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MTÜ „Vene Kool Eestis” pressiteade 

 

Nagu Riigi Teataja kaudu on teatavaks saanud eelmise nädala lõpust, s.t. rohkem kui kuu aja 
möödudes peale Valitsuse pressikonverentsi, avaldati lõpuks EV Valitsuse korraldus nende 
gümnaasiumite kohta, kes möödunud aastal valisid oma õppekeeleks vene keele. Valitsuse otsusega 
saate tutvuda siin: 

* https://www.riigiteataja.ee/ilmumised_tulemus.html?kpv=03.02.2012&rtOsaId=4 

Kutsume kõikide koolide  lapsevanemaid tähelepanelikult tutvuma selle korraldusega oma kooli osas 
ja andma teada,  kuivõrd korralduses esitatud väidet vastavad tegelikkusele, alljärgneval aadressil: 
russovet24@gmail.com 

Tähelepanu köidab korralduse avalikustamise unikaalsed tähtajad. Korraldus ei  ole  vastu  võetud  
mitte 22.detsembril, kui Valitsus tegi suuri avaldusi oma  pressikonverentsil, vaid  vastavalt Riigi 
Teatajale – 31.jaanuaril 2012 aastal. Korraldus ise avalikustati Riigi Teatajas  reedel, 3.veebruaril. 
Samal päeval, gümnaasiumid, kes olid valinud oma õppekeeleks vene keele said ministeeriumist 
järelpärimise selle kohta, kui kiiresti edenevad gümnaasiumites eesti keele õppekeelele üleminekud. 

Seega ministeerium, kes  „uurides” küsimust üle 9 kuu, ilmutas kadestamisväärset kiirustamist, sellel 
ajal, kui vahetud eestseisjad (omavalitsused), ei ole siiani korraldusi saanud. Seega, käesolevaga 
otsustas  ministeerium  enneolematu kiirendusega, minna mööda koolide haldajatest, et üritada 
kehtestada ülemineku küsimust tormates. 

Tuletame meelde, et seadused, Põhiseadus aga ka rahvusvahelised normid on taotlusi esitanud 
omavalitsuste ja vene keele õppekeeleks valinud gümnaasiumite poolel. Samuti ei ole kehtestatud 
mingeid piirtähtaegu õppekeele valikuks avalduste esitamisel. Seega, tervikuna ei ole emakeeles 
hariduse omandamine meie riigis veel lahendatud. 

Käesoleval momendil jätkub allkirjade kogumine. Kogutud on üle 20000 allkirja. Tänaseks on saanud 
selgeks, et neid allkirju võib kohtus vaja minna. Peale selle esitame allkirjad Eesti Vabariigi 
presidendile, Haridus- ja Teadusministeeriumile aga ka Euroopa Liidu institutsioonidele, kes 
tegelevad inimõiguste ja rahvusvähemuste küsimustega. 
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Foto: Osa allkirjadest – Käesoleval hetkel on kogutud juba üle 20000 allkirja. 

Me oleme veendunud, et meie riigi valitsusorganid ei peaks väljamõeldud ettekäänetega minema 
vastu elanikkonna tahtele, mis tugineb riigi seadustele ja  Põhiseadusele. Valitsusorganite ülesanne 
on leida parimad lahendused rahva tahte täitmiseks, mitte aga takistuste püstitamiseks. 

 

Lugupidamisega, 
MTÜ „Vene Kool Eestis” juhatus 
pravlenie@venekool.eu 
Tallinn, Eesti  

6.02.2012 
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