
JÕHVI GÜMNAASIUM 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1 (2021/22. õa) 

 

Toimumiskoht: Google Meet veebikeskkond  
Toimumisaeg: 28.02.2022 

Algus: kell 17:30, lõpp: kell 18:20 

Koosoleku juhatajad: Tatjana Ait, Anne Palmiste 

Protokollija: Ave Pae 

Võtsid osa: (12 liiget): Rita Razvarova, Oliver Villers, Ave Pae, Olev Mihkelson, Ingar 

Metsatalu, Olga Razvarova, Anne Palmiste, Tea Allikmäe, Maris Toomel, Triin Kaaver, 

Marina Lillak, Hannes Reinula 

Puudusid (2 liiget): Riine Urbala, Olesja Zeel 

Kutsutud: direktor Tatjana Ait 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Päevakord: 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine (Haridus- 

ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise 

kord ja töökord" § 5 lg 1) 

3. Info kooli direktorilt 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Päevakorra kinnitamine. 

Direktor Tatjana Ait tegi ettepaneku kinnitada päevakord.  

Poolt: 12. Vastu: 0 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 

2. Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

(Haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli 

hoolekogu moodustamise kord ja töökord" § 5 lg 1) 

2.1. Direktor Tatjana Ait tegi ettepaneku esitada esimehe kandidatuurid. 

 



Tea Allikmäe tegi ettepaneku Anne Palmiste kandidatuuriks ning avaldas arvamust, et 

hoolekogu esimees peaks olema lapsevanemate esindaja.  

Anne Palmiste andis suulise nõusoleku oma kandidatuuriks.  

 

Olev Mihkelson esitas Ingar Metsatalu kandidatuuri, kuna Ingar on juba kaks aastat esimees 

olnud ja võiks jätkata.  

Ingar Metsatalu andis suulise nõusoleku  oma kandidatuuriks.  

 

Hääletus (käe tõstmisega): hoolekogu esimehe valimine 

Hääletus: kandidaat Anne Palmiste (kandidaat hääletusel ei osalenud) 

Poolt: 8 

Hääletus: kandidaat Ingar Metsatalu (kandidaat hääletusel ei osalenud) 

Poolt: 3 

Erapooletu: 1 

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu esimeheks Anne Palmiste.  Edasi juhtis 

koosolekut hoolekogu esimees Anne Palmiste. 

 

2.2. Anne Palmiste tegi ettepaneku esitada aseesimehe kandidatuurid. 

Anne Palmiste esitas Tea Allikmäe kandidatuuri. Olev Mihkelson toetas Tea Allikmäe 

kandidatuuri. Tea Allikmäe ei andnud oma nõusolekut kandideerimiseks, kuid tegi 

ettepaneku Oliver Villersi kandidatuuriks. Oliver Villers andis suulise nõusoleku oma 

kandidatuuriks.  

Rohkem kandidaate ei esitatud. 

 

Hääletus (käe tõstmisega): hoolekogu aseesimehe valimine 

Hääletus: Oliver Villers (kandidaat hääletusel ei osalenud) 

Poolt: 11 

Vastu: 0 

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Oliver Villers. 

2.3. Anne Palmiste tegi ettepaneku esitada sekretäri kandidatuurid. 

Hoolekogu liikmed tegid Ave Paele ettepaneku kandideerida hoolekogu sekretäriks. Ave 

Pae andis suulise nõusoleku oma kandidatuuriks. 



Hääletus (käe tõstmisega): hoolekogu sekretäri valimine 

Hääletus: Kandidaat Ave Pae (kandidaat hääletusel ei osalenud) 

Poolt: 11 

Vastu: 0 

Otsustati: Valida Jõhvi Gümnaasiumi hoolekogu sekretäriks Ave Pae. 

 

3. Info kooli direktorilt 

2021/22. õa vastuvõtt: JG10 klassidesse oli kokku ligi 300 õpilaskandidaati, vastu võtsime 

155.  

Kokku on meil hetkel 18 klassikomplekti, ehk igas lennus on 6 paralleeli. Kokku õpib 

koolis täna 443 õpilast.  

Personal: Hetkel koolis kokku 57 töötajat. Puudu koosseisust huvijuht, kandidaat on 

olemas, läbirääkimised pooleli. Vaktsineeritud/läbipõdenud üle 90% personalist. 

Tõhustusdoosi saanud 69% kollektiivist.  

Covid-19 olukorrast: Koolis toimub regulaarne COVID-19 kiirtestimine, vähemalt 2 

korda nädalas. Koolil on väga hea koostöö Terviseametiga. Veebruaris oli kohati keeruline, 

oli väga palju haigeid, pingutasime selle nimel, et kool avatuna hoida. 83,6% meie 

õpilastest on vaktsineeritud.  

 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

Olev Mihkelson uuris, et kelle poole pöörduda, kui tekib küsimusi autokooli kursuste 

suhtes.  Direktor selgitas et Julija Kovaltšuk on koolipoolne autokooli kontaktisik ning 

küsimuste korral julgustas Julija  Kovaltšukiga ühendust võtma.  

Maris Toomel tundis huvi huvijuhi konkursi kohta. Direktor Tatjana  Ait selgitas, et 

praegune huvijuht lahkus töölt omal soovil detsembri alguses 2021, seetõttu otsime hetkel 

ka uut huvijuhti.  

Tea Allikmäe väljendas muret hetkeolukorra kohta maailmas (sõda Ukrainas) ning kuidas 

kindlustada, et koolis oleks rahulik keskkond ning uuris, kas kool on planeerinud õpilastega 

antud teemat käsitleda. Olev Mihkelson toetas ideed teema käsitlemisest koolis.  

Direktor Tatjana  Ait selgitas, et kitsas juhtkonnas on räägitud, et peale koolivaheaeg 

jälgime õpilaste käitumist, meelsust ning vajadusel/võimalusel kutsume kedagi 

külalisloengut pidama. Esmalt püüame keskenduda õppetööle ning eeldame, et meie 



noored on targad ja mõistavad olukorda.  

Maris Toomel tegi ettepaneku kutsuda kooli Jonatan Vseviov. Olev Mihkelson toetas 

ettepanekut.  

Triin Kaaver tõstatas ka võimaluse klassides teemat väiksemates gruppides arutada, et 

vältida suures seltskonnas vastandumist.  

Olga Razvarova tõi välja, et koolis töötavad õpetajad saavad kindlasti ka antud küsimuste 

käsitlemisega väga hästi hakkama.  

Anne Palmiste avaldas arvamust, et kool ise otsustab, kuidas antud teemat koolis käsitleda. 

Ingar Metsatalu nõustus Anne Palmiste arvamusega.  

Triin Kaaver andis teada, et Haridus- ja Teadusministeeriumist peaks nädala jooksul 

koolini jõudma ka infomaterjalid antud teemal. Infomaterjalid on õpilastele jagamiseks.   

 

Olga Razvarova küsis üle käesoleva õppeaasta lõpueksamite hetkeseisu, kas kõik on 

plaanijärgne ja tavapärane.  

Direktor  Tatjana  Ait kinnitas, et lõpueksamid toimuvad ning kõik on hetkel 

plaanipärane.  

 

Direktor Tatjana  Ait andis teada, et alates 27.02.22 on koolis avatud kogumispunkt 

Ukraina inimeste toetuseks, igapäevaselt kell 10.00-16.00.  Oodatud on mähkmed, 

pesuseebid, kasutamata hügieenitarbed, hambaharjad, hambapastad, šampoonid, 

kasutamata tekid ja padjad. 

 

Anne Palmiste andis teada, et järgmine hoolekogu koosolek toimub  eeldatavasti  veel   

märtsis 2022 ning hoolekogu esimees palus teemad/ettepanekud järgmiseks koosolekuks 

saata liikmetel hiljemalt 15.03.2022 e-postile - anne.palmiste@kohus.ee.  

Direktor  Tatjana  Ait kinnitas, et koolil on valmisolek pidada koosolekut veebis, 

kohapeal või ka hübriidvormis. Kõik võimalused sobivad ning liikmed saavad valida endale 

sobivama variandi.  

Anne Palmiste tänas kõiki osalemise eest.  

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Anne Palmiste Ave Pae 

Hoolekogu esimees                                                        Hoolekogu sekretär 

mailto:anne.palmiste@kohus.ee

