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Erakorraline koosolek on kokku kutsutud seoses kooli puudutava töövaidluskomisjoni otsusega
ning koolis alustatud teenustusliku järelevalvega.

Algus kell  16.30, lõpp kell 19.00
Juhataja: Mariliis Aren
Protokollija: Sirle Võtti
Võtsid osa: Virginia Ciunite, Imre Heinsaar, Sirle Võtti, Mariliis Aren, Veigo Kaaret, Kati
Nõlvak, Liis Rusi, Maarja Liidemann.
Koosolekust võtsid osa direktor Janika Gedvil (Microsoft Teamsi vahendusel), volikogu haridus-
ja noorsookomisjoni liige Katri Nurmine, abivallavanem Elar Niglas, haridus- ja
sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna, vallavanem Ele Enn.

PÄEVAKORD:

1) Töövaidluskomisjoni otsusega seotud asjaolud
2) Teenistuslik järelevalve Türi Põhikoolis
3) Vallavalitsuse edasine tegevusplaan Türi Põhikooli ning selle juhtimise osas

1. Töövaidluskomisjoni otsusega seotud asjaolud

1.1. KUULATI:

Elar Niglas teeb ülevaate töövaidluskomisjoni otsuse järgsetest tegevusest. Vallavalitsus pidas
nõu tööõigusjuristiga otsuse edasikaebamise üle. Juristi hinnangul oleks tõenäoline saavutada
otsuse muutmine mõnes punktis (eelkõige hüvitist puudutav osa), kuid ebatõenäoline kõigis
punktides. Vallavalitsus kaalus asjaolusid põhjalikult ning otsustas hoolimata koolijuhi
valmisolekust loobuda TVK otsuse edasikaebamisest ebamõistlikult suureks kujuneda võivate
menetluskulude tõttu.

Hoolekogu liikmed juhivad tähelepanu asjaolule, et edasikaebamine oleks esiteks kinnitanud, et
valla juhid toetavad asutuse juhti, teiseks oleks tekkinud võimalus esitada uusi asitõendeid, mida
ei arvestatud tehniliste detailide tõttu ning mis oleksid aidanud olukorras selgust luua.
Edasikaebamist soovitas ka konsultatsiooni andnud tööõigusjurist. Vallavalitsuse liikmed
kinnitavad, et töövaidluskomisjoni puudutavas protsessis tehti asutuse poolt vigu, mis võisid
tuleneda kogenematusest, kuid mille üle ei saa enam vaielda. Asutuse juhti nõustas valla jurist,
kuid osapoolte arvamused lähevad lahku selles suhtes, kas direktor järgis neid juhiseid või mitte.

Hoolekogu esimees tunneb huvi, millised tegevused on edasiseks kokku lepitud, kuidas peaks
asutuse juht edasi tegutsema. Vallavanema sõnul pole seni edasisi tegevusi kokku lepitud, juhti
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on teavitatud järelevalvemenetluse algatamisest ning täpsemad tegevused lepitakse kokku, kui
asutuse juht naaseb puhkuselt.

Hoolekogu liikmed juhivad tähelepanu sellele, et kõnealusest teemast tuleb kindlasti rääkida ka
õpetajatega ning hea toon oleks, kui seda ei teeks asutuse juht kui üks seotud osapool, vaid keegi
vallavalitsusest. Vallavanem on nõus ja lubab, et vallast tullakse õpetajatega rääkima.

Triin Pärna palub lisada täpsustuse, et teda kui haridus- ja sotsiaalosakonna juhti ei ole
eelmainitud aruteludesse kaasatud ning nii tema kui osakonna seisukoht on, et nemad toetavad
antud juhul asutuse juhti.

1.2. OTSUSTATI:

1.2. Võtta info teadmiseks.

2. Teenistuslik järelevalve Türi Põhikoolis

2.1. KUULATI:

Elar Niglas annab teada, et vallavalitsuse korraldusega on algatatud teenistuslik järelevalve Türi
Põhikoolis kooli juhtimise ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle.
Järelevalve toimub 01.08.2022 - 01.09.2022 ning järelevalve akt valmib 12. septembriks.

Hoolekogu esimees palub täpsustada, millist perioodi kontrollitakse, mis on järelevalve eesmärk,
milline on täpne ajakava ja uuritavate dokumentide nimekiri, kas kokku on lepitud intervjuude
plaan ning millised tegevused on veel enne järelevalve algatamist tehtud. Ühtlasi juhib ta
tähelepanu asjaolule, et järelevalve ulatus on ambitsioonikas, kuid selle elluviimise ajakava väga
napp. Kas on tõenäoline, et kõik tegevused saavad tähtajaks tehtud? Selgub, et paljud tegevused
ootavad direktori naasmist puhkuselt. Elar Niglas tõdeb, et täpsemat ajakava, intervjuude plaani
ning dokumentide nimekirja ei ole veel koostatud. Hoolekogu uurib ka komisjoni pädevuse
kohta, selgub, et varasemalt on sellist järelevalvet läbi viinud üks komisjoniliige neljast.
Hoolekogu soovitab kaasata komisjoni töösse suurema kogemusega eksperte väljastpoolt.
Ettepaneku esitamise poolt hääletavad kõik hoolekogu liikmed peale Kati Nõlvaku, kes palub
ennast hääletusest tagandada, kuna kuulub ka järelevalvet teostavasse komisjoni. Hoolekogu
esimees rõhutab, et on äärmiselt oluline, et järelevalve ei oleks kallutatud, vaid oleks tehtud
läbimõeldult ja kiirustamata.

2.2. OTSUSTATI:

2.2.1. Teha vallavalitsusele ettepanek vaadata üle järelevalvet teostava komisjoni koosseis ja
kaasata sinna asutuseväliseid eksperte.

2.2.2. Paluda vallavalitsusel esitada hoolekogule järelevalve tegemise täpne aja- ja tegevuskava
ning pärast järelevalve akti valmimist tutvustada tulemusi ka hoolekogule.

3. Vallavalitsuse edasine tegevusplaan Türi Põhikooli ning selle juhtimise osas

3.1. KUULATI:
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3.1. Hoolekogu esimees uurib, kas asutuse juhiga on ka varem arutletud juhtimispõhimõtete,
eesmärkide jmt üle, arvestades nt sellega, et juba novembrikuus saatsid õpetajad valda
pöördumise, milles väljendasid rahulolematust asutuse juhtimisega. Vallavanema sõnul on
eelnevalt juhiga räägitud vaid kooli eelarvest, kuna sellega on olnud arusaamatusi. Muudel
teemadel tema teada juhiga varasemalt vesteldud ei ole, mingeid eesmärke püstitatud ega
kokkuleppeid sõlmitud ei ole. Vallavanem kinnitab, et kui asutuse juht naaseb puhkuselt,
räägitakse temaga põhjalikult läbi kujunenud olukord ning arutletakse edasiste sammude üle.
Praeguseks hetkeks on juhiga räägitud peamiselt järelevalve algatamisest.

Direktor annab hoolekogule teada, et on koostanud koos uue õppejuhiga plaani, milliseid samme
astuda ja kuidas edasi tegutseda, et saavutada koolis parem koostöö kõigi osapoolte vahel ning
parem tööõhkkond. Hoolekogu soovitab seda plaani ka vallas juhtidele (vallavanem,
haridusosakonna juhataja) tutvustada, et kõigil osapooltel oleks ühesugune info. Seda enam, et
direktor kohtub järgmisel nädalal, kui kõigil puhkused läbi, vallas juhtidega ning seal arutatakse
põhjalikumalt läbi praegune seis ja edasised tegevused.

Hoolekogusse kutsutud haridus- ja noorsookomisjoni liige pakub välja idee, et ehk vajab kool ja
koolijuht mõne väljastpoolt asutust tuleva spetsialisti abi, et sisekliima (suhted) paremaks saada.

Hoolekogu esimees rõhutab, et oluline on teha asju kaalutletult ja läbimõeldult. Ka vallas tuleb
otsuseid langetada faktidele toetudes. Seega tuleb seada kindlad eesmärgid, mis juht kindlaks
tähtajaks peab täitma, ning seejärel saab vaadata, kas ja kuidas on seatud eesmärkide täitmine
õnnestunud.

3.2. OTSUSTATI:

3.2. Võtta info teadmiseks.

Türi Põhikooli hoolekogu järgmine kohtumine toimub 12. septembril kell 17.00.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Mariliis Aren Sirle Võtti
Juhataja Protokollija


