
Jõhvi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr. 5/2016 

 
22.11.2016  Algus: 17.00  Lõpp: 18.30 

 

Osalejad: Epp-Evely Velvelt-Sügis, Guido Tellis, Teet Enok, Ingar Dubolazov, Kaja Laur, 

Riine Urbala, Janno Vool, Maarja Raud 

 

Puudusid: Toomas Nõmmiste, Robert Pärnpuu, Annika Neiland, Eve Kottise 

 

Kutsutud: Liina Mihkelson, Andres Aadumäe (puudus) 

 

Koosoleku juhataja: Guido Tellis 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Uue hoolekogu liikme tutvustus  

2. Jõhvi Põhikooli eelarve tutvustamine ja hoolekogupoolse hinnangu andmine 

3. Hoolekogupoolse nõusoleku andmine/mitteandmine haridus- ja teadusministri poolt 

määrusega “2017/2018 õppeaasta koolivaheajad” kehtestatud koolivaheaegade 

muutmiseks (alus PGS §24 lõige7) 

4. Jooksvad küsimused 

5. Lahkuvate hoolekogu liikmete tänamine 

 

1. Uue hoolekogu liikme tutvustus 

Lastevanemate üldkoosolekul valiti hoolekogu uueks liikmeks Andres Aadumäe, kes aga ei 

saanud seekord kohale tulla – seega jäi päevakorra esimene punkt ära. 

 

2. Jõhvi Põhikooli eelarve tutvustamine ja hoolekogupoolse hinnangu andmine 

Eelarve projekt saadeti Exceli tabeli kujul liikmetele eelnevalt e-posti teel. Enne koosoleku 

toimumist oli Teet Enok (TE) avaldanud soovi, et hoolekogu liikmetele saadetaks ka eelarve 

seletuskiri, mis seletaks lahti tabelis sisalduvad numbrid ja hõlbustaks eelarve mõistmist. 

Seda ei saadetud, kuna direktor pidas paremaks numbrite kohta kohapeal selgitusi jagada.  

Liina Mihkelson (LM) selgitas spordihalliga seotud kulutusi: kuna Jõhvi Põhikool kasutab 

spordihalli, siis arvestuslikult maksab Jõhvi Põhikool 53,4% kuludest. Kulude põhjal 

arvestatakse ühe õppekoha maksumus, mida tasuvad Jõhvi vallast väljaspool registreeritud 

laste kohalikud omavalitsused Jõhvi Põhikoolis õppimise eest.  

LM jagas selgitusi tööjõukulude kohta: õpetajatele, direktorile, õppealajuhatajale maksab 

raha riik; tugispetsialistid, ringijuhid, halduspersonal on valla rahastada. Riik maksab 

vastavalt õpilaste pearahale, pearaha jagatakse vastavalt koefitsientidele. Meie koolis on 

probleem selles, et suuremate klasside puhul tuleme omadega välja, aga kus on kolm 

paralleeli, ei pruugi norm 24 täis tulla. Koolis on 36 klassikomplekti, sellest 23 on 

tavaklassid, ülejäänud on väikeklassid, toimetuleku- ja haiglaõppeklassid, kus ei ole 

maksimumtäituvust. Rajaleidjalt tuli hiljuti otsus moodustada käitumisraskustega laste klass, 

kuhu suunati esialgu ainult üks laps, samas kui õpetaja palgaraha saamiseks on vaja, et 

klassis oleks vähemalt 12 last. Lihtsustatud õppe puhul on koefitsient pisut suurem, aga kuna 

neid lapsi on vähe, ei tule sealt olulist lisa. Tulutoov on ühe õpilase õpetamisele keskendunud 

õpe, aga seda määratakse haruharva. Rühmades õpetamine suurendab samuti kulusid. 

GT: Mille arvelt praegu palgaraha tuleb: kas jätkub üldisest palgasummast või peab kuskilt 

lisaks näpistama? 
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LM: Praegu tuleme napilt välja, aga kui tuleb puudu, on mul pearaamatupidajaga räägitud, et 

saame võtta omateenitud tuludest juurde. Vallaga on kokkulepe, et tugispetsialistid saavad 

õpetajatega samaväärset palka, eelmisel aastal said nad vähem. Klassijuhatamise eest on 

makstud lisatasu siiani võrdsetel alustel, olenemata sellest, palju lapsi klassis on. Kuna sel 

aastal raha ei jätku, võtsin vastu otsuse, et kui lapsi on klassis vähe, saab ainult pool rahast, 

s.o. 50 €.  

TE: Inimesel, kes asjade tausta ei tea, on numbreid vaadates eelarvet raske mõista. Võtame 

näiteks Corrigole osutatava teenuse – kas kool saab sellest ka tulu või mitte?  

LM: Praegu on nii, et sinna tulnud lapsed võetakse oma kooli nimekirjast maha ja pannakse 

meie kooli kirja. Ent kooli õpilaste arv pearaha arvestamiseks võetakse 10.novembri seisuga 

ning see kehtib terveks aastaks, õppeaasta kestel ümberarvestusi ei tehta. Seega, kui laps 

tuleb Corrigosse peale 10.nov., laekub pearaha endisesse kooli, mitte meile. Oleme teinud 

ettepaneku, et pearaha liiguks lapsega kaasa, ent see tuleb korraldada ministeeriumi tasemel.  

TE: Corrigo on Eestis ainus selletaoline kool. See on eriõppeteenus ja seda ei pea maksma 

kinni kohalik omavalitsus, vaid selleks tuleb täiendavat raha küsida, tuleb ministeeriumide ja 

Corrigoga läbi rääkida. On olemas lisavahendid, aga neid peab taotlema. Ja seletuskiri peab 

need asjad lahti rääkima. 

Maarja Raud (MR): Kes tegeleb praegu vanglaõppega ja miks kool sellest loobus?  

LM selgitas, et seda korraldab täiskasvanute gümnaasium. Vanglaõpe hõlmas nii põhikooli 

kui gümnaasiumi. Gümnaasiumiosa lahkus meie koolist; uue gümnaasiumi direktor ei 

soovinud vangide õpetamisega tegeleda. Muutus ka rahastamine: eraldatavat summat 

vähendati poole võrra. Aastast 2008 oli kokkulepe, et vanglaõpetajad said 30% palgalisa, ent 

enam ei olnud võimalik lisatasu maksta ning selline olukord tekitas töövaidlusi.  

TE: Vallavolikogu esindajana saaksin volikogus kooli tarbeks raha juurde küsida, ent selleks 

ma pean teadma, mida vaja on ja milleks raha ei jätku; ilma seletuskirjata ei ole sellest 

ülevaadet.  

LM: Eelmisel aastal raha jätkus, saime õpetajatele ka preemiat maksta.  

LM selgitas basseiniga seotud kulusid: kuna eelmisel aastal kuulus bassein spordikoolile, oli 

ta meie eelarves eraldi reana kirjas; sel aastal kuulub meile ja näitajad on kõik üldiste kulude 

all. Basseini koha pealt tegin vallavalitsusele ettepaneku  see kooli alt uuesti spordikeskusele 

üle anda, kuna meie seda õhtuti ja nädalavahetustel ei kasuta ja ei saa selle eest siis ka 

vastutada. Selgus, et meditsiiniõel on niigi suur koormus ning basseiniproovide võtmise eest 

peaks talle lisatasu maksma. Basseiniga on palju probleeme: eile hommikul hakkas lastel 

halb, kuigi proovid olid korras; asjatundjad arvasid, et terve reoveesüsteem on valesti 

ehitatud ning võib halba mõju avaldada. Koolil ei ole ka vastavat remondimeest, peame 

maksma 320€ kuus hoolduse eest firmale, samas kui spordikoolil on neid kaks ning 

korrashoiule oli varem ette nähtud 500€ aastas, mis on oluliselt odavam.  

ID: Spordikoolil on kokku siiski üks remondimehe täiskoht ning praeguste tööülesannete 

hulka basseini remont ei kuulu.  

TE: Tuletan siinkohal meelde, et bassein põhikooli haldusse saada oli direktori soov. 

LM: Selle taga oli soov bassein korda teha, kuna seis oli nii hull, et seda ei saanud 

normaalselt kasutada.  

TE: Basseinile tuleks teha ekspertiis ja otsustada, mis saab: kas teha korda või panna üldse 

kinni. 

MR: Remondikulu on kirjas kahes kohas. Mis vahe neil kulugruppidel on? Kas on midagi 

konkreetset planeeritud, mida oleks vaja teha? 

LM: Üks on materjalide, teine remonditööde jaoks. Kuna summad on väikesed, siis 

planeeritud ei ole; katame neist jooksvaid töid.  

MR: Elektri ja kütte summad on 2016.a. eelarves oluliselt suuremad kui 2015.a., samas 

2017.a. on neid jälle vähendatud. Millest lähtuti? 
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LM: 2015.a. eelarvet mina ei teinud. Summad panen lähtuvalt möödunud aasta tegelikust 

kulust. Kui kulu tuleb suurem, katame selle muu arvelt, näiteks ürituste realt – summasid 

saame ridade vahel liigutada. Eelarve tegemine käib nii: minule annab raamatupidaja 

kontrollarve ja ma pean read jagama nii ära, et kontrollarve klapiks. Ehk siis, kui kontrollarve 

on 20000 võrra väiksem kui eelmisel aastal, peavadki selle aasta kulusummad olema 

väiksemad. 

TE: Meil on tegemist plaanimajandusega, mitte eraettevõtlusega. Seletuskiri peabki 

reguleerima neid edasi-tagasi kõikumisi, asi peab olema läbipaistev. Omatulust ei tohiks 

tegelikult katta palgaraha nagu eelnevalt sai mainitud. Eelarvet tehes tuleb järgida ikka 

seadust. 

LM: Arutame seda koos raamatupidamisega ja teen nende näpunäidete järgi. 

MR: Mis on muutunud seoses spordiväljakuga - kulu on suurenenud üle kümne korra eelmise 

aastaga võrreldes? 

LM: Spordiväljak oli varem spordikeskuse all, meie kanda oli ainult väike osa 

muruniitmistöödest. Nüüd tuli see meile ning kulutused suurenesid. Soovime ka sellest 

vabaneda, kuna praeguse korra järgi kasutavad seda lisaks põhikoolile veel gümnaasium, 

spordikool ja vallakodanikud, ent näiteks gümnaasiumi makstav rent läheb kõik 

spordikeskusele, meie ei saa midagi, ehkki kanname kulusid. Leian, et see ei ole õiglane. 

MR: Mis moodustab tulugrupi “Muud tulud” põhitegevuse tulude all? Varem on need olnud 

kümme ja kakskümmend korda suuremad kui praegusel ajal? Samuti on saadud toetused 

olnud varem väga suured summad, viimased kaks aastat aga nullis. 

LM: Ma ei tea, mis on nendeks olnud eelmistel aastatel. Meil on praegu tuluallikaks 

metallkapi rent, ruumide rent Innovele ja Alguskeskusele. Toetused ehk ei ole veel selgunud, 

eelarve kujuneb alles. 

MR: Kas tehnoloogiaõpetuse läbiviimiseks koolis planeeritakse mingeid kulutusi järgmiseks 

aastaks? Kas ruumid on selleks eraldatud? 

LM: 2000€ eest (oma vahenditest) andsime loa õpetajatele osta töövahendeid. Kaks ruumi on 

meie koolis neile eraldatud. Järgmise aasta kulud on õppevahendite all üldises kulugrupis. 

MR: Kas KIVA osalus kajastub eelarves ja kus? 

LM: Jah, ürituste all. 

GT: Milline on meie üldine hinnang eelarvele? Kas pigem pooldame või pigem ei poolda? 

TE: Keeruliseks teeb asja see, et seletuskirja ei ole. Jään erapooletuks, kuna ma ei saa sellest 

aru. 

Hoolekogu enamus väljendas pigem pooldavat seisukohta.  

TE: Olen hoolekogus volikogu esindajana, mind valiti, kuna minu laps käib siin koolis ning 

tänu sellele on mul kõige parem tagasiside. Täna olen ma siin kui Teet Enok lapsevanem ja 

tahan volikogu liikmena aidata eelarvet paika loksutada ning kaitsta volikogus kooli huve, ent 

ma ei saa seda teha, kui puudub selgus. Valla koostatud eelarve seletuskirja aluseks peaksid 

olema allasutuste seletuskirjad, need peavad omavahel klappima. Selline seletuskiri (mitte 

tabeli kujul, vaid sõnaline, mis seletab asjad lahti) on olemas nii vene põhikoolis kui paljudes 

teistes allasutustes.  

LM: Näiteks muusikakooli ja lasteaedade seletuskirjad ei erine sellest, mis minul on 

kirjutatud. Raamatupidamisele sobis Exceli tabel. 

TE: Väidetavalt on aluseks võetud arengukava, ent seal on väga üldised visioonid ja needki 

suures osas eelmisest aastast üle võetud. 

GT: Minu jaoks on tähtis eelkõige, mida ütleb kooli pidaja esindaja. Ingaril küsimusi ei 

olnud, eks ta on oma näpunäited ka varem juba andnud ja paremini kursis selle teemaga. 

Enne hoolekogusse tulekut on paljud asjad juba kooskõlastatud. 
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3. Hoolekogupoolse nõusoleku andmine/mitteandmine haridus- ja teadusministri poolt 

määrusega “2017/2018 õppeaasta koolivaheajad” kehtestatud koolivaheaegade 

muutmiseks (alus PGS §24 lõige7)                                                                                                                 

GT: Otsuse võtab selles küsimuses vastu ikkagi kooli pidaja, s.o. vallavalitsus, hoolekogu 

annab nõusoleku kooli direktorile haridusministri määruse muutmise taotlemiseks. Arutelu 

toimus eelmisel koosolekul, kus toodi välja ka Stuudiumis läbi viidud küsitluse tulemused. 

Enamus õpilastest, lastevanematest ja õpetajatest pooldas vana süsteemi säilimist.  

ID: Oluline on vaadata ka linna kui tervikut: ürituste korraldamise jms. koha pealt, et laste 

puhkus langeks ühele ajale; vene põhikool ei kavatse samuti uuele süsteemile üle minna.  

LM: Ka huvikoolide konkursid on koolivaheaegadel. 

GT: Panen hääletusele, kes pooldab nõusoleku andmist vaheaegade muutmise taotlemiseks? 

Kõik on poolt. 

 

4. Jooksvad küsimused 

 Metallkapid 

TE: Tuleks paika panna ja ära vormistada reeglid, kuidas toimub kappide kasutajaks 

registreerimine ja kasutusse andmine. Ka 1.klassi vastuvõtmise korra muutused tuleb 

vormistada ametlikult. 

LM: Saatsin augustis Stuudiumis selle kohta kirja laiali, registreerimine käib Stuudiumi 

kaudu. Kodulehega oli vahepeal probleem, et ei saanud andmemahtu juurde ja nimekirja 

uuendada, praegu on kõik korras. Nimekirja uuendatakse teatud aja tagant, mitte iga üksiku 

nime lisandumise järel. Kui vanem õde või vend lõpetab kooli, siis ei saa kappi nooremale 

pärandada.  

ID: Kui metallkappide järele on nii suur nõudlus, kas neid ei peaks juurde ostma? 

LM: Garderoobis ei ole praegu rohkem ruumi. Renoveerimisootuses ei ole mõtet 

investeeringuid teha, kui ei tea, mis edaspidi saab. 

ID: Praegu on kolme aasta jooksul plaanis eesti põhikooliga minna vähemalt kahte 

meetmesse, et renoveerimiseks raha taotleda. 

 Liftid 

TE: Kas lifti jaoks küsiti lisaeelarvega raha juurde? 

LM: Tuleb välja, et mõlemad liftid on gümnaasiumi halduses. 

 Garderoobi ventilatsioon 

Ehitatakse lokaalne ventilatsioon, töö peaks 1.detsembriks valmis saama. 

 Koolile tehtud ettekirjutused ja nende lahendamine 

LM: Nendega on nüüdseks korras. Asi oli katkises trepis, aga seda me ei saanud kooliajal 

korda teha, nüüd vaheajal tegime ära; kontrollid tulid enne sisse.  

ID: Tuli teade ka Terviseameti Ida talitusest, et nendepoolne menetlus on lõpetatud. 

TE: Mis põhjusel ettekirjutust ei täidetud õigeaegselt, kas keegi jättis kirja edastamata? 

LM: Trepp oli juba ammu katki, aga esialgsete plaanide kohaselt pidi see minema 

lammutamisele seoses lifti ehitamisega, hiljem projekti muudeti ja trepp jäi alles. 

 Sisehindamine ja arengukava  

TE: Millal saavad valmis sisehindamise aruanne ja arengukava? 

LM: Jaanuaris. Siis arutame neid ka koosolekul. 

 

5. Lahkuvate hoolekogu liikmete tänamine 

Hoolekogust lahkuvad Eve Kottise ning Janno Vool, kuna nende lapsed lõpetasid põhikooli; 

samuti Annika Neiland. 

 

Lepiti kokku järgmise koosoleku toimumise aeg: jaanuari viimasel nädalal. 
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Protokollija:      Hoolekogu esimees: 

 

Maarja Raud      Guido Tellis 
 


