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   1. Vallavanema ülevaade. 

   2. Ülevaade lõppeva aasta hoolekogu otsustest. 

   3. Jooksvad küsimused ja informatsioon. 

 

1. Kareda vallavanem Kulno Klein annab ülevaate Peetri kooli järelvalve õiendist. 
 

Kulno Klein: Tahaksin anda ülevaate palju kõneainet tekitanud dokumendist. Olen näinud 

n-ö mustandit, ametlikku versiooni täna veel ei ole tulnud. 

See on aga puhtalt ametlik dokument, sissejuhatavale osale on pühendatud mitu lehekülge. 

Maavanem ei ole seda dokumenti veel allkirjastanud. Dokument tuleb esimesena 

koolipidajale ehk vallavanemale.  

Siin on olukorra kirjeldus ja eesmärk, et järelevalve käigus keskenduti kahele valdkonnale. 

Esiteks õppeasutuse juhtimisele, analüüsida juhtimist eelkõige lähtudes sellest, kas igale 

õpilasele on võimalik tagada eakohane areng. Teine eesmärk oli hinnata õpetajate 

täiendkoolitusel osalemist ja selle mõju. Muid eesmärke sellel ei ole.  

Nägin, et selles mustandis on tehtud ettepanekuid. Midagi kohustuslikku, v.a see, mis lähtub 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, seal ei ole. Ettepanekud tulevad kooli pidajale. Kokku 

tuleb kolm ettepanekut. Esimene tuleb märkus koolipidajale ehk Kareda vallavanemale, teine 

märkus tuleb vallavalitsusele ja -volikogule. Kolmas märkus - või pigem ettepanek, need ei 

ole märkused, need on ettepanekud - kolmas ettepanek tuleb volikogule.  

Esimeses ettepanekus, mis tuleb, on tänasel hetkel palju räägitud ja kindlasti kõlapinda 

saanud Janno 240tunnine kutsekvalifikatsiooni tõend, mida ei ole. Et seda ei ole ja see on siin 

ära märgitud. Siin tuleb vastavalt siis kooli pidajal võtta meetmed tarvitusele. Teises 

ettepanekus on viia kooli põhimäärus vastavusse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega 

(PGS). See tähendab seda, et vallavalitsus koostab eelnõu, esitab selle siis arvamuse 

andmiseks kooli hoolekogule ja pärast seda Kareda vallavolikogu kinnitab selle.  

Krstiina Krönkvist: Kas seal täpsemalt ei ole öeldud, kuidas praegune põhimäärus 

seadusega vastuolus on? 

Kulno Klein: On öeldud. Ega seal palju ei ole vastuolusid. Vastuolud seisnevad selles, et 1. 



augustist on viidud PGSi sisse uued täiendused, ja need täiendused ei ole põhimäärusesse 

sisse viidud. Ise kavatsen minna õpetajate ette 29. detsembril, õpetajatel on koolivaheaeg, 

õppepäev ja seal tuleb õppenõukogus mõningad teemad meil üles tõstatada. See on puht 

selline spetsiifiline, pedagoogiline, mis seal on.  

Niina Raitmaa: Õppenõukogu pidi 23ndal olema? 

Kulno Klein: Hästi. Siis 23ndal. Palun luba kindlasti osaleda ja ma sekkun sellesse.  

Siis kolmas punkt, mida nad ütlesid, et nad ei muuda, ja see on must valgel ühe reaga siin 

kirjas: jätkata kooli ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamist, lähtuvalt riiklikes 

õppekavades esitatud nõuetest. Ehk see tuleb siis tänasel päeval puhtalt volikogule, sest 

volikogu kinnitab eelarve ning volikogul ja vallavalitsusel tuleb siis lisaraha hankida, et IKT 

tehnilisi vahendeid hankida koolile juurde. Need, mis on ette nähtud õppekavadest. 

See eeldab seda, et me peaksime koolis tegema õppevahendite kaardistamise - et mis 

õppevahendeid meil puudu on ja mis meil tuleb juurde. Ja siis tuleb ettepanek 

vallavolikogule, et kust need rahad siis juurde pannakse. See on puhas volikogu rida. Selline 

siis akti kokkuvõte. Kui ta muutub mõnes sõnas, paragrahvis, aga selles kokkuvõtvas osas, 

nendes kolmes punktis minu andmetel täna siia juurde mitte ühtki lisatingimust ei tule.  

Jah, ma kindlasti vaatasin ka hoolekogu tegevuse ära, mis oli aktis määratud, ja ütlen, et ka 

minu seisukoht pärast nende kõikide punktide läbilugemist… (Vahepeal katkestab lause 

telefonikõne - M.E). Et jah, hoolekogu tegevus on eraldi välja toodud ja see on niivõrd 

ülipositiivne, et ma ei saa seda mitte enda teada jätta, mõnes mõttes on see tagasiside teile, ja 

mulle on see ülevaade, et te olete õigel teel.  

Arvo Orlovski: See on tänu Martinile. 

Kulno Klein: Selle kohta on neli punkti aktis, seal midagi ei muudeta - hoolekogu on õigel 

teel. Ma loodan, et ka see koosseis jätkab kooli toetamist. Kui me vaatame üldse, mis on 

hoolekogu ülesanne, siis tegelikult on ta ju direktori  nõu andev organ, kes toetab direktorit, 

kes toetab kooli pidajat. Üks - mida me ka maavalitsuses arutasime - üks halb asi on see, et 

tal otseside puudub tegelikult vallaga ja vallavolikoguga. Tänasel hetkel siis hoolekogu 

toetab direktorit ja läbi direktori peaksid tulema kõik need rõõmusündmused ja mured, ja 

kõik mis on kogunenud, peaks tulema siis vallavalitsusse. Siin on meil ka endal kindel 

seisukoht, et on olulisi punkte, mida tuleb koolis natukene muuta, aga see ei puuduta nüüd 

seda, ütleme, tervikut, sest tänasel hetkel see viimane lause, mis siin ütleb ära, et kooli kinni 

ei panda - et jätkata kooli õpi- ja kasvukeskkonna kaasajastamist. Jah, siis on need tsüklid, 

kuidas kaasajastada, ja sellesse protsessi sekkub tänasel hetkel vallavalitsus aktiivselt. Me 

oleme nüüd need Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse - ise olen ma nüüd kaks päeva jälginud 

punkt-punktilt, mis see paragrahvide rida on. Ja tänasel hetkel vallavalitsus jõuliselt sekkub 

sellesse. Vallavanemana olen välja töötanud korralduse eelnõu, mille esitame. Lõplikku 

versiooni veel ei ole, ootan ära, kuni saan ka maavanema poolt allkirjastatud õiendi.  

Tänasel hetkel on vallavalitsus otsustanud moodustada ajutise komisjoni, eesmärgiga 

analüüsida, kas Peetri kooli juhtimine võimaldab igale lapsele, õpilasele tagada eakohase, 

turvalise arengu. See komisjon on neljaliikmeline.  

Esimeheks on vallavanem isiklikult ehk tänasel hetkel siis mina, sinna komisjoni me kindlasti 

kaasame koolidirektori. See tähendab ka seda, et minu ülesanne on kinnitada juurde lisatud 

ajutise komisjoni tööplaan. Ehk kuni selle õppeaasta lõpuni märgitakse tööplaani ära 

tegevused, millega vallavalitsus pisteliselt - mitte pisteliselt, vaid järjepidevalt - käib üle kõik 

kooli normdokumendid, kaasa arvatud osaleme - vallavanem osaleb, vähemalt üritab osaleda 

kõikidel õppenõukogu koosolekutel ja vallavanem palub kooli juhtkonnal määrata ennast 

kõikidesse kooli konkursside komisjonidesse, mis on siis töötajate leidmiseks välja 

kuulutatud: olgu need lasteaiakonkursid, olgu need õpetajate poole pealt. Hakkan isiklikult 

nende konkursside komisjonides osalema.   

Täna on läbirääkimised komisjoniliikmetega. Ideaalina näeksin siin komisjonis 



haridustehnolooge, kindlasti on siin majandust. Me läheme selle kooliga sügavuti. Kui tekib 

vajadus kuulutada välja mingeid täiendavaid konkursse, siis me kuulutame kõik konkursid 

välja koos koolipidaja ja kooli juhtkonnaga. Koolijuhti on antud tegevusest täielikult 

informeeritud. Koolijuhiga toimus esmaspäeval neljatunnine arenguvestlus ja tänasel hetkel, 

siis õppeaasta lõpuni, on vallavanem selle ajutise komisjoni juht.  

Maret Einmann: Millal selgub komisjoni koosseis? 

Kulno Klein: 22. detsembril vallavalitsuses kinnitatakse.  

Niina Raitmaa: Mis see siis hakkab? Et sügisel võetakse kõik õpetajad uuesti tööle või? 

Kulno Klein: Vabandage, kas te seda lauset kuulsite… Te olete ju kooliõpetaja. Selle 

õppeaasta lõpuni tähendab ju 31. august. Mis see sügis siia puutub? 

Niina Raitmaa: Ma sain aru, aga…  

Kulno Klein: Me täna teame ju, et meil oli lasteaiaõpetaja konkurss. Oli kolm kandidaati. 

Üks vastas kvalifikatsiooninõuetele, kaks ei vastanud. Me kõik teame, et ka vabaneb jaanuari 

algul järgmine lasteaiaõpetaja ametikoht. Ei tekiks võimalust võtta nüüd nendest ülejäänud 

kahest, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, vaid vallavanem nõuab seda, et toimuks avalik 

konkurss ja õpetajaametisse võetaks kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad. Kõik. Poolt 

sõna ei ole ma rääkinud sügisest. 

Niina Raitmaa: Ma arvasin, et kõik ametikohad tuleb uuesti valida.  

Kulno Klein: Väga hea, et te küsisite, et ei tekiks arusaamatusi. Selge on see, et see natukene 

võib-olla häirib õpetajat, võib olla raskesti teostatav, aga meil on üks asutus, see on Peetri 

kool, ja Peetri kooli pedagoogiline personal on ka üks. See tähendab seda, et õppenõukogud 

hakkavad olema lasteaiale ja koolile koos. Ei mingeid erandeid. Jah, teemad on eraldi, kooli 

õppenõukogud kestavad kindlasti kauem kui lasteaia omad, aga midagi teha ei ole, siis me 

teeme niimoodi, et kõigepealt arutame lasteaia küsimused läbi ja pärast läheme kooli 

omadega sügavuti edasi.  

Niina Raitmaa: Lasteaed-põhikoole on teisigi, kas seal siis ka peetakse õppenõukogud koos? 

Kulno Klein: Jah, neli korda aastas on analoogsetel asutustel koos. On ka eraldi, kui näiteks 

on õppekavad, töörühmad. Eraldi töörühmi võib pidada. Mõnikord tuleb kastist välja minna 

ja vaadata kasti sisse natuke kõrvalt. Mõnikord tuleb võib-olla vaadata ka PGSi järgi, mis on 

õppenõukogu kohustus, mis on tema tööülesanded. 

Niina Raitmaa: Väga väikesed. 

Kulno Klein: Väga väikesed, jah, aga siis me teeme seda koos. Eks kõik asi natuke algul 

hirmutab, aga kevadel me naerame siin laua ümber, et polnudki midagi nii hirmsalt muutusi. 

Vähemalt kõigile saab pilt selgemaks.  

Niina Raitmaa: Mul on küsimus selle ajutise komisjoni kohta: kas tehakse tööplaan, kuidas 

see hakkab koos käima ja kuidas vaatama, kas on täidetud või mitte, kas seal tööplaanis on 

kirjas ka, kuidas seda kooli uuendatakse, renoveeritakse? Kas on oodata, et saab mingit uut 

asja kooli? 

Kulno Klein: Tänasel hetkel meil renoveerimise plaan puudub. Võib-olla see on väga hea 

teema. Praegu ma toonitasin, et me läheme kooli sisusse. 

Arvo Orlovski: Kas avatäidete vahetuseks on võetud ka erinevaid pakkumisi? 

Kulno Klein: Jaa. 

Kulno Klein: Mida on koolis kõige enam vaja? 

Niina Raitmaa: Arvuteid klassidesse. 

Kulno Klein: Jah, need asjad tuleb kaardistada, panna need pingeritta.  

Kristiina Krönkvist: Meil on need tegelikult kaardistatud. 

Külli Majori: Millegipärast need asjad ei liigu. 

Kulno Klein: Nüüd läheb lihtsamaks, nüüd on ajutine komisjon, info tuleb otse.  

Tõnu Taal: Kas see komisjon oli maavalitsuse ettepanek? 

Kulno Klein: Ei, see oli meil enne plaanis, Martin Bristol tuli minu juurde nende 



ettepanekutega.  

Kuna n-ö patuoinaks jäin mina, siis mina võtan meetmed tarvitusele. Kõik ettepanekud on 

väga oodatud vallavanemale. 

 

2. Ülevaade lõppeva aasta hoolekogu otsustest.  
 

 

Arvo Orlovski: Töötasin läbi hoolekogude protokollid ja otsused. Igas volikogu protokollis 

on mõned küsimused jätkuvalt. Kas on olemas põhimäärus, arengukava, kodukord? 

Janno Nau: On olemas. Põhimäärust peab nüüd muutma hakkama. Kooli vastuvõtmise 

tingimused ja kord on olemas.  

Arvo Orlovski: Õppekavad?  

Janno Nau: Õppekavad on olemas, aga septembris 2015 tuleb seda vastavalt seadusele 

muuta.  

Arvo Orlovski: Hädaolukorra lahendamise plaan? 

Janno Nau: Seda ei ole, see on enam-vähem sama koha peal.  

Arvo Orlovski: Kooli palgakorralduse põhimõtted? 

Janno Nau: Ei ole.  

Külli Majori: Kes need peaks ära tegema?  

Janno Nau: Janno.  

Arvo Orlovski: Kõiki dokumente, millest siin räägime,  ei peagi olema, aga need 

lihtsustaksid juhtimist. Kooli sisehindamise kord? 

Janno Nau: See peab vastama arengukavale, kinnitatud ei ole. Siia kuulub õppeprotsessi 

hindamine, tunnimetoodika, hindamise metoodika. 

Kristiina Krönkvist: Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord, seda arutasime, aga 

valmis varianti vist ei ole.  

Janno Nau: Need on olemas.  

Arvo Orlovski: Kuidas on üldtööplaaniga?  

Edvi Reidma: Lasteaia poole pealt on. 

Niina Raitmaa: Kooli kohta on ka, õpilasraamat  - on, klassipäevik - e-päevik.  

Niina Raitmaa: Viimane aeg on kehtestada kord, et taas oleks klassipäevik. Klassipäevik 

peab alles olema viis aastat.  

Arvo Orlovski: Kas päevik e-koolis jääb alles, kui aeg läheb? Kas nad on arhiivis? 

Janno Nau: Jah, selle eest me maksame E-kooli ASile. 

Lõputunnistuste ja hinnetelehtede blankettide arvestamise raamat on olemas, samuti 

kiituskirjade, medalite, muude autasude väljaandmise raamat.  

Arvo Orlovski: Õpetajate täiendkoolituskava? 

Janno Nau: Seda praegu ei ole. 

Arvo Orlovski: Töölepingud ametijuhenditega? 

Janno Nau: Kõigil ei ole. Need tuleb seoses uue aastaga kõigil uued teha. 

Arvo Orlovski: Inventariloend? 

Külli Majori: Revisjonikomisjon tegi ettepaneku, et see tuleb teha 1. oktoobriks. Kõik, mis 

ületab 2000 eurot, on põhivahend, alla 2000 väikevahend. 

Anneli Piirsalu: Vajadused on vaja kirja panna, pingeritta panna!  

Janno Nau: Selleks kõigeks peaks olema üks majandusinimene. 

Arvo Orlovski: E-kooli teema tuleb uuesti üles võtta.  

Kuidas teha rahakogumisega lastevanematelt teatrite ühiskülastusteks jms üritusteks? 

Külli Majori: Sularaha võiks olla. 

Maret Einmann: Ülekanded on ka hästi toiminud. 

Niina Raitmaa: Võiks olla nii, kuidas õpetaja ise otsustab. 



Kaidi-Ly Välb: Arengukava on nüüd kaante vahel,  tehtud viie aasta peale, siis täiendame. 

Niina Raitmaa: Kuidas hoolekogu saab aidata, et dokumendid saaksid kiiremini valmis? 

Janno Nau: Oleks suureks abiks, kui hoolekogu aitaks projekte kokku panna, et me vahetaks 

infot ja aitaks projekte teha.  

Arvo Orlovski: Mitu hoolekogu oleme rääkinud liiklusmärkidest, aga siiani ei ole neid. 

Janno Nau: Õuealamärgid olid olemas, aga hoolekogu ei rahuldanud see.  

Arvo Orlovski: Selle teemaga läheme edasi. Ülevaade kooli teenitud rahast, kas olemas? 

Janno Nau: Jah, selle väljavõtte saame raamatupidaja käest.  

Arvo Orlovski: Kooli eelarve - kas see on nüüd täpsemini lahti kirjutatud?  

Janno Nau: Seda on natuke rohkem kui enne, aga seda saab veel täpsemini.  

Arvo Orlovksi: Kuidas on kooliruumide kasutamise korraga? 

Janno Nau: Lasteaial olemas, kooli osas tehti ka, aga vallavalitsus tookord ei kinnitanud.  

Kristiina Krönkvist: Mina olin tookord selle vastu, nüüd olen aru saanud, et seda on vaja 

projektide pärast.  

Arvo Orlovski: Korda tuleb kirja panna, et alkohol pole lubatud.  

 

3. Informatsioonid 
 

Jätkub üldine arutelu sellest, mida vaja oleks: digiklaverit, Eesti kaarti klassi seinale. 

 

Arvo Orlovski: Millal oleks järgmine hoolekogu aeg?  

Külli Majori: Oleks mõtet teha kuu esimesel neljapäeval - vastavalt vajadusele. 

 

Kristiina Krönkvist: Hoolekogu lastevanemate esindajad võiksid omavahel ära jagada 

klassid ja rühmad, et saada vanematelt otsest informatsiooni, teavet selle kohta, mis neile 

rõõmu või muret teeb. 

Kaidi-Ly: Olen saanud ka tagasisidet, et Peetri koolis on kõik väga hästi. 

 

Kristiina Krönkvist: Mina suhtleksin 1., 2. ja 3. klassi õpilaste vanematega. 

Kaidi-Ly Välb: Mulle jääksid klassid 7-9. 

Külli Majori: Minule 4.-6. klass 

Maret Einmann: Olen lasteaia vanema rühma vanemate esindaja. 

 

Külli Majori: Võib-olla võiks lastevanematele välja pakkuda lahtiste uste päeva. 

Niina Raitmaa: Oleme seda teinud, osalejaid oli väga vähe. 

 

Järgmine hoolekogu toimub veebruari 1. nädala neljapäeval. 
 


