
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 14.12.2022 

 

Tartus Tamme pst 24a 14.12.2022 

Koosolek algas kl 17.45, lõppes kl 20.00 

Koosolekut juhatas Koit Arro 

Protokollis Margit Ninn 

Koosolekust võtsid osa:  

Kersti Loim (KL) - õppenõukogu esindaja 

Alvar Tipp (AT) - vanemate esindaja (I kooliaste)  

Katriin Rodi (KR) - õpilaste esindaja 

Reno Laidre (RL) - linna esindaja 

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

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

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

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

Margus Sarap (MS) - vilistlaste esindaja 

Margit Ninn (MN) - õpetajate esindaja 

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

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

Margo Saaremets (MaS) - vanemate esindaja (I kooliaste) 

Kutsutud ja osales: Artes Terrae esindaja Sulev Nurme, Tamme Kooli KiVa meeskonnast 

Viivika Keskküla, õppealajuhataja Kadri Muhhin, direktor Vallo Reimaa 

Puudus: Henry Narits (HN) - kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

 

Koosolekul oli esindatud 13 hoolekogu liiget ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. 

 

 

 

 



 

Päevakord  

1. Kooli ümbruse ala planeering AB Artes Terrae esindaja Sulev Nurme 

2. KiVa jätkuteema Viivika Keskküla 

3. Õpetajate toetamine ja tunnustamine 

4. Jooksvad küsimused 

 

Ettepanek (KA): Kinnitada päevakord. 

Hääletamine: 13 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Otsus: Hoolekogu kinnitab päevakorra.  

 

1. Kooli ümbruse ala planeering AB Artes Terrae esindaja Sulev Nurme 

Esitluses nimetatud „Tamme kooli pargi eskiis“, millest Sulev Nurme andis ülevaate. 

Märksõnad: looduslähedus, õuesõppeklassid, tiigi kasutus, rattaparklad, sisehoovi kasutusse 

võtmine (väliauditoorium, parkimisala muutmine)spordiväljak + mänguala, lipuplats, 

kiigeplats, kelgumäed. Töösse oli kaasatud ka TÜ liikumislabor. 

Kevadel 2022 sai koos Hoolekogu, õpetajate ja kohaliku kogukonnaga arutades kokku pandud 

lähteülesanne Tamme kooli ümbruse arendamiseks. Lähteülesandes oli kirja pandud väga suur 

hulk soove eeldusel, et kõik ei mahu selle ala peale, kuid Arteas Terrae oli suutnud teha väga 

hea eskiisi ja enamiku kevadel kirja panduid mõtteid ka eskiisile planeerida. 

Positiivse poole pealt saab välja tuua, et väliõppeklasse on alale mahtunud rohkem kui loodeti. 

On arvestatud kehalise kasvatuse õpetajate soovidega ja loodud võimalikult funktsionaalsed 

välised sportimisvõimalused. Rataste parkimise maht on säilitatud, ja rattaparklad on ka katuse 

all. Lisaks on loodud kaks väliala (lipuväljak maja ees ja aatrium sisehoovis), et koolil ja 

kogukonnal oleks kooli juures võimalus oma tegevusi planeerida. See kõik on saavutatud viisil, 

mis säilitab õpetajate parkimisvõimaluse. Lähteülesandes oli kirjas minimaalselt 30 

parkimiskohta (sooviga kuni 50). Hetkelahendus pakub maksimaalse lähedast arvu, parkimine 

on krundil lahendatud 44-45 autole.  

 

Ettepanekud: 

(KL): Tutvustada seda eskiisi ka õpetajatele ja uurida nende arvamust. 

 

(KA): Toetada eskiisi. 

 

Hääletamine: 13 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

Otsus: Hoolekogu toetab kooli ümbruse ala planeeringu eskiisi.  

Õpetajatele tutvustamine toimub 11.01.2023 kl 15. 

 

2. KiVa jätkuteema Viivika Keskküla 

KiVa kaudu toetatakse koolis üldpädevusi. KiVa on tasuline programm, mille eest osaliselt 

tasuvad sponsorid ja osaliselt Tamme kool. KiVa on oluline ja vajalik osa koolikliima 

tagamiseks. Hetkel on KiVa jäänud koolis kergelt tagaplaanile, aga kuna programmi peetakse 

vajalikuks, siis on koolil plaan KiVaga edasi tegelda. Alustatakse õpetajate koolitusega, mis on 

plaanitud 5.01.23. Lisaks on KiVal uus meeskonnajuht, uus õppealajuhataja. 



Segadust tekitab, kas KiVa tund on õpetajatele tasustatud? Ajalooliselt, kui otsustati saada KiVa 

kooliks, lubas direktor selle eest õpetajatele ka maksta, siiani see nii ei ole. Direktori sõnul on 

see klassijuhataja tasu sees. 

(SL): Mulle on jäänud senini KiVa olemus arusaamatuks. Kes seda läbi viib ja kas see on 

kohustuslik? 

 

Ettepanekud: 

(SL): Teha KiVa koolitus ka lapsevanematele, aga hübriidina, et kõik soovijad saaksid osaleda. 

 

(KA): KiVa tunnid lisada tunniplaani. Vanematele saata personaalne kutse, kuhu lisada ka 

selgitus, mis KiVa on. 

 

(AA): Täpsustada ja täiendada KiVa kooli- ja meeskonnasisest töökorraldust, sealhulgas 

alluvussuhteid ja korralduste andmise aluseid ning õpetajatele KiVa tasustamise aluseid ja 

metoodikat. 

Hääletamine: 13 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

Otsus: Hoolekogu soovitab teha KiVa koolituse ka lapsevanematele, lisada KiVa ringitunnina 

tunniplaani ning täpsustada ja täiendada KiVa kooli- ja meeskonnasisest töökorraldust ning 

õpetajatele KiVa tasustamise aluseid ja metoodikat.  

 

3. Õpetajate toetamine ja tunnustamine 

MaS: Tartu Tamme Koolis võiks olla süsteem õpetajate tunnustamiseks, eeskujuks Tamme 

Gümnaasium. Tamme Gümnaasiumis on hetkel stipendiumiprogramm, mis valdavalt on 

väljaandja nimeline. Tamme Gümnaasiumi stipendiumi statuudi selgitamine: kool teeb 

ettepaneku, kes võiks stipendiumi saada, komitee otsustab. 

Tamme koolile võiks luua Vilistlaskogu alla eraldi fondi, kuhu saaks hakata koguma annetusi, 

et oleks võimalik autasustada tunnustuse teeninud õpetajaid. 

 

KA: Õpetajaid võiksid esile tõsta ja nomineerida ka lapsevanemad ja õpilased. 

MS: MTÜ Tartu Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogu on kantud tulumaksusoodustusega isikute 

nimekirja, mis võimaldab toetusi anda rahaliselt soodsamalt. 

(AA): Avada omaette sihtotstarbeline konto Tamme kooli jaoks, leppides MTÜ-ga Tartu 

Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogu kokku, kes võivad seda kontot kasutada. 

(IK): Kindlasti peaks arvestama ka kooli tugipersonaliga. 

(KA): Margo Saaremets valmistab ette Tamme Kooli statuudi, võttes aluseks Tartu Tamme 

Gümnaasiumi statuudi ja proovib siduda selle olemasoleva õpetajate tunnustamise süsteemiga. 

(SL): Mis vahenditest fondi rahastama hakatakse? Kas lapsevanemate annetustest?  

 

Ettepanek (MaS): Luua koostöös MTÜ-ga Tartu Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogu Tartu 

Tamme Koolile fond õpetajate toetamiseks ja tunnustamiseks, paludes selleks MTÜ-l Tartu 

Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogu avada sihtotstarbeline konto.  

 

Hääletamine: 13 poolthäält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

Otsus: Luua koostöös MTÜ-ga Tartu Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogu (registrikood 

80375561) Tartu Tamme Koolile fond õpetajate toetamiseks ja tunnustamiseks, paludes selleks 

MTÜ-l Tartu Tamme Gümnaasiumi Vilistlaskogu avada sihtotstarbeline konto.  

 

 

 



4. Jooksvad küsimused 

Kadri Muhhin, kes alates 1. detsembrist 2022 töötab Tartu Tamme Koolis teise 

õppealajuhatajana, rääkis oma eelnevast töökogemusest ja plaanidest seoses TTK-ga. 

 

Järgmise Hoolekogu toimumise ajaks lepiti kokku 15. veebruar 2023 algusega kell 17.45. 

 

 
 

Koosoleku juhataja: Koit Arro /digitaalne allkiri/  

Koosoleku protokollija: Margit Ninn /digitaalne allkiri/ 

 

 

 


