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1. Hoolekogu esimehe valimine  

Hoolekogu esimeheks esitati kaks kanditaati: Kaupo Kaskla ja Indrek Sarapuu 

 

Kaupo Kaskla sai 9 hoolekogu liikme hääle 

Indrek Sarapuu sai 1 hoolekogu liikme hääle 

 

Otsustati kinnitada hoolekogu esimeheks Kaupo Kaskla 

 

2. Protokollija valimine  

Protokollija kanditaadiks esitati Marika Rehemets 

 

Otsustati ühehäälselt kinnitada protokollijaks Marika Rehemets. 

 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine  

Hoolekogu aseesimeheks esitati kaks kanditaati: Lauri Linnus ja Indrek Sarapuu 

 

Lauri Linnus sai 6 hoolekogu liikme häält 

Indrek Sarapuu sai 4 hoolekogu liikme häält 

 

Otsustati kinnitada hoolekogu aseesimeheks Lauri Linnus 

 

4. Hoolekogu esindaja valimine töövestlustes osalemiseks 

Hoolekogu esindajaks esitati Kaupo Kaskla. 

 

Kaupo Kaskla sai 9 häält, üks hoolekogu liige jäi erapooletuks 

 

Otsustati kinnitada hoolekogu esindajaks Kaupo Kaskla 



5. Lina 21 koolimaja ümberkorraldused 

I. Sarapuu tegi teemasse sissejuhatuse temale teada oleva info põhjal. Põhiline soov oleks suurem 

informeeritus (kogukond, lapsevanemad, õpetajad), suurem huvigruppide kaasamine ning aja maha 

võtmine, et mitte asjaga kiirustada. 

Direktor K. Nook tegi omapoolse ülevaate hetke olukorrast ja eelmisel nädalal läbiviidud koosolekutest 

lastevanematega (osales kokku 49 lapsevanemat). Üldine foon oli olnud positiivne – tehti mõned 

ettepanekud ja räägiti valitsevatest hirmudest/kuulujuttudest seoses ümberkorralduste plaanidest. 

Õpetajatega on vesteldud antud teemal kaks korda. Avalik koosolek antud teemal toimub 26.11.2020, 

kus oodatakse huvitatud osapoolte osavõttu. 

Omavalitsuse esindaja J. Usin tutvustas, millise aja horisondiga ja kuidas me oleme jõudnud 

praegusesse olukorda ning millised on plaanid edasisteks tegevusteks. Üldine sõnum oli, et varasemad 

kooli tulevate laste arvu prognoosid ei ole osutunud tõeks ja laste vähenemine on peatunud. Selle 

tõttu on omavalitsusel soov uuendada Lina 21 koolimaja. 

Toimus arutelu. Hetkel on teavitatud huviringe, et alates jaanuarist nad enam Lina 21 spordisaali 

kasutada ei saa. Ühiselt jõuti arusaamiseni, et jaanuar on ennatlik tähtaeg ja K. Nook informeerib 

sellest huviringe. 

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks ja soovib olla kaasatud edasises protsessis. Kindlasti peab antud 

teemat käsitlema järgmisel hoolekogu koosolekul. 

 

6 Kooli arengukava eelnõu 

S. Rammul tutvustas kooli arengukava eelnõu mustandit. 

K. Leis: Üks suur probleem on, et nooremaid õpetajaid ei tule peale. Millest see tuleneb. 

S. Rammul: Konkursile lihtsalt ei tule noori. 

I. Sarapuu:  Vald võiks koos kooliga motivatsiooni pakette pakkuda noortele. 

K. Nook: Jah seda on tehtud ja tehakse kindlasti ka tulevikus 

I. Sarapuu kiitis kooli tegevust huviringide osas, et võimalusi on palju ja mitmekesiseid. 

 

Kuna arengukava mustand saadeti hoolekogu liikmetele alles reedel (06.09), siis otsustati, et 

hoolekogu liikmed vaatavad järgneva nädala jooksul selle läbi ja saadavad oma arvamuse/küsimused 

hiljemalt 16.11 hoolekogu esimehele. 

 

7. Õpiraskustega laste toetamise jätkamine 

Hetkel ei ole võimalik õpilastega külastada ettevõtteid või koole. Samas on kõik hoolekogu liikmed 

ühisel arvamusel, et nendele õpilistale peaks vaatamata sellele tähelepanu pöörama ja näitama, et me 

oleme neile toeks. Seetõttu võiks korraldada ühisürituse nendega.  

R. Kenk tegi ettepaneku vaadata nimekiri läbi, et näha kas eelnevatest tegevustest on olnud kasu ja 

palju oleks õpilasi, kes vajaksid praegu sellist tähelepanu. K. Nook lubas üle vaadata ja anda teada. 

L. Plakso juhtis tähelepanu, et ei tohiks ka õpetajad antud olukorras ära unustada. 

K. Kaskla lubas mõelda võimaliku ürituse osas ja teha ettepaneku. 

 

8. Jooksvad küsimused 

L. Linnus: Mis on saanud võimalikust kooli võimla osa laiendamisest? 

K. Nook: Peaks valmima 2021 aasta jooksul 

K. Kaskla: Praegu märgitakse pikapäeva rühmas automaatselt kõik registreeritud õpilased 

kohalolnuks. Samas ei pruugi laps üldse seal olla ja vanem ei teagi reaalselt, kas laps oli seal või 

mitte. Kas seda registreeringut ei saaks teha osaluspõhiselt? 



K. Nook: Teema oli kunagi päevakorras aga hetkel ei mäleta, miks ei saanud seda muuta. 

Täpsustatakse. 

I. Sarapuu: Tulenevalt praegu üleriigilisest olukorrast võib tekkida vajadus asendusõpetajate järele. 

Kuidas on meil hetkel olukord asendusõpetajatega? 

K. Nook: Hetkel probleeme ei ole ja vajadused on kaetud. 

Meili teel tuli hoolekogu ajal kiri seoses distantsõppega. Et miks ei ole teavitatud vanemaid ette, kui 

tehakse distantsõppe päevi ning miks ei ole uuritud, kas on kodudes võimalust selles osaleda. 

K. Nook selgitas, et eelnevalt on teavitatud ja ka selgitatud, et kui koduseid võimalusi ei ole, siis on 

võimalik kasutada kooli arvutiklassi. Kui on vaja üldisele distantsõppele minna, siis selleks on koolil 

välja töötatud juhend. 

Antud teema kohta oli arutelu ja hoolekogu liikmed tõdesid, et vähemalt meie teada (k.a. hoolekogu 

liikmete laste klassid) on eelnevalt saadud info nii e-õppepäevast, kui ka on uuritud arvuti kasutamise 

võimalusi. 

 

 

Järgmine hoolekogu koosolek on planeeritud 18.01.2020 kell 17.00 
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