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Koosoleku päevakord: 
 
1. Eelarve tutvustus (Merje Leemets) 
2. Muud küsimused 
 
1. Eelarve tutvustus. 
 
Merje Leemets: Otsekulud (töötasu) kasvasid 2015.a. 8,56% ja kaudsed kulud vähenesid 
(puhastusteenindajad, direktor, majandus). 2015.a. jäi kaudsetes kuludes ülejääk ja 
otsestega sai Simunat aidatud. 
 
Reelika Möldre: Kas kaudsete kulude jääk kandub uude eelarveaastasse? 
 
Merje Leemets: Ei. Kütte, vee – ja kanalisatsiooni jäi üle, samuti remondiraha. 2016.a 
eelarverahadega saame hakkama.  
 
Reet Reimann: Kas pagulaslaste õpetamise pealt on toetus ette nähtud? 
 
Merje Leemets: 2015.a. oli toetus 400€ lapse kohta. 11. novembri 2015 seisuga õppis 
koolis 9 pagulast, seega 2016. aastaks ette nähtud 3600€. Ajavahemiku 01.septembrist  
31. detsembrini 2015 maksis haridusministeerium lisatasu 8 tunni eest nädalas, mis jagati 
tunde andnud õpetajatele lisatasudeks. 
 
Reelika Möldre: Mitu õpilast praegu koolis õpib? 
 



Merje Leemets: 67 õpilast. Varjupaigataotlejate laste liikuvuse tõttu laste arve koolis 
kõikuv. Jaanuaris lisandus 2 kohalikku last. 
 
Toimus arutelu haridusministeeriumi rahadest õppevahenditele ja õpetajate töötasudele 
ning arutleti õppevahendite soetamise teemal. 
 
Reet Reimann: Kas riigi rahastus katab kooli vajadused? 
 
Aare Treial: Koolid rahastatakse vallas vajaduspõhiselt. Vald paneb raha haridusse 
juurde ja see jagatakse koolide vahel. 
 
Merje Leemets: Minu arusaamade järgi põhiharidusele eraldatud riiklikud summad 
katavad vajaduse. 
 
Aare Treial: Jah. Ei kata gümnaasiumi osa. 
 
Reet Reimann: Kuidas on huviharidus rahastatud? 
 
Merje Leemets: 14 tundi nädalas rahastatud. 
 
Toimus arutelu huviringides osalemise teemal.  
 
Merje Leemets: Kõige populaarsemad puutöö- ja näitering. Inglise keele ring hakkab 
jälle toimuma igal nädalal ning mudilaskoor ei ole kohustuslik, kui vanem tuleb lapsele 
ise kooli järele.    
 
Hoolekogu võttis saadud info teadmiseks. 
 
2. Muud küsimused. 
  
Merje Leemets andis infot seoses suusaveerandiga. 1.-4. klass suusatavad kooli juures, 
alates 5. klassist toimuvad tunnid Ebaveres. Ootame kokkulepet suuskade hoiustamiseks 
Ebaveres, kuid konkreetset vastust siiani ei ole saanud. 
 
Merje Leemets andis ülevaate eelolevatest aineolümpiaadidest, teaduslahingust 
Rakveres ning teavitas abipolitseinike helkuriüritusel kooli poolt loosiga võidetud 
Skywhite koertekooli külastusest ning kooli uuest kodulehest. 
 
Kaie Kivistu: Miks me ei alustanud III veerandit 07. jaanuaril nagu VMG? Tulevikus 
kaaluda lühikest lisavaheaega III veerandisse. 
 
Merje Leemets: See on mõtlemiskoht. 
 
Merje Leemets andis ülevaate oma õppekäigust Soome. Tutvuti koolidega, kus õpivad 
pagulased. 
 



Otsustati korraldada aprillis uus rahuoluküsitlus ning muuta küsimustikku. 
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