
LÄHTE ÜG HOOLEKOGU KOOSOLEK 2017/2018 õppeaasta 

 

Lähte          30.08.2018, nr 5 

Algus: 18:00           

Lõpp: 19:30 

Koosoleku juhataja: Jaanika Kreela 

Protokollija: Janika Lill 

Kohalolijad: Lisa-1 osalejate nimekiri 

Kutsutud külalised: Üllar Loks 

 

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade eelmise õppeaasta hoolekogu tööst. 

2. Mis on saanud koolivormi teemast? 

3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks. 

4. Re:Tv. Ülevaade rahastamisest revisjonikomisjoni akti põhjal. 

5. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

ARUTATI JA OTSUSTATI: 

1. Jaanika Kreela tegi ülevaate teemadest, mida on eelmise õppeaasta jooksul hoolekogus 

arutatud ja millisesse seisu on asjadega hetkeks jõutud. Läbivaks teemaks on olnud 

Re:TV-ga seonduv, arutatud on probleeme C-korpuse liikluskorralduse osas, räägitud on 

koolivormist, huviringide lisamise võimalikkuses jne. 

Hoolekogu koosolekuid on õppeaasta jooksul toimunud viis, kaks neist on olnud 

erakorralised. 

 

2. Koolivorm. 

Koolivormi kandmine peaks olema auasi, seda peaks laps tahtma ise kanda ja sellest ei 

tohi saada lapsele ebameeldivat sundi. 

Esialgu on plaanis juurutada koolivormi 1.-4. klassis. Esimesel aastal on koolivorm 

soovituslik, mitte kohustuslik. Kõik vormi elemendid ei ole kohustuslikud. Kuid teatud 

üritustel, kus minnakse kooli esindama võiks kõigil olla koolivorm. Koolivormi tellimise 

võimalustest annab kool teada oktoobri kuu jooksul. 

 

3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks. 

Õpilasi koolis praeguse seisuga 515. 

C-korpuse tee on korrastatud ja loodetavasti muutub liikluskorraldus nüüd 

turvalisemaks. 

B-korpuse WC-d ja koridorid on korda tehtud. 

Tööle on asunud terve rida uusi inimesi. Algklassides kaks uut õpetajat.  Uus õpetaja on 

ka füüsikas, vene keeles ja inglise keeles. Vahetunud on ka sotsiaalpedagoog. 

Ümber komplekteeriti kolmandast neljandasse klassi astunud õpilased. Klassid 

võrdsustati ja nüüd on kõigis klassides ühepalju lapsi. 

Teise klassi osas on loodud kolmas paralleel, kus on vähem lapsi, kes vajavad õppetööks 

väiksemat gruppi. 

Esimeste klasside lastevanemate koosolekud on juba toimunud. 

Tulemas on 17 uut sülearvutit.   



 

4. Re:TV teema. 

Janika Lill selgitas, et on välja ilmunud 2014. aastal sõlmitud venekeelne leping, mille 

alusel maksti kooli eelarvest iga kuu Läti konsultatsiooni ettevõttele 1200 €. Lepingu 

alusel tuli konsultatsioonifirmal osutada 3-5 tundi nädalas konsultatsiooniteenust. 

Arvete koostamise aluseks tuli koostada töö üleandmise aktid. Akte aga koostatud ei ole. 

Lisaks sellele on selgunud, et leping oli sõlmitud tähtaegselt ja lõppes mais 2015, kuid 

vaatamata sellele jätkati igakuiste maksete sooritamist kuni 2017. aasta oktoobri kuuni 

ehk 30 kuud peale lepingu lõppemist. 

Direktori sõnul ei olnud tema teadlik lepingu olemasolust ja sai sellest teada alles siis, kui 

audiitor selle talle sel kevadel saatis ja selgitusi küsis. 

Loks on allkirjastanud ja väljamaksmisele suunanud vaid 2017. aasta arved. Kui talle 

2017. aasta alguses vallast esimene arve allkirjastamiseks suunati, oli ta sellest väga 

häiritud, kuid vallast selgitati, et summad on eelarves kõik olemas ja tal tuleb arvele alla 

kirjutada, sest vastasel juhul ei saa summasid õigele kulureale ehk Lähte 

Ühisgümnaasiumi alla kanda. Kes allkirjastas varasemad arved ja suunas kooli eelarvest 

väljamaksmisele ja kuidas siis sai need kulud ilma koolijuhi allkirjata kooli kuludesse 

kanda, direktor öelda ei osanud.  

Millist teenust arvel kajastatud summa eest osutati, selles osas puudus tal ülevaade, sest 

Re:TV teemadega tegeles volituse alusel Katrin Loss, kes enam aga koolis ei tööta. Loks 

on mitmel korral üritanud temaga ühendust saada, et toimunu osas selgust saada, kuid 

meilidele Loss ei vasta ja telefoni teel olevat ta öelnud, et ei mäleta asjast midagi. 

Pika diskussiooni tulemusel kinnitas direktor, et tal puudub teadmine, millist teenust 

selle raha eest tegelikult saadi ja kas üldse midagi saadi.  

Sellest tulenevalt ei saa hoolekogu antud teema osas omalt poolt midagi ära teha ja 

suunab teema edasiste asjaolude väljaselgitamiseks Tartu vallavolikogu 

revisjonikomisjonile. 

 

5. Jooksvad küsimused 

Direktor:  Koolis soovitakse 0,5 koormusega huvijuhi koha loomist. 

B-korpuse klassiruumides tuleks teha renoveerimine. Sellega seoses ühtlasi paigaldada 

ka kliimaseadmed. 

Kool saab 60ne aastaseks (üritus planeeritud oktoobris 2019). Kas, kuidas ja kui palju 

tuleks vallal seda üritust toetada.  

Kool on sunnitud tegema 5000 € suuruse lisaeelarve ühesuguse wifi võimekuse 

saavutamiseks C-korpuses. Taotlus esitatakse vallale esimesel võimalusel. 

 

Kooli üldkoosolek toimub oktoobri alguses ja siis toimub ka uue hoolekogu koosseisu 

valimine. 

 

 

Jaanika Kreela     Janika Lill 

 

/ allkirjastatud digitaalselt /    / allkirjastatud digitaalselt / 

 

Koosoleku juhataja     Protokollija 


