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Nõo Spordikool 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

Nõo vald           13.11.2020 

Algus 18:00, lõpp 19.30 

 

Juhatas ja protokollis: Katrina Kallas 

Võtsid osa: Kairi Tampel, Mikk Põdra, Veronika Lehesaar, Henri Hansen, Taavi Merisalu  

Kutsutud: Anneli Vetka  

 

Päevakord:  

 

1. Sissejuhatus Nõo Spordikooli hoolekogu töösse 

2. Nõo Spordikooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

3. Nõo Spordikooli õppemaksu sidumine alampalgaga  

4. Nõo Spordikooli arengukava koostamise ja eelarveprojekti planeerimine 

5. Jooksvad küsimused 

 

 

1. Nõo Valla haridus- ja kultuuriosakonna juhtaja Anneli Vetka tutvustas hoolekogu 

liikmetele hoolekogu olemust, liikmete valimist ning tööülesandeid. Samuti tutvustas ta 

hoolekogu esimehe ja aseehimehe valimise korda ning tööülesandeid. 

  

2. Nõo Spordikooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Ühise arutelu ja ettepanekute alusel otsustati hääletuse tulemusel:  

 

Nõo Spordikooli hoolekogu esimees – Kairi Tampel (lastevanemate esindaja), poolthääli 

5/vastuhääli 0 

Nõo Spordikooli hoolekogu aseesimees – Veronika Lehesaar (treenerite esindaja), 

poolthääli 5/vastuhääli 0 

 

3. Nõo Spordikooli õppemaksu sidumine alampalgaga  

Nõo Spordikooli üldkoosolekul, mis toimus 03.11.2020, andis Kooli direktor 

lastevanematele info, mille alusel on Nõo Vallavalitsuse poolt tulnud ettepanek siduda Nõo 

huvikoolide õppetasud alampalgaga ning 2022. aasta jaanuaris ühtlustuks Nõo 

Muusikakooli ja Nõo Spordikooli õppetasud. Tasud võiksid edaspidi muutuda 

kalendriaasta alguses, mitte 01.09 seisuga. Lapsevanemad olid suures osas erapooletud, 

mida arvab hoolekogu.  

 

Arutelu käigus leiti, et alampalgaga sidumine tähendab õppetasude muutumise osas 

läbipaistvamat süsteemi, tänu millele on lastevanematel ja asutusel kergem eelarvet 

planeerida. Samuti oleks ühtne õppetasude süsteem valla huvikoolides võrdse kohtlemise 

üks näitajatest, mille alusel ei tehta vahet, kas õpilased õpivad muusikakoolis või 

spordikoolis. Tänu alampalgaga sidumisele jääks ära ka iga-aastane juurdlemine 

õppetasude muutmise ja/või tõstmise osas ning õppetasude tõusul oleks kindel alus ja 

põhjendatus. Positiivse osana toodi ka välja, et õppetasu tõusu on võimalik prognoosida 

paremini ette, seega oskavad huvikoolide õpetajad/treenerid paremini märgata ka laste ja 

perede maksevõimekust ning vajadusel suunata perekond valla sotsiaalosakonda, kuhu on 

võimalik esitada avaldus õppetasu toetuse saamiseks.  
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Nõo Spordikooli hoolekogu poolt on positiivne otsus siduda Nõo valla huvikoolide 

õppetasu alampalgaga.  

 

4. Nõo Spordikooli arengukava koostamise ja eelarveprojekti planeerimine 

Käes on aeg hakata koostama Nõo Spordikooli arengukava järgmiseks kolmeks aastaks ning 

2021. a eelarveprojekti. Kui dokumentide koostamisega on jõutud sinnamaale, et hoolekogu 

saab enda arvamust avaldada, teeb hoolekogu esimees ettepaneku viia läbi elektrooniline 

hoolekogu koosolek, mille kaudu iga hoolekogu liige tutvub antud dokumentidega ning saadab 

tagasiside koos ettepanekutega.  

 

5. Jooksvad küsimused  

 

1) Seoses Nõo Põhikooli ja Nõo Spordikooli ühise sisehoovi ehitamisega pargitakse 

spordihoone taha autod, hoolimata keelumärkidest. Õhtusel ajal on autosid rohkem kui 

tavaliselt ning samas pargitakse ka päeval kitsasse sisehoovi, mille tõttu ei pääse majale 

ligi teenuseid osutavad autod. Oleme sellega tegelenud ja töötajaid informeerinud palvega 

parkida suurde parklasse. Arutelu käigus otsustati, et tasub uuesti üle vaadata Nõo valla 

parkimist lubavate kaartide omanikud ning vajadusel maja taha parkijaid kas ametlikult 

hoiatada või trahvida. Samuti teha koostööd Nõo valla ehitusosakonnaga, et paigaldada 

sisehoovi lisaks parkimist keelavad sildid. Teatud spordiklubide lapsevanematele on juba 

saadetud infokirjad palvega parkida suures parklas spordihoone kõrval, kelle lapsed õhtusel 

ajal treeningutel osalevad. Loodetavasti ehituse lõppedes parkimise mure väheneb.  

 

2) Henri Hansen: kui jääb kehtima kord, et Nõo Spordikooli õpilased võivad kasutada pärast 

trenni jõusaali tasuta 1 tunni piires, kas oleks võimalik anda selleks luba ka enne trenni. 

Põhjuseks asjaolu, et pärast trenni ei jõua füüsiliselt jõusaali enam minna.  

Katrina Kallas: algselt planeerisime loa anda pärast trenni seetõttu, kuna me ei teadnud, 

kui palju õpilasi seda kasutama hakkaks ning kuidas tagada õpilaste ohutus. Kuna alla 16. 

aastaste laste puhul peab olema lapsevanema kirjalik nõusolek ja õpilane peab treenerit 

teavitama enda viibimisest jõusaalis, oleme saanud positiivse kogemuse, et õpilased 

kasutavad antud võimalust üsna palju ning ohutult. Siinkohal peame mõtlema, kuidas 

tagada turvalisus, kui õpilane viibib jõusaalis enne trenni, kui treenerit ei pruugi veel majas 

olla.  

Anneli Vetka: antud punkt võiks sees olla ka Nõo Spordikooli kodukorra reeglites. 

Mikk Põdra: keegi treeneritest on majas üldjuhul iga päev enne trenni, kui korvpallureid 

arvestada. Õpilane saab erinevaid kanaleid kasutades treenereid teavitada ja kokku leppida.  

Veronika Lehesaar: tantsulise võimlemise ja akrobaatika õpilased jõusaalis käimist ei ole 

küsinud, seega neid see võimalus seni puudutanud ei ole ning ei oska murekohtasid välja 

tuua.  

Otsustati, et Nõo Spordikooli kodukorra dokumendi juurde lisatakse punkt, mis lubab 

Kooli õpilastel kasutada jõusaali enne ja pärast trenni, eeldusel, et koos treeneriga on 

koostatud harjutuskava ning kokku lepitud jõusaali kasutamise aegades.  

 

3) Kas Nõo Spordikool ei ole mõelnud jalgpalli eriala avamist, kuna praeguste andmete järgi 

käib umbes sada Nõo valla last FC Elva klubi jalgpalli treeningutel. Arutelu käigus toodi 

välja, et kuna FC Elva on pikaajalise traditsiooniga klubi, kellel on välja kujunenud 

süsteem, kvalifitseeritud treenerid, sponsorlus, võistluste traditsioonid, ei ole mõtet luua 

konkureerivat eriala kõrvale. Konkurentsi asemel peame looma ja panustama klubi ja Kooli 

jätkuvale koostööle.  
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4) Kas Nõo vallal on plaanis ja võimalus tulevikus ehitada ujula? Hoolekogu liikmed olid 

nõus, et ujula olemasolu lahendaks mitmeid küsimusi, alustades ujumise algkursuse, 

ujumise spordiala loomise võimalusega ning lõpetades täiskasvanutele loodud 

lisavõimalusega kodukohas tegeleda ujumisega, k.a vanemaealistega, kellel on kaugemale 

sõitmine tihtipeale raskendatud. Antud küsimust arutati ka Nõo vallamajas toimunud 

kohtumisel Tartumaa Spordiliiduga augustis 2020. aastal, mil lisaks Tartumaa Spordiliidu 

arengukava koostamise arutelule toodi välja ka olulisimad mõtted ja vajadused sportimise 

tingimuste parendamiseks Nõo vallas.  

5) Seoses Nõo Spordikoolis kasutusele võetud Stuudiumi kasutamisega, edastavad 

spordialade treenerid õpilastele meeldetuletused Stuudiumit rohkem kasutada ning siduda 

see teiste isiklike Stuudiumi kontodega (nt Nõo Põhikool). Kuna olukord riigis on praegusel 

ajal muutuv, on oht üle minna distantsõppele, mille tõttu hakkaks ka treeningute tegevuse 

juhendamine toimuma läbi Stuudiumi keskkonna.  

 

 


