millega säilib hoone täisnurkne kuju. 

4. Otsuse põhjal saata hoolekogu seisukoht Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ja Tallinna 

Transpordiametile, teadmiseks ka abilinnapeale, Haridusametile, Kesklinna valitsusele ning linnapea 

büroo nõunik Erkki-Alo Kirdele. 

 

3. Informatsioon direktorilt kooli infrastruktuuri arendamisest 

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

 

 

 

 



 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 24.05.2022 koosoleku otsused 

Päevakord: 

1. Seisukoha esitamine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 23.05.22 kirjale seoses ERR 

kinnistu lähiala planeeringuga. 

Otsustati: toetada detailplaneeringu lahenduses varianti, kus ümberpööramise võimlaus Raua põigu 

umbtee lõpus jääb tagurdamise põhimõttel ning luuakse jalakäijate tee üle Raua põigu kooli 

territooriumile. 

2. Kooli majandustegevusest, plaanid suveks. 

Otsus: kiita heaks planeeritud tegevuse koolikeskkonna parendamiseks. 

3. UA põgenikest laste õpetamisest sellel õppeaastal ja perspektiivid uueks õppeaastaks. 

Otsus: 1) hoolekogu ei pea  võimalikuks, et Haridusamet, arvestamata konkreetse kooli olukorda, 

kooskõlastamata seda hoolekogudega,  avaldab koolidele survet päevakooli õpilaste vastuvõtu kohta 

klassidesse, mis on hoolekogu otsusega nagunii suuremad kui 24 õpilast ehk nii nagu  põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus sätestab. Päevakoolide loomisel selliseid tingimusi koolile ei esitatud ning 

õpilased on võetud kooli vastu vaid käesolevaks õppeaastaks. 

2) Kui HA moodustab täiendavaid klassikomplekte kooli teise vahetusse, siis peab ta ka võtma 

vastutuse pedagoogilise personali leidmiseks. 24.mai 2022 seisuga puudub koolil ja hoolekogul selgus 

mitu neid klasse on, mis kooliastmes, mistõttu kool ei saa võtta vastutust pedagoogidega 

komplekteerimise eest uueks õppeaastaks. 

4. Õpilaste arvu suurendamine põhikooli klassides.     

Otsus: tulla klasside täituvuse ülemise piirmäära kinnitamise küsimuse juurde peale 13.juunit.  

 

 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 24.08.2022 e-koosoleku otsus    

Päevakord:  

1. Õpilaste arvude ülemiste piirmäärade kooskõlastamine 2022/2023 õppeaastaks 

Otsustati: kooskõlastada põhikooli õpilaste arvude ülemised piirmäärad 2022/2023 

õppeaastaks (lisa 1). 

 

 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 08.09.2022 koosoleku otsused 

Päevakord: 

1. 2022 aasta  eelarve täitmine (I poolaasta), õpikeskkonna parendamine uueks 

õppeaastaks. 

Otsus: lugeda kooli tegutsemine valdkonnas igati heaks ning tegevused eesmärgipäraseks. 

2. Arvamuse avaldamine põhikooli- ja gümnaasiumi hindamisjuhendite 

muudatustele. 



Otsus: hindamisjuhendite muudatuste eelnõud on sobilikud kinnitamiseks. 

3. Arvamuse avaldamine kooli kodukorra muudatustele. 

Otsus: kooli kodukorra muudatuste eelnõu on sobilik kinnitamiseks. 

4. Naaberkrundi detailplaneeringu hetkeseisust. 

Otsus: võtta informatsioon teadmiseks. 

5. Lastevanemate üldkoosoleku kokkukutsumine. 

Otsus: lastevanemate üldkoosolek toimub 6.oktoobril 2022. 

 

 Tallinna 21. Kooli hoolekogu 06.12.2022 koosoleku otsused 

Päevakord:  

1. Arvamuse avaldamine kooli 2023/24 õa vastuvõtu korra kohta 

Otsustati: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5  alusel on hoolekogu arvamusel, et 

kooli 2023/2024 vastuvõtu kord on sobiv esitada kinnitamiseks Tallinna Haridusametile. 

2. Kooli majandamisest 2022/2023 õa I poolaastal ja 2022 aastaeelarve täitmisest 

Otsustati: võtta informatsioon teatavaks ja kiita heaks tegevus kooli majandamisel. 

3. Tartu mnt 23 õppehoone saamise hetkeseisust. 

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ja täiendava teabe laekumisel tulla teema juurde 

tagasi järgmisel koosolekul. 

4. Kooli saavutused I poolaastal. 

Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks. 

5. Lähenev kooli 120. juubel. 

Otsustati: Jätkata juubeliaasta ürituste ettevalmistustega. 

         

 

        

 


