
Head üldhariduskoolide juhid ja koolipidajad! 
 
Veel enne suurt suve saadame teile kokkuvõtte juuni esimesel nädalal üldhariduskoolidega peetud 
koostöövestlustest. Saime ühendust 497 kooliga. Suur tänu kõigile koolijuhtidele, kes leidsid 
võimaluse meiega vestelda ja tagasisidet anda! Teie arvamused ja ettepanekud on meile suureks 
abiks uue õppeaasta kavandamisel.  

Koostöövestluste kokkuvõtte leiate meie kodulehelt.  

 

Täna avalikustati riigieksamite tulemused 
Haridus- ja Noorteamet avalikustas sellekevadiste riigieksamite esialgsed tulemused. Riigieksamite 
sooritamine ei olnud sel aastal gümnaasiumi lõpetamise tingimus, lõpetajatel oli võimalus sooritada 
riigieksam eesti keeles või eesti keel teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam. Alates 
tänasest saavad soovijad ka eksamitöödega tutvuda ning soovi korral apellatsioone esitada. 
Lisainfo Harno kodulehel.  
 
Tuletame meelde, et nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpudokumendid on alates eelmisest kevadest 
elektroonilisel kujul kättesaadavad kõigile inimestele, kes on kooli lõpetanud aastal 2004 või hiljem. 
Õppija näeb lõpudokumente oma töölaualt haridusportaalis, sakis „Tunnistused“. Lõpudokumentide 
nägemiseks tuleb portaali sisse logida.  
 

Soovitused koolidele, mille hoonetes puudub sundventilatsioon 
 
Ministeerium, Tallinna Tehnikaülikool ning Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet on koondanud 
lühikesed soovitused koolidele, kus ei ole sundventilatsiooni. Soovitused leiate ministeeriumi 
veebilehelt, tutvuda tasub ka Tallinna Tehnikaülikooli uuringuga.  
 

Õpihuvilaagrite toetust taotleti kokku 7,9 miljoni euro eest 
Taotlused on läbimas hindamisvooru ning kui selgub, et kvalifitseeruvaid ja sisukaid laagriplaane on 
rohkem, kui planeeritud kuue miljoni euro ulatuses, saavad ka need kriisimeetmeteks eraldatud 
toetusest rahastuse. Hindamistulemused selguvad hiljemalt juuli keskpaigas. Pärast positiivset otsust 
saab taotleja laagritoetuse summa kätte hiljemalt 14 päeva jooksul. Tegevusi saab alustada pärast 
taotluse rahuldamise otsust. Taotlejaid teavitatakse otsustest esimesel võimalusel. Lähemalt 
ministeeriumi kodulehel.  
 

Ootame kõiki õpetajaid testima uuenevat E-koolikotti 
Augustis avab Haridus- ja Noorteamet värskendatud ilmega ja kasutajasõbralikuma E-koolikoti 
keskkonna. Õppematerjale on uuendatud portaalis senisest hõlpsam nii otsida kui ka koostada. 
Selleks, et keskkond saaks kasutajale veelgi käepärasemaks ja kasutusmugavamaks, on huvilised 
oodatud testkeskkonnaga tutvuma ja tagasisidet andma. Testkeskkond on avatud 30. juunini. 
Täpsem info testimise kohta.   
 

Vaktsineerimine on avatud kõigile Eesti inimestele 
 
Juba mõnda aega saavad end COVID-19 vastu vaktsineerida kõik soovijad. Soovitame kõigil koolipere 
liikmetel, kel seni pole olnud võimalust end vaktsineerida, seda teha, et uuele õppeaastale 
täiendavalt kaitstuna vastu minna.  
 

hm.ee/sites/default/files/koolide_tagasiside_2021_koond.pdf
https://harno.ee/uudised/haridus-ja-noorteamet-avalikustas-sellekevadiste-riigieksamite-tulemused
https://haridusportaal.edu.ee/
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.06.18_soovitused_sundventilatsiooni_puudumisel.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.06.18_soovitused_sundventilatsiooni_puudumisel.pdf
https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/sisekliima_tooviljakus.pdf
https://www.hm.ee/et/uudised/opihuvi-laagrite-korraldamiseks-laekus-avaldusi-79-miljoni-euro-eest
https://www.facebook.com/events/386284569453782/


Järgmisel nädalal avanevad taotlusvoorud nutikate digitaalsete õpimaterjalide 
koostamiseks 
 

 Esmaspäeval, 21. juunil avanevad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel „Nutika õppimise“ ja 
„Klass+“ taotlusvoorud, kust saavad nii haridusasutused, erasektori kui kolmanda sektori asutused 
taotleda raha nutikate digitaalsete õppematerjalide koostamiseks. Kõik digimaterjalid on valmimise 
hetkest koolidele tasuta kättesaadavad 3 aastat. 

 
Täname kõiki koolipidajaid, koolijuhte, õpetajaid, tugispetsialiste sisuka koostöö eest lõppeval 
keerulisel õppeaastal! Soovime kõigile päikeselist suve ja ilusat puhkust! 
 

https://rtk.ee/

