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1. Kooli 2021. aasta eelarve kava tutvustamine 

Direktor Ants Rebane näitas ja kommenteeris hoolekogule eelarve projekti uues valla 

eelarve planeerimise programmis Veera. Rõhutati, et tegemist on eelarve taotlusega, 

reaalselt võetakse eelarve vastu vallavolikogus märtsikuuks, kui seda on arutatud ka 

komisjonides. 

Suuremad muudatused eelarves võrreldes mullusega on seotud põhitegevusekuludega. 

Kuna koolil valmis juurdeehitus ning füüsiliselt tuli tegevuspinda kolmandiku võrra 

juurde, on planeeritav küttekulude kasv samuti pea kolmandiku võrra suurem. Samuti 

suurenevad kulud ka elektrile ja veele ning remondi- ja hoolduskulud. Personalikulud 

tõusevad kooli jaoks veidi sel põhjusel, et põhikooli osas vajavad 3 klassiga paralleelid 

täiendavat personali. 

Käesolevaks aastaks on eelarvesse veel planeeritud inventari kulusid, sest on palju 

kehalise kasvatuse õppevahendeid, mis on vaja välja vahetada. Inventari täiendamist vajab 

ka köögitehnika – vajatakse suuremat külmkappi ja suuremat panni ja lisaks ühte mahla-

piima automaati. 

Kool soovib investeerida ka valveteenusesse, sest turvalisuse huvides soovitakse, et 

koolimajja ei saaks siseneda võõrad. Selleks tuleks soetada kaameraga fonolukk, et 

valvetöötaja saaks vajadusel ukse sisenejale avada. See, kuidas antakse ligipääs õpilastele 

majja sisenemisel, on veel läbimõtlemise küsimus, kuid sellega seoses on arutluse all 

olnud õpilaspilet või ID-kaart. 



IT-riistvara ja -tarvikute osas eelarves suuremaid kulutusi ei planeerita, kuna vald on juba 

arvutipargi suuremas osas välja vahetanud; koolile jäävad pigem hoolduskulud. 

Direktor märkis veel, et kooli laiendusega seotud täiendavat inventari on kool saanud ka 

kingituste ja annetuste näol nii vallalt kui ka Riigikogu katuserahade arvelt. 

Hoolekogu liige ja õpetajate esindaja Allar Veelmaa esitas küsimuse, kas eelarves on 

plaanis ka palgatõus, kuid sai sellele eitava vastuse. 

 

1-4/7-1 Otsustati: 

Hoolekogu kuulas ära direktori ülevaate ja kommentaarid eelarve kava osas ning andis 

nõusoleku selle saata vallavalitsusse. 

 

2. Personali leidmise ja hoidmise küsimused 

Hoolekogu päris direktorilt aru selle kohta, millised ametikohad on koolis hetkel täitmata 

ning millised on väljavaated nende täitmiseks. Lisaks tekitas hoolekogu liikmetele muret, 

et on olnud õpetajaid/spetsialiste, kes on tööle asumise järel väga kiiresti lahkunud ning 

seetõttu soovis hoolekogu tagasisidet õpetajate palgataseme kohta. 

Direktori sõnul on hetkel täitmata eripedagoogi ametikoht, kuna sellelt ametilt lahkus 

inimene tõesti katseajal, sest sai teisest koolist parema tööpakkumise (kuid põhjus 

lahkumiseks ei olnud ainult palganumber). Hetkel on teada, et uuest aastast asub tööle uus 

eripedagoog – konkursse sellele ametikohale on varemgi olnud, kuid tegemist on 

tugispetsialistiga keda ei ole lihtne leida. 

Direktori sõnul on väljakutseid personaliteemadel olnud veel – puudub üks õpetaja, kes on 

juba väga pikka aega olnud haiguslehel; teda on tulnud asendada ja lisaks tuleb tööle ka 

väikeklassi õpetaja pooleks aastaks. 

Allar Veelmaa esitas küsimuse palgapoliitika kohta, pärides aru, et miks tugispetsialistile 

makstakse rohkem palka kui vastsele matemaatikaõpetajale. Sellele küsimusele vastas 

valla haridusspetsialist Carmen Viherpuu, kes selgitas, et igal aastal kinnitavad 

vallavolikogu ja komisjonid määruse, millega kehtestatakse õppeasutuste (sealhulgas 

koolid, lasteaiad) töötasude miinimummäärad nii õpetajate kui tugispetsialistidele. 

Arvestades seda, kui keeruline on tugispetsialiste leida (mis on üle-eestiline probleem), on 

vald kinnitanud tugispetsialistide töötasu alammäära teadlikult suuremaks kui seda on 

õpetaja töötasu. Selle vahe on võrdne klassiõpetaja tasu määraga ehk 200 eurot – see 

tähendab, et õpetaja töötasu alammäär on 1315 eurot, tugispetsialistil aga 1515 eurot. 

Lõpuni vald aga asutuste palkasid ei reguleeri, vaid on valla eelarvest kooli palgafondi 

lisaraha eraldanud, et koolijuht saaks ise vajadusel ja läbirääkimiste käigus hinnata töötaja 

lisatasude vajadust (võttes arvesse neid kriteeriume, mis ta on ise ette seadnud – näiteks 

tööstaaž, kvalifikatsioon jne). Seejuures otsustab koolijuht ise, kas sellest palgafondist 

makstakse lisaks tulemustasu või muu tasu näol. Näiteks otsustati Loo koolis palgafondist 

tõsta võrdselt kõigi õpetajate töötasu alammäära (näiteks Kostivere ja Neeme koolis on 

seetõttu õpetaja palk väiksem). Sealjuures võib koolijuht palgapoliitika edendamisel alati 

valla spetsialistidel küsida ning on seda ka tehtud. 

Carmen Viherpuu hinnangul ei saa õpetajate värbamisel motivatsiooniteguriks seada 

ainult töötasu, pigem tuleks kaardistada ka muud motivaatorid, miks õpetaja peaks tahtma 

siia kooli tööle tulla. 

Liina Krispin küsis, kas koolis on kindlaks määratud õpetajate arv, kuna vestlusest ja 

arutelust võib järeldada, et õpetajad on rahulolematud ka suure koormusega. Carmen 

Viherpuu vastas, et kooli struktuuri on pädev muutma koolijuht ise. Kui kool on õpilaste 

arvu poolest märgatavalt kasvanud, peab koolijuht ise hindama, kas ja milliseid ametikohti 



on vaja juurde luua. Kuid see, kas koormuse vähendamine lahendab palga küsimust, on 

küsitav. 

 

1-4/7-2 Otsustati: 

Hoolekogu võttis saadud informatsiooni teadmiseks. 

 

3. Kommunikatsiooniga seotud küsimused  

Hoolekogu soovis arutada koolist väljuva kommunikatsiooni küsimusi, mille kohta on 

tehtud juba ka mitmeid ettepanekuid. Näiteks kas on teostatav uue kodulehe loomine 

(hoolekogu esimehe küsimusele vastas Carmen Viherpuu, et olemas on kodulehtede 

„põhjad“, mida koolid kasutusele võtta saavad) ning kuidas ära kasutada juba 

olemasolevaid sotsiaalmeedia kanaleid info edastamiseks vanematele. Direktor Ants 

Rebane tegi ettepaneku, et loodaks töörühm, kus arutatakse kooli kommunikatsiooni 

poliitikat ning seejärel esitatakse see hoolekogule. 

Arutlusel olid ka küsimused, kuidas parandada lapsevanemate ja kooli koostööd ja sujuvat 

suhtlust, et vältida erimeelsusi ja konflikte. Tõdeti, et lapsevanemad vajavad siinjuures 

juhendamist, kelle poole oma murede ja küsimustega pöörduda. Hoolekogu koondab selle 

kohta teavituskirja lapsevanematele. 

 

1-4/7-3 Otsustati: 

Luuakse kommunikatsioonipoliitika väljatöötamiseks töörühm, kus osalevad nii kooli 

esindajad kui ka hoolekogu liikmed. Hoolekogu esimees koostab lapsevanematele kirja. 

 

4. Muud jooksvad küsimused 

Katrin Paldermaa soovis teada, kas abiturientidel hoitakse „näppu pulsil“, et kõik saavad 

iseseisvalt hakkama distantsõppe ajal; et distantsõppe ei mõjuta oluliselt lõpetamise 

tulemusi? Direktori sõnul on individuaalsed nõustamised ja konsultatsioonid lubatud ning 

vajadusel saavad õpilased konsultatsioone. 

Teiseks soovis Katrin Paldermaa teada, kas vastab tõele, et 12. klassi lapsevanemad ei pea 

saama koolist mingit informatsiooni, sest nende lapsed on täisealised. Direktori sõnul on 

hea tava, et Loo Koolis edastatakse infot ka täisealiseks saanud õpilase vanematele, kui ei 

ole otsustatud õpilase soovil teisiti. 

Jaana Merilai küsis, kas kool on saanud projektorid, mida kooliaasta alguses veel ei olnud 

ja puudus ka teadmine, millal need saabuvad – direktori sõnul on projektorid kõik olemas 

ja töös. 

 

Järgmise hoolekogu koosoleku kokku kutsumiseks konkreetset aega kokku ei lepitud. 

 

 

Andry Arro        

Hoolekogu esimees   (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jaana Merilai 

Protokollija    (allkirjastatud digitaalselt) 

 


