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Lugupeetud Eesti Vabariigi Valitsus!
 
Vastavalt Valitsuse istungi päevakorrale eeloleval neljapäeval 22.12.2011 a., tuleb istungil läbivaatamisele
gümnaasiumite taotlus, kes kasutades oma seaduslikku õigust Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §21 lg 3
sätete kohaselt,  esitasid ettepanekud vene õppekeele kinnitamiseks gümnaasiumi astmes. Gümnaasiumite
halduskogude ettepanekute alusel saatsid Tallinna ja Narva linna volikogud Teile samateemalised põhjendatud
taotlused käesoleva aasta kevadel.
 
Tuletame Teile meelde, et EV Põhiseaduse artikkel 37 räägib ühemõtteliselt sellest, et rahvusvähemuste
koolides valib õppekeele õppeasutus. Samas soovime meelde tuletada, et Manifest kõigile Eestimaa rahvastele
(Iseseisvusmanifest) 24.02.1918  andis Eesti Ajutisele Valitsusele juhised lähtuda võrdõigusest, mis kinnitab, et
seaduse ees on kõik võrdsed (vt. Manifesti esimest punkti).
 
11. detsembril toimus Avalik Lastevanemate Koosolek, mille tulemusena me saatsime Teile memorandumi
13.detsembril 2011 aastal.  Me loodame, et pöörate vajalikul määral tähelepanu sellele faktile, et riigi kõrgeima
võimu – Eesti rahva – tahe on kinnitatud juba rohkem kui 11 000 kogutud allkirjaga toetamaks konstitutsioonilist
õigust vabaks õppekeele valikuks.
 
 Samas juhime Teie tähelepanu sellele, et allkirjad andsid mitte ainult vene keelt kõnelevad elanikud meie riigis,
vaid ka eestlased, kuid selline meeldetuletus ainult lisab ebatervet situatsiooni  meie  ühiskonnas, mis on seotud
kogu haridusreformiga Eestis ja  vene koolis osaliselt, kui näiteks haridusminister viitab mõningasele
mitteinformeeritusele allakirjutanute hulgas. Asi on selles on allakirjutanud on mõnevõrra rohkem informeeritumad
situatsioonist, kui minister, kuna juttu on nende laste ja vene kogukonna tulevikust ning just lastevanemate
arvamus peaks olema määravam oma laste õppekeele valikul demokraatlikus riigis.
 
Lugupidamisega
Oleg Nazmutdinov
Juhatuse esimees
 
Aleksandr Tarakanov
Vastutav sekretär
 
MTÜ Vene Kool Eestis
e-post: russovet24@gmail.com
web: www.venekool.eu
 
*****
 

   !
 

      , 22.12.2011,   
   ,      

 21  3            
     .     
,           

.
 

,  37       ,     
     .   ,   

   (   )  24.02.1918    
     ,  ,    

 ( .   ).
 
11     ,      

 13  2011 .  ,       , 
     -   -    11 000

         .
 
      ,       
 ,   ,      
   ,      

Gmail - Pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

1 of 2



   ,      
        , , ,    
  .   ,    

    ,  ,          
             

    .
 
 ,

 
 

 
 

 
 

 
   

. : russovet24@gmail.com
web: www.venekool.eu

Gmail - Pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

2 of 2


