
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 25.11.2021 

 

Tartus, Tamme pst 24a ja reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi teel  25.11.2021 

Koosolek algas kl 17.45, lõppes kell 19.45 

Koosolekut juhatasid: Alari Avamägi, alates 2. päevakorrapunktist Koit Arro 

Protokollis: Kersti Loim 

Koosolekust võtsid osa:  

Malle Pehk (MP) – õppenõukogu esindaja  

Kersti Loim (KL) – õppenõukogu esindaja 

Ingrid Koni (IK) -vanemate esindaja (I kooliaste)  

Alvar Tipp (AT) - vanemate esindaja (I kooliaste) reaalajas toimuva mitmesuunalise 

videokonverentsi teel 

Sven Lange (SV)- vanemate esindaja (I kooliaste)  

Kaidi Möll (KM)- lastevanemate esindaja (III kooliaste) 

Alari Avamägi (AA) - vanemate esindaja (II kooliaste)  

Elmut Paavel (EP)  - vanemate esindaja (II kooliaste)  

Koit Arro (KA)- vanemate esindaja (II kooliaste)  

Henry Narits (HN)- kooli toetavate organisatsioonide esindaja, 

Ly Kärblane (LK) - vanemate esindaja (III kooliaste), reaalajas toimuva mitmesuunalise 

videokonverentsi teel 

Katriin Rodi (KR) – õpilaste esindaja 

Reno Laidre- linna esindaja  

Kutsutud ja osales: direktor Vallo Reimaa (VR) ja kooli IT-juht Urmas Buhvestov 

Puudusid: Margus Sarap (MS)- vilistlaste esindaja 

 

Koosolekul oli esindatud 13 hoolekogu liiget 14-st ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. 

Koosoleku läbiviimisel olid korraldaja poolt tagatud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks 

vajalike piirangute täitmine. 

 

 

 



Päevakord. 

 

1) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.   

2) Hoolekogu 2021/2022. õppeaasta tööplaan. 

Planeeritavad koosolekud ja põhiteemad 2022.a :  

 

- 27.01.2022.a koosolek: Kooli 2022.a eelarve;  

 

-  märtsi 2. pool: Vastuvõtt 1. klassidesse 2022/2023. õppeaastaks;  

 

- mai keskpaik või 2. pool: 2021/2022. õppeaasta lõpetamine, valmistumine 2022/2023. 

õppeaastaks; 

 

- augusti lõpp: Direktori ülevaade 2021/2022. õppeaastast, valmisolek 2022/2023. 

õppeaastaks;  

 

- oktoobri keskpaik või 2. pool: hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised, 

2022/2023. õppeaasta tööplaan.  

 

 

3) Kooli tegevused ja meetmed seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga.   

4) Kooli 2022.a eelarve 

5) Jooksvad küsimused.  

 

Otsus: Hoolekogu kinnitab päevakorra (13 häält) 

 

Arutelu ja otsused:  

1) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.   

AA: Avan nimekirja hoolekogu esimehe kandidaatide esitamiseks. Esitaksin 

kandidaadiks Koit Arro. Kas on veel kandidaate? 

Avan nimekirja aseesimehe kandidaatide esitamiseks 

KA: Esitaksin selleks kandidaadiks Alari Avamägi, kuna tal on tugev teadmistepagas ja 

kogemus.  

AA: Avan nimekirja ja esitan protokollija kandidaadiks Ingrid Koni. Kas on veel 

kandidaate? Sulgeme ka selle nimekirja.  

AA: Panen hääletusele, et Tartu Tamme Kooli hoolekogu esimeheks saab Koit Arro, 

aseesimeheks Alari Avamägi ja protokollija on Ingrid Koni.  

 

Otsus: Otsus vastu võetud (13 poolthäält) 

 

 

2) Hoolekogu 2021/2022. õppeaasta tööplaan. 

Planeeritavad koosolekud ja põhiteemad 2022.õppeaastal 

 

- 27.01.2022 koosolek : Tartu Tamme Kooli 2022.a eelarve;  

- 24.03.2022 koosolek: Vastuvõtt 1. klassidesse 2022/2023. õppeaastaks;  

- mai keskpaik või 2. pool: 2021/2022. õppeaasta lõpetamine, valmistumine 2022/2023. 

õppeaastaks; 



- augusti lõpp: Direktori ülevaade 2021/2022. õppeaastast, valmisolek 2022/2023. 

õppeaastaks;  

- oktoobri keskpaik või 2. pool: hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimised, 

2022/2023. õppeaasta tööplaan.  

 

AA: Sellest aastast kinnitab hoolekogu HO juhataja oma otsusega. Seetõttu on võimalik uue 

koosseisu koosolekut juba oktoobris pidada.  

KA: Tooks elulisemaid ja sisulisemaid teemasid sisse. Teistes koolides on olemas olnud ka 

vanematekogud, kus erinevaid teemasid arutatakse. Nende punktide arutellu võib samuti 

kaasata ka teisi inimesi väljaspoolt hoolekogu.  Püüaks need teemad jagada koosolekute vahel 

ära.  

 

KA: Võiks ehk täiendada tööplaani veel järgmiste punktidega: 

1) kooli väliala planeering- selleks peaksid vabanema vahendid ning ala peaks 

terviklikult ära planeerima  

2) Kooli tuleviku vaade- mis toob lapsed meie kooli- mis tooks meie kooli nimekirjad 

lapsi täis? Ehk oleks hea defineerida või esile tõsta paar ala, nt robootika, IT, 

sportlaste toetus, pilli suund jne.  

3) KIVA / heakord- mis vajaks täiendamist ja kuidas õpetajaid rohkem toetada ning 

kuhu pöörduda probleemide korral 

VR: Reaalsus on see, et sel aastal kõik meie lähiümbruse koolid suutsid komplekteerida kolm 

komplekti, kuigi neile oli võimaldatud neli. Meie eesmärk on neli komplekti ka reaalselt 

komplekteerida.  Meie kooli suur tugevus oleks spordisuund ja muusikasuund. 

SL: Teema valik töökavasse on väga õige.  

VR: Vaimse tervise olukord on keerulisemaks läinud seoses viiruse ajaga ja toetust vajavad 

kõik. 

KM: Väga õigustatud küsimus on, kuhu pöörduda probleemide korral? Lapsevanem pöördub 

kooli ja ülejäänud klass ja vanemad ei tea sellest midagi.  

AA: Siin võivad olla ka delikaatsemad teemad, miks ei jõua kogu info lapsevanemate listi.  

KA: Kas arutluse teemaks võiksid olla ka andekad lapsed ja ühisringid ning klassideülesed 

ühisringid. See teema seostub kooli tuleviku vaatega. Lisaks kindlasti ka koolikoti ja õpikute 

teema 

KM: Kui koolil ei ole piisavalt õpikuid ja kui lapsevanematel on soovi, siis võib ju ise 

soetada lapsevanemana ja pärast annetada või kinkida koolile tulevaste õpilaste tarbeks. 

Vanemad saaksid ise soovi korral topelt õpikud leida, kui oleks varakult teada õppevara, 

millega sel õppeaastal õpitakse. 

AA: Topelt komplekti kool ise võimaldada ei saa.  

MP: Juba järgmiseks aastaks on õpikute tellimused tehtud.  

KM: Kas koolitoit võiks ka olla teemaks. Tihti kuulen, et on väga hea. Vahel väga soolane.  

KR: Vanemad õpilased ütlevad, et toit on mage.  

KL: Just äsja oli Stuudiumis koolitoidu küsitlus, kus kõigil oli võimalus oma arvamust 

avaldada.  

SL: Kui on tehtud küsitlus, siis võiks neid arvamusi võimalusel ka hoolekoguga jagada.  

RL: Linnavalitsuses on vastava valdkonna spetsialist, kes saaks ka vajadusel sõna sekka 

öelda.  

SL: Kui on kvaliteediprobleem, siis seda on lihtne lahendada. Võtame küsitluse andmed 

aluseks.  

AA: Kuna oli uus hange, siis oleks hea see teema üle käia.  

KA: Võtame söökla teema jaanuari koosolekusse 



KA: Reno Laidrele ettepanek, et kuna oled väliala teemaga rohkem kursis ja  teemast 

huvitatud, siis äkki see võiks olla sinu vedada.  

RL: Kutsume Metsjärve külla, teeme väikse delegatsiooni. Teeme natuke eeltööd ja tuleme 

siis selle väliala teemaga hoolekogu ette.  

MP: Võiks olla õues õuesõppe kohti, istumiskohti jne 

 

 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks ning on pakutud teemadega nõus. 

 

3. Kooli tegevused ja meetmed seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga.   

 

VR: Õpetajaskond võttis vastu tubli otsuse ja meie testime ikkagi kolm korda nädalas.  

AA: Kui palju on testimisest keeldujaid?  

VR: Keeldujate arv järjest väheneb. Koolist eemal hetkel ükski klassikomplekt ei ole. Meie 

probleem oli enne vaheaega, kui vaktsiini toime oli kadunud ja õpetajad hakkasid haigestuma. 

Meile tulid appi õpetajate rendifirmast õpetajad.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks 

 
4. Kooli 2022.a eelarve 

 

VR: Septembris esitas linnavalitsus 2022.a esialgsed eelarve kontrollarvud, mis arvestasid 

3% palgakasvuga. Oktoobris neid täpsustati, arvestades nüüd palgakasvuga järgmiselt: 1) 

riiklik alampalk 654€ (esialgses eelnõus 600€) – kasv võrreldes 2021.a 12%, 2) huvijuhi 

palk 1412€ (esialgses eelnõus 1355€) – kasv 7,4%; 3) tugispetsialistid 1412€ - kasv 7,4%. 

Esimeses variandis oli Tartu Tamme Kooli eelarve kogumaht 274 484 eurot ja nüüd, koos 

täpsustatud palgatõusuga, 288 466 eurot. 

Eelarve koostamise metoodika on seekord varasemast erinev ja kommulaalkulud (kokku 108 

921 eurot) ei kajastu enam kooli eelarves, vaid linnavarade osakonna all. Sellega kaob ära nn 

külma talve risk, kui tekib kommunaalkulude ülekulu, millele tuleb leida mujalt katteallikad. 

Sisuliselt on kooli eelarve samades mahtudes, kui 2021. aastal. 

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks 

 

5) Jooksvad küsimused.  

EP: Uus ülekäigurada tuleb teha ohutuks, sest hetkel seal autod kihutavad. Seal peaks olema 

lamav politseinik. Kiiruspiirang peaks ka kindlasti olema.  

KA: Tänav on pime, suured puud on kasvanud lampide ette.  

MP: Tulevikus võiks arutada ka koristusfirma teemat, sest töös on puudujääke. 

KM: Kas ventilatsioon toimib? 

VR: Mõõtmised näitavad, et ventilatsioon toimib. Ka vana süsteem tehti korda, puhastati. 

Jahutamise süsteem ei mahtunud tehtavate tööde sisse.  

RL: Kolmandal korrusel on mure, et restidest tuleb külma õhku.  

EP: Kas ujula vee puhtuse proove ka tehakse ja analüüsid on korras? 

KR: Bassein ei ole puhas, mustus on nurkades. Fööne ei ole kuivatamiseks. Kõik on üksteise 

otsas, sest mitu klassi on korraga ujulas. 

VR: Basseini vee kvaliteeti kogu aeg kontrollitakse. Kui on muresid näiteks föönidega, siis 

laseme neid juurde osta.  

KM: Kas jõusaal toimib? 

KR: Tegelikult on mitmed masinad katki, ei tööta.  



VR: Peame kindlasti kehalise õpetajatega rääkima ja olukorda uurima. 

KA: Jaanuari hoolekogus võiks basseini teema kindlasti üle vaadata.  

 

KL: Kuidas on meie koolis lood õpilünkade tasandamiseks mõeldud rahadega. Kuidas 

nendeni jõuda, kui on abivajavaid lapsi? 

VR: Kui on vajadus, siis tuleks seda konkreetselt küsida 

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

Järgmised koosolekud: 27.01.2022 ja 24.03.2022 

Koosoleku juhataja: Koit Arro /digitaalne allkiri/ 

Koosoleku protokollija: Kersti Loim /digitaalne allkiri/ 


