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Hoolekogu liikmete teavitamise kuupäev ja viis: hoolekogu koosoleku toimumisaeg lepiti 
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Hoolekogu koosolekust võttis osa: 

Andry Arro, Liina Krispin, Evelin Vaksmann, Mare Lilleorg, Tarmo Talvik, Hindrek Männik, 

Sandra Varik, Vello Voog, Allar-Reinhold Veelmaa, Andrus Sepp, Tõnis Tuuder, Carmen 

Viherpuu, Jaana Merilai, Ants Rebane 

 

Puudusid: kõik esindajad olid kohal 
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3. Hoolekogu liikmete valimise vormi lihtsustamine kooli üldkoosolekul  

4. Hoolekogu esindaja 

5. Koolitus hoolekogu liikmetele 

6. ARNO veebikeskkond 

7. Kokkuvõte kooli juurdeehituse projektist 

8. Liikumise edendamine koolis 

9. Muud küsimused 

 

1. Uue hoolekogu esimehe valimine 

 

Esimees Andry Arro soovib loobuda esimehe kohast ja teeb ettepaneku valida uus esimees. 

Kandidaatide esitamine: A. Arro esitas kandidaadiks Jaana Merilai, A-R. Veelmaa esitas 

kandidaadiks Mare Lilleorg ja Hindrek Männik, M. Lilleorg esitas kandidaadiks Tarmo Talviku. 

J. Merilai: esimees peaks olema valitud lastevanemate esindajate seast. 

Nõusoleku oma kandidatuuriks andsid Jaana Merilai, Mare Lilleorg ja Tarmo Talvik. 

Hääletus: 

Jaana Merilai:  

Poolt: 7 häält 

Mare Lilleorg: 
Poolt: 3 häält 

Tarmo Talvik:  

Poolt: 1 hääl 

 



Otsus: Loo Keskkooli hoolekogu uueks esimeheks sai häälteenamusega valitud Jaana Merilai 

Koosoleku juhtimise võttis üle uus valitud esimees Jaana Merilai. 

 

2. Uue aseesimehe valimine 

 

Kuna endine aseesimees Jaana Merilai osutus esimeheks valituks, siis on vaja valida uus 

aseesimees. 

Kandidaatide esitamine: soovi avaldasid ja olid nõus kandideerima Tarmo Talvik ja Mare 

Lilleorg 

Hääletus: 

Tarmo Talvik: 

Poolt: 6 häält 

Mare Lilleorg:  

Poolt: 5 häält 

 

Otsus: Loo Keskkooli hoolekogu uueks aseesimeheks valiti häälteenamusega Tarmo Talvik. 

 

3. Hoolekogu liikmete valimise vormi lihtsustamine kooli üldkoosolekul 

 

Siiani on kooli üldkoosolekul hoolekogu kandidaatide esitamine ja valimine võtnud väga pikalt 

aega. Kas oleks võimalik leida lahendus seda protsessi lühendada ja optimeerida? Kes peavad 

olema kandidaadid, mitu häält peab kandidaadi poolt olema, kas kandidaat peab olema kohal 

valimise hetkel, kas kirjalik nõusolek kandideerimiseks vajalik, kas peab olema avalik hääletus- 

need olid õhku kerkinud küsimused hääletus protsessi kohta. 

Kas digihääletus oleks võimalik? Nt Stuudiumi kaudu- kahjuks ei ole usaldusväärne, sest 

kontodel võivad olla lapsed ja ei saa tagada protsessi õigsust.  

Kuidas võiks teha eeltööna hääletuse lihtsustamist enne koosolekut - iga klass valib esindaja 

jube enne koosolekut. 

Kui soovijaid on rohkem, kas oleks mõeldav teha laiendatud hoolekogu koosolekuid? 

Laiendatud hoolekogu on ka varasemalt olnud, aga see vajus ära, sest neil polnud hääleõigust 

ja enam kohal ei käidud.  

Kui jääb võimalus kohapeal kandidaate esitada, siis venib protsess ikka pikaks. Kui oleks ainult 

üks hääl- nt paberil hääletamine- kas siis igal astmel üks hääl, või igas astes üks hääl. 

 

Ants Rebane: hoolekogu esimees võiks teha uue lihtsustatud valimiste ettepaneku ja siis 

hoolekogule esitada. 

 

Otsus: hoolekogu teeb kokkuvõtte valimiste lihtsustamisest ja saadab tutvumiseks kõigile 

liikmetele. 

 

4. Hoolekogu esindaja 

 

Kes on hoolekogu esindaja? 

Hoolekogu esimees on automaatselt hoolekogu esindaja. 

 

5. Koolitus hoolekogu liikmetele 

 

Koosolekule oli kutsutud valla esindaja, Carmen Viherpuu, tutvustama kutset hoolekogu 

liikmete koolitusele. 

Vallas on kõikidel haridusasutustel hoolekogu olemas, aga vald pole pakkunud koolitust, et 

tegevust toetada. Nüüd on vald leidnud hea koolitaja-Tartu ülikooli lektor- Jüri Ginter, kes teeb 

sellealaseid koolitusi.  



Hetkel on kokku lepitud 19. oktoober hoolekogu liikmetele kella 14-19-ni. Kavas on  3 blokki, 

15 min pausidega. 5 oktoobriks on vaja osalejate arv kinnitada. Kokku on vallast oodata u 60+ 

inimest. Toimumiskoht on täpsustamisel, aga võimalikud kohad on näiteks Kostivere mõis 

(Kostifer) või Loo kool. 

 

6. ARNO veebikeskkond 

 

Keskkond ARNO: haridusteenuste veebikeskkond (lasteaed, koolid, huviharidused), vald liitus 

sellega eelmise aasta sügisel. Algul liideti sinna lasteaiad. Tänaseks on koos lasteaedadega 

koostööd tehtud- algus oli veidi keeruline, aga tegelikult on keskkonda lihtne ja mugav 

kasutada. Järgmise sammuna plaan ka koolid sinna liita- koolikoha taotlemine, võimalik kõik 

kooliga seotus avaldused sinna liita- koolitoetused jne- kõik haridusega seotud. Koolidega 

võiks hakata sügisest nt 1 klassi avaldustega alustada ja siis edasi liikuda. SMARTiga 

allkirjastamine hetkel pole ARNOs võimalik, aga see peaks lahendatud saama. SPOKU jääb 

endiselt valla toetuste esitamiseks ikka alles. 

 

Lahkus: 18.47 Tõnis Tuuder 

 

7. Kokkuvõte kooli juurdeehituse projektist 

 

Hindrek Männik tegi kokkuvõtte volikogus arutusel olnud uuest kooli juurdeehituse projektist 

- hetkel on tellitud uus projekt, kus on plaan vahetada ümber spordikompleksi ja kultuurimaja 

asukohad.  

 

Ants Rebane tutvustas kooli visiooni uue juurdehituse soovidest/vajadustest: juurde oleks vaja 

6 tavaklassi- 60 m2+ 4-5 väiksemat klassiruumi-45 m2 ja lisaks teised ruumid. Üks ruum võiks 

olla tõusva põrandaga auditoorium- u 50 kohaga. Uue osa kasutusel on plaanis teatrisaal, kui 

seda saaks ka kool hommikupoolikutel kasutada, siis poleks eraldi auditooriumit vaja. Praegune 

medkabinet ei vasta nõuetele- vaja on uut. Medkabinet võiks olla ühine ka uue spordikompleksi 

osaga. Kooli raamatukogu ja alevi raamatukogu saab koos lahendada vajadusel. 

 

A. Sepp- võiksime ikkagi veel suuremalt unistada- nt see auditoorium võiks ikkagi mahutada 3 

paralleelklassi- ehk üle 70 koha. Loo kool võiks rohkem vallalt panust/võimalusi saada. 

 

Sandra Varik-lahkus kell 19.06 

 

Ettepanek: 

Hoolekogu teeb ettepaneku, et direktori sisend kooli juurdeehitusele oleks suurem- 1,5 kordselt 

planeeritust. Arvestada maksimum õpilaste arvuga, võimalustega ja maksimum tuleviku 

prognoosiga. 

 

A-R.Veelmaa-lahkus 19.27 

 

8. Liikumise edendamine koolis 

 

Tarmo Talvik tutvustas jalgrattaga liikumise praktikat mujal maailmas (Hollandis, USAs). Ka 

Loo kooli õpilastel võiks olla paremad tingimused soodustamaks rattaga kooli tulemist. 

 

Kas oleks võimalik koolile juurde ehitada rattahoiukohti? 

Plaanides oli katusega hoidlarajada kooli ette eesparklasse, keskele, kus liiklust pole, aga see 

jäi tegemata. Rattahoidla ei peaks olema ka katusega ilmtingimata. Vaja on hoidikuid juurde.  

 



Ettepanek:  

Hoolekogu teeb ettepaneku valla volikogule, et uueks õppeaastaks loodaks jalgrattaparkla, kus 

oleks kohti vähemalt 300 jalgrattale. Koha osas soovitused, et see võiks paikneda kooli esisel 

parkimisalal või sisehoovides ning tagada vajalik turvalisus (kaamerad) ja tingimused 

(haljasalad sillutada). 

 

9. Muud küsimused 

 

J.Merilai direktorile: Kas oleks võimalik tantsuline liikumine sisse võtta õppekavasse, 

rahvatants on kooli programmist kadunud. Dirtektor vastas, et liikumistundides on täna 

õppekavas rütmika.  

 

A. Arro lahkus- 19.54 

 

Kuidas on seis Ukraina lastega? Ukraina lapsi on koolis 12- endiselt on segadust- sest ei tea, 

kas jäävad või lahkuvad. Distantsõppel lõpetavad need lapsed ka Ukraina koolide klassid. 

Sügisest on nad meie klassides. 

 

 

Koosolek lõppes: 20.20 

 

 

 

Jaana Merilai        

Hoolekogu esimees                (digi)allkiri 

 

Liina Krispin 

Protokollija                                                     (digi)allkiri 

 


