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NÕO SPORDIKOOL 

 

 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

Nõo vald          Nr 1-29.10.2021 

Algus 15:00, lõpp 16.30 

 

Juhatas ja protokollis: Katrina Kallas 

Võtsid osa: Kairi Tampel, Kadri Voore, Janar Saviir, Aston Parol, Mikk Põdra, Taavi Merisalu, 

Kirke Kask (veebi vahendusel), Mikk Põdra (veebi vahendusel)  

Puudus: Veronika Lehesaar 

 

 

Päevakord:  

 

1. Nõo Spordikooli 2022. aasta eelarveprojekti tutvustamine  

2. Nõo Spordikooli õppemaksu sidumine alampalgaga ja õppetasust vabastamine 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. Nõo Spordikooli 2022. aasta eelarveprojekti tutvustamine  

 

Nõo Spordikooli direktor Katrina Kallas tutvustas 2022. aasta eelarve koostamise põhimõtteid 

ja korraldust, ühtlasi andis ülevaate, millised kululiigid on 2021. aastal olnud suurema 

osakaaluga ning tõi näidetena välja, millele võiks uuel aastal endiselt tähelepanu pöörata. 

Näiteks koolituste valikusse on tekkinud arvestatav valik tasuta koolitusi peamiselt 

veebikeskkonnas, just viirusest tingitud olukorra tõttu, mida huvikooli töötajad kasutanud on. 

Mahukamad ja hinnalisemad koolitused Eestis või kaugemal on viirusest tingituna pigem ära 

jäetud, kuid loodame 2022. aastal pääseda koolitustele nii Eestis kui Eestis väljaspool ning 

eelarve taotlusesse koolituste ressurssi piisavalt arvestada.  

 

Hoolekogu: koolitusrahad võiksid olla alati suuremad, et kõik töötajad saaksid osaleda piisaval 

hulgal koolitustel, mis ei ole tasuta.  

Direktor: üks variant on ka projektide kirjutamine koolitustel osalemiseks, aga eks see sõltub, 

kui avatuks ühiskond saab jääda ning milliseks kujuneb uus aasta just koolituse valdkonda 

silmas pidades.  

 

Hoolekogu: sündmuskorraldus on olnud seni tagasihoidlik, selles valdkonnas võiks uuel aastal 

rohkem ära teha ning ettepanekuna eraldi töögrupp moodustada.  

Direktor: seni on sündmuste korraldamine toimunud huvikooli pidamisega paralleelselt ning 

eraldi töötajaid sündmuste korraldamiseks ei ole, eriti mis puudutab rahvaüritusi. Seni oleme 

kasutanud erinevate koostööpartnerite teenuseid, sest puudu on jäänud oskustest ja ajaliselt 
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võimekusest planeerida. Väga hea idee on kokku kutsuda aktiivsed kohalikud elanikud ja 

võimalikud sponsorid.  

Hoolekogu: sündmuse korraldamine ei jäägi nii väga rahalise ressursi taha, vaid korraldaja 

puudumise taha ning selles osas saame Nõos kindlasti paljut ära teha.  

 

Otsustati: jaanuaris-veebruaris tehakse üleskutse kohalike elanike seas, kes oleksid valmis 

korraldama ja eest vedama erinevaid sündmuseid, lisaks ka sponsorite otsimine. Näiteks võiks 

rohkem tähelepanu pöörata lastele (lastekaitsepäev, suvevaheaja päevalaagrid algklasside 

lastele, sügisene) ja täiskasvanutele näiteks triatloni või muu aktiivse sündmuse korraldamine. 

Oluline on aastaringne tegutsemine ning erinevatele sihtrühmadele tähelepanu pööramine. 

Ideedena toodi veel välja: järvejooks, kergliiklusteel jooksuvõistlus koos kepikõnniga, veega 

seotud spordialad, laste sündmuste sarjad.  

 

2. Nõo Spordikooli õppemaksu sidumine alampalgaga ja õppetasust vabastamine 

 

Direktor /väljavõte 13.11.2020 toimunud hoolekogu protokollist/: 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. /…/ 

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. /…/ Nõo Spordikooli 

hoolekogu poolt on positiivne otsus siduda Nõo valla huvikoolide õppetasu alampalgaga.  

 

Direktor: tänase päeva seisuga on meil teadmine, et Nõo Spordikooli õppetasu tõuseb 2022. 

aasta alguses 25 eurolt 34,45 eurole, mis on 5,9% riiklikust alampalgast (käesoleval aastal 

on see 584 eurot). Spordikooli jaoks tähendab see tõusu 9,45 eurot. Nõo Muusikakoolil on 

tõus 30. eurolt 34,45 euroni ehk 4,45 eurot.  

 

Oluline arutelu on käimas seoses õppetasu toetustega ja õppetasust ajutise vabastamisega. 

Seni saab lapsevanem esitada majandusliku toetuse avalduse Nõo valda, kuid praktika 

näitab selle kasutamise vähesust. Pigem võiks toetuse jagamise või õppetasust vabastamise 

avalduste esitamine ja otsustamine toimuda huvikoolide kaudu (Nõo Spordikool ja Nõo 

Muusikool), kus avalduse esitanud pere ei pea enda sissetulekute ja väljaminekute osas 

mahukat aruandlust esitama ning loodetavasti kasutataks toetuse võimalust sel juhul 

rohkem. Lisaks peame mõtlema, millistel alustel võiks õpilase ajutiselt vabastada 

õppetasust. Mida arvab hoolekogu?  

 

Hoolekogu: kindlasti võiks toetust vajav pere esitada avalduse huvikoolile ning otsustamise 

ring võiks olla pigem väiksem, et hoida andmete delikaatsust. Ajutine vabastamine 

õppetasu maksmisest on mõistlik siduda arstitõendiga. Millised soodustused hetkel 

kehtivad?  

Direktor: hetkel kehtib kolmanda lapse vabastamine õppetasust.  

 

Otsustati - Hoolekogu teeb antud teema osas ettepanekud:  

1) Lapsevanem teeb avalduse Nõo Spordikooli direktorile (õppetasust vabastamine, 

õppetasu maksmisest vabastamine ajutiselt, õppetasu vähendamine väiksema koormuse 

korras, kui näeb ette õppekava);  
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2) Huvikool direktor teeb koos lapse treeneri ja vallaesindajaga otsused (näiteks Nõo valla 

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja), et otsustamine oleks läbipaistev, kuid mitte liiga 

suures otsustajate ringis.  

3) Õppetasust võib vabastada arstitõendi alusel (näiteks plaaniline ravi, mille puhul on 

spordist eemalolek pikem, kuid laps saab ühel hetkel spordikooli naasta ning saab 

jätkata enda treeningastme rühmas). Sellisel juhul võib kehtestada ka koha hoidmise 

tasu (teatud protsent õppetasust).  

4) Direktoripoolsed märkused ja ettepanekud pärast hoolekogu koosolekut, millega 

hoolekogu on ka tutvunud:  

• Senine praktika on olnud järgmine: kuna õppetasu makstakse käesoleva kuu eest, 

siis direktor vormistab dokumendid hiljemalt sama kuu 10. kuupäeval (muudatused 

õpilaste nimekirjades), et saata info raamatupidajale arvete vormistamiseks. Näiteks 

kõik sisseastumise ja väljaastumise avaldused, mis laekuvad enne seda kuupäeva 

(9ndaks kuupäevaks laekunud), arvestatakse arvete koostamisel. 10. kuupäevast 

alates laekunud avaldused arvestatakse järgmise kalendrikuu sisse.  

• Õppetasust vabastamise avaldused peaksid direktorile laekuma hiljemalt lõppenud 

kuu viimaseks kuupäevaks, et avalduste kokku kogumiseks ja otsustamise 

protsessiks oleks aega 10 päeva. Seda juhul, kui õppetasust vabastatakse alates 

käesolevast kuust.  

• Kui laps on haigestunud samal kuul kui lapsevanem arve saab ning hoolimata arve 

tasumisest puudub kalendrikuu lõpuni, peaks kaaluma tagantjärele õppetoetuse 

saamist arstliku tõendi alusel. Seda juhul, kui õpilane puudub terve kalendrikuu, 

samas jääb lapsevanemale tasumiseks koha säilitustasu. Üksikute päevade või 

lühema perioodi puudumise eest lapsevanem õppetasu toetust ei saaks.  

 

3. Jooksvad küsimused  

 

Direktor: jõulupidu on meil hetkel planeeritud sisehoovi ehk vabaõhu sündmusena. Kui peaks 

juhtuma, et me ei või ka sellisel kujul pidu pidada, võime etteulatuvalt mõtelda mõne muu 

toreda sündmuse.  

Hoolekogu: võiks olla näiteks ümber järve jooks, orienteerumine, maastikumäng vms tegevus, 

mille saaks läbida kas individuaalselt või enda treeningrühmaga ja lõpetades ootavad neid 

kingitused.  

Aston Parol: võiks kaaluda ka majas sees enda rühmaga tegevuse läbiviimist, kui olukord 

lubab. 

 

Direktor: spordihoonesse unustatakse väga palju asju, koolimaja neid enda ei saa võtta ning 

oleme igal korral olukorras, kus korralikele asjadele ei tulda järele.  

Hoolekogu: lapsevanemate seas teha teavitusi rohkem ning luua kindel kord asjade 

elimineerimiseks.  

Direktori hilisem ettepanek: võiks antud teema osas täiendada kodukorda, mille järgi teatud 

kuupäevaks kõik need asjad, millele ei ole järele tuldud, viiakse spordihoonest  minema ning 

sellisel juhul jääb vastutajaks lapsevanem või täiskasvanud sportlane.  

 

 

 

 


