
Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku PROTOKOLL  nr. 7  

19. jaanuar 2010 

Algus: 18.00   

Lõpp: 20.15 

Kohal: Tea Allikmäe, Lembit Kriisa, Kalle Pirk, Liivi Kibin, Jelena Tjurtjumova, Kristelle 
Kaarmaa. 

Puudus: Külli Nõmmiste 

Kutsutud: Ivo Tupits, Teet Enok, Heidy Roosimägi, Iris-Marie Sööt 

Koosoleku juhataja: Kalle Pirk 

 

PÄEVAKORD: 
 

1.  kooli 2010. aasta eelarve 
 

2.  põhjuseta puudumistest (kohtumine suuremate põhjuseta puudujate vanematega) 
 

3.  muud küsimused 
 

Hoolekogu esimees tutvustab koosoleku algul uusi hoolekogu liikmeid.   

Kalle: Jõhvi Vallavolikogu esindab nüüdsest Teet Enok. Ka  õpilasomavalitsuse esindaja on 

muutunud, kuna endine esindaja, Mariliis Randmer, käib juba lõpuklassis. Nagu ma aru saan 

on õpilasomavalitsuse liikmeid kohal täna kaks, edaspidi tuleb teil omavahel kokku leppida, 

kes teist hakkab hoolekogus õpilasomavalitsust esindama. Saab olla ainult üks liige. 

   

1. Eelarve arutlus 

Ivo: Oktoobri alguses algas eelarve koostamine, tuli teha palju kärpeid. Majanduskuludest 

võeti raha vähemaks. Majandustegevuse poole pealt pole enam võimalik kärpida, kui siis 

personali kulude osas. Koosseisu vähendada ei saa, tuleb palgaastmeid allapoole kärpida.  

Teet: Kui tulu tuleb basseini või aula kasutamisest, kas see kajastub ka eelarves. 

Ivo: Ei kajastu. 

Tea: Aga renditulu? 

Ivo: Seda enam pole. Spordihoones on meil nüüd korralik konverentsikeskus, kus toimuvad 

üritused. 

Teet: Kas õpilaste pearaha ka mõjutab kuidagi eelarvet? 



Ivo: Ainult sel juhul, kui on tegemist suurema hulga õpilaste liikuvusega, üksikute õpilaste 

puhul küll mitte. 

Tea: Kes on tipp-spetsialist? 

Ivo: See on raamatupidajate enda sõnavara, õpetaja kuulub sinna hulka. 

Tea: Nagu ma aru saan ega eelarve osas enam miskit kärpida pole. 

Ivo: Jah, nüüd tuleb oodata, et see lõpuks ka kinnitatakse. 

 

2. Põhjuseta puudumistest (kohtumine suuremate põhjuseta puudujate vanematega) 

 

Ivo: Eelnevalt oli kooli poolt saadetud kutsed viiele lapsevanemale. Kõige enam on põhikooli 

osas põhjuseta puudujaid üheksandas klassis, kokku kolm õpilast, neist kaks poissi ja üks 

tüdruk. Samuti on väga palju põhjuseta puudumisi ühel seitsmenda ja viienda klassi poisil. 

 

Kutsutud lapsevanematest tuli kohale kaks üheksanda ja viienda klassi lapsevanem.    

Õpilaste ja lapsevanemate huvide kaitseks ei kajastata käesolevas protokollis läbi viidud 

vestlusi.  

Hoolekogu liikmed andsid vanematele soovitusi selleks, et vähendada õpilaste põhjuseta 

puudumisi koolist. 

 

3. Muud küsimused  

 

Kalle: Ivol on üks asi edasi rääkida. 

Ivo: Jah, meie kooli ruumides tegeleb spordiklubi „Muskel-Sport“, mis ei ole koolile maksnud 

ühelgi aastal renditulu ega ka püsikulusid. Kool on seni kinni maksnud nende ruumide sooja, 

elektri jmt kulud. Olen soovinud spordiklubi esimehega läbirääkimisi pidada, aga kõik minu 

püüdlused on olnud asjata. Nendesse ruumidesse võiks pigem sisse seada suusatajate 

spordibaasi, samuti võiksid neid ruume kasutada rattamehed. 

Tea: Juriidiliselt on sul õigus nõuda renditulu, kui seda ei maksta, siis tuleb spordiklubil oma 

tegevus nendes ruumides lõpetada. 

 

OTSUSTATI: järgmine koosolek toimub 2. veebruaril 2010 koolimajas (kellaaeg 

täpsustamisel). 

Kalle Pirk                                                                                              Kristelle Kaarmaa 

Koosoleku juhataja                                                                               Protokollija 


