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Hoolekogu koosoleku juhataja oli Andry Arro (hoolekogu esimees) ja protokollija Jaana 
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Hoolekogu koosolekust võtsid osa: 

Andry Arro, Ljudmila Ojang, Katrin Paldermaa, Allar-Reinhold Veelmaa, Evelin Vaksmann, 

Liina Krispin, Jaana Merilai, Tõnis Tuuder, Carmen Viherpuu (külaline), Andrus Umboja 

(külaline). 

 

Puudusid: 

Andero Põllu, Jüri Paavel, Vello Voog, Anete Liis Adul. 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu liikmete seast protokollija ja tervisenõukogu liikme valimine.  

2. Kooli 2020. aasta eelarve. Direktori ja vallavalitsuse esindajate kommentaarid. 

3. Kooli kodukorra muudatused. Direktori kommentaarid ja hoolekogu liikmete 

arvamused. 

4. Kooli õppekava muudatused. Direktori kommentaarid, hoolekogu liikmete arvamused. 

5. Kooli juurdeehituse ohutus ja järelevalve. 

 

 

1. Loo Keskkooli hoolekogu protokollija valimine.  

Protokollija kandidaadiks esitati üks kandidaat – Jaana Merilai.  

1-4/2-1 Otsustati: 

Hoolekogu protokollijaks valida Jaana Merilai 

Otsuse poolt 8 häält. 

 

2. Loo Keskkooli Tervisenõukogu liikme valimine.  

Tervisenõukogu liikmeks esitati üks kandidaat – Liina Krispin. 

1-4/2-2 Otsustati: 

Tervisenõukogu liikmeks valiti Liina Krispin 

Otsuse poolt 8 häält.  

             

3. Kooli 2020. aasta eelarve. 

Koosolekule kutsutud külalised vallavanem Andrus Umboja ja haridus-, kultuuri- ja 

sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu andsid hoolekogule selgitusi koolide 



rahastamise põhimõttetest riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandilt. Samuti toodi välja 

suuremad eelarve kulukohad  Loo Koolis 2020. aastaks. 

Umboja selgitas eelarve koostamise keerukust koolijuhi seisukohalt. Nimelt 

koostatakse kooli eelarve kalendriaastapõhiselt, mitte õppeaastapõhiselt, ja alati ei ole 

võimalik ette näha või prognoosida kulusid uude kooliaastasse, mis algab 

kalendriaasta sügisel.  

Jõelähtme vald on koosoleku toimumise hetkeks saanud kätte Loo Keskkooli eelarve 

taotluse, mida arutatakse 3.-4. veebruaris valla hariduskomisjonis ning seejärel läheb 

see 13. veebruaril vallavolikogule kinnitamiseks. 

Suuremad kuluartiklid, mida vallavanem eelarves välja tõi, olid sellised püsikulud 

nagu koolihoone ülevalpidamise kulud – küte, vesi, elekter jne. Teiseks personali- ehk 

töötasude kulu ning investeeringud 2020. aastal valmivasse kooli juurdeehitusse.  

Palga ehk töötasude rahastamine toimub kahest allikast: esiteks maksab riik õpilaste 

eest pearaha, lisaks panustab kohalik omavalitsus ehk Jõelähtme vald palgafondi 

lisaraha vajaduspõhiselt – ehk lähtudes kooli eelarve taotlusest.  

Õpetajatele makstav töötasu tuleneb seadusest, kus on kehtestatud palga alammäärad. 

Käesoleval hetkel on täiskohaga õpetaja palga alammäär 1315 eurot kalendrikuus. Ent 

koolijuhile ehk direktorile on jätnud vald vabad käed pidamaks personalipoliitikat, et 

maksta kuni 2,5% motivatsioonitasu. Siinjuures on oluline märkida, et palgaraha, mis 

on mõeldud riigi poolt haridustöötajatele, läheb ainult haridustöötajate töötasuks, muu 

personali (nagu majandusjuhataja, koristajad, kokad jne) palkasid rahastatakse 

kohaliku omavalitsuse vahenditest. Käesoleval aastal on riik eraldanud Loo 

Keskkoolile haridustöötajate töötasuks suurusjärgus 1,3 miljonit eurot. Nagu öeldud, 

lisab Jõelähtme vald sellele lisaraha, mis on käesolevaks aastaks planeeritud kolme 

kooli peale suurusjärgus 200 000 eurot (see summa sisaldab lisarahastust ka Kostivere 

ja Neeme koolile; konkreetset summat Loo kooli kohta välja ei toodud, kuid märgiti 

ära, et kuna Loo kool on suurim koolidest, siis sellest enamus tuleb Loo kooli 

eelarvesse).  

Õpetajate esindaja Allar- Reinhold Veelmaa esitas küsimuse, et miks ei võiks võrdselt 

kõikidele õpetajatele maksta  suuremat töötasu, kui vallal on selleks ettenähtud 

vahendid koolile anda – näiteks 1360 eurot? Umboja vastas, et kohalik omavalitsus 

ettekirjutusi koolile ei sea – koolidirektorile on antud vabad käed pidada töötajatega 

läbirääkimisi  ja arendada personalipoliitikat. Viherpuu täiendas, et vallapoolsest 

lisarahastusest makstakse ka õpetajatele asendustasusid, mis on Loo koolis 1,5 

kordsed (võrreldes tavapalgaga) – kõrgemate asendustasude maksmist on 

praktiseeritud juba viimased 3-4 aastat. Ja kuna asendusi tuleb sageli ette, siis ka see 

kulu on eelarves märgatav. 

Direktor Ants Rebane tõi välja, et kulusid suurendab käesoleval aastal prognoositav 

õpilaste arvu kasv sügisest. Prognoositud on, et esimesi klasse tuleb avada 3. Lisaks 

on näha, et kasvab vajadus täiendava väikeklassi avamise järele. See tähendab 

minimaalselt ühe lisaõpetaja ja poole kohaga abiõpetaja kohta. Lisaks majanduse 

poole pealt vajatakse sööklasse juurde abitöötajat/koristajat.  

Hoolekogu puudutas ka toitlustuse küsimust – vallavanem selgitas, et eelarves on 

toidukulu rahastamine vajaduspõhine ning koolil on alati võimalik lisaeelarve korras 

raha juurde taotleda. Direktori sõnul planeeriti eelarvesse käesolevaks aastaks suurem 

toidukulu, tuginedes möödunud aastal nähtud toiduainete kallinemisele. 

Küsimusele, kas riigi poolt ka kooli toitlustamises toetatakse, vastas valla esindaja, et 

riik näeb alg- ja põhikoolis õppiva lapse toitlustamise kuluks ette 1 euro päevas ehk 



175 eurot õpilase kohta aastas. Jõelähtme vald rahastab lisaks gümnaasiumiõpilaste 

toidulauda.  

Jaana Merilai esitas küsimuse, kas kool on kaalunud toitlustusteenuse sisseostmist; 

selle  vastas direktor, et seda ei soovita. Tuginedes teiste koolide kogemustele eelistab 

Loo Kool toitu valmistada kohapeal ning pidada ise personali selle tagamiseks.  

1-4/2-3 Otsustati: Hoolekogu sai aru kooli finantseerimise ja eelarve koostamise 

põhimõtetest ja usaldab koolijuhti personalipoliitika põhimõtetes. 

 

4. Kooli kodukorra muudatused.  

Hoolekogu tutvus kodukorra projektiga ja kuulas ära direktori selgitused kodukorra 

muudatuste vajalikkuse kohta. Uuendatud kodukord soovitakse rakendada poole 

kooliaasta pealt ja on võimalik, et kooli juurdeehituse laienedes täiendatakse 

kodukorda veelgi.  

Suurem muudatus on seotud sellega, et kodukorda lisatakse digiseadmete 

kasutamiskord – see puudutab nii isiklike digiseadmeid kui koolis olevaid seadmeid.  

Hoolekogu liikmed esitasid mõned küsimused nende kodukorrapunktide sõnastuse 

kohta, mis olid kaheti mõistetavad – näiteks kellele laieneb digiseadmete kasutamise 

keeld vahetundides või millisel juhul on lubatud pildistada või filmida kooli 

territooriumil. 

1-4/2-4 Otsustati: 

Hoolekogu mõistab kodukorra muudatuste vajalikkust ning esimees Andry Arro esitab 

hoolekogu ettepanekud ja kommentaarid direktorile elektrooniliselt hiljemalt 23. 

jaanuariks. 

 

5. Kooli õppekava muudatused  

Hoolekogu tutvus õppekavva lisatava hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppekorralduse põhimõtete ja tugiteenuste rakendamise korraga (HEV) ning kuulas 

direktori selgitusi õppekava muudatuse vajalikkusest.  

Katrin Paldermaa küsis, kas selle korra rakendamisel annavad tugiteenuste spetsialistid 

tagasisidet ka lapsevanemale otse. Direktor vastas, et spetsialistidel seda kohustust ei 

ole, küll aga koostatakse igale lapsele individuaalse arengu kaart, mille täitmisel 

tuginetakse ka spetsialistide hinnangule ning seda saab klassijuhataja arenguvestlusel 

koos lapsevanemaga arutada.  

1-4/2-5 Otsustati: 

Hoolekogu kiidab õppekava muudatuse heaks.  

 

6. Kooli juurdeehituse ohutus ja järelevalve. 

Hoolekogu liikmed esitasid direktorile juurdeehitust ning sellega seonduvat 

puudutavaid küsimusi. Hoolekogu on väga mures, kuidas on tagatud ohutus ehitusel, 

kuna on teada, et lapsed on pääsenud ehitusele ronima ning läbi ehituse ka 

koolihoonesse.  

Lisaks soovib hoolekogu kinnitust sellele, kuidas korvatakse ehituse käigus tekitatud 

varaline kahju Loo Koolile – ehituse käigus on ulatuslikke veekahjustusi saanud nii 

hoone, klasside seinad/laed kui ka mööbel ja õppevahendid. 

Samuti tõstatas hoolekogu küsimusi, mis puudutasid juureehituse visuaalset lahendust 

– näiteks miks on hoone aknad teist värvi ja teise kujuga ning miks on hoone 

värvilahendus teine.  

Hoolekogu soovis teada ka seda, kuidas on direktori kui kooli esindaja soovidega 

juurdeehituse projekteerimisel ja ehituse läbiviimisel arvestatud. 



Kooli direktor vastas hoolekogu liikmete küsimusele ammendavalt ning lubas mõnes 

küsimuses täiendavalt infot saata.  

 1-4/2-6 Otsustati: 

Direktor esitab ohutuse, järelevalve ning varalise kahju korvamise kohta küsimused 

ehitajale järgmisel ehitusega seonduval koosolekul ning esitab tagasiside hoolekogule. 

 

  

 

Järgmiseks hoolekogu kokku kutsumiseks konkreetset aega kokku ei lepitud, kuid see toimub 

hiljemalt teises kvartalis.   

  

 

 

 

Andry Arro        

Hoolekogu esimees                                           (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Jaana Merilai 

Protokollija                                                     (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 


