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Meie 30 .09.2010 a.
Teie09.09.2010nr 1-7/3261
Lugupeetud volikogu esimees Helikar Oepa,
Arakiri: Harku vallavalitsus
Mis toimuh Harku^yalla koolidcs oppcaasta aliases 2
Harku valla volikogu liikmetcle saadeti 14.09.2010 vallavolikogu esimehe abi
Maraiann Kasela poolt e- kiri . ,, Kaesolevaga edastan Teile Vaana Lasteacdalgkooli tootajate 25.aug 2010a toimunud koosoleku protokolli ja sclle
kommentaarid ning lisad."
VAANA LASTEAED-ALGKOOLI TOOTAJATE KOOSOLEKU
PROTOKOLL Vaana lasteaed-algkoolis 25.08.2010
Algus: 13.55
Lopp: 15.00
Juhataja: Katrin Jarvlepp
Protokollija: 6ie Havi
Votsid osa: (loetelu rcgistreerimislehel)
Kutsutud: Harku valla vallavancm Kaupo Ratsepp
PAEVAKORD:
Juhataja Maris Viisilche ootamatu toolt vabastaminc
Kaupo Ratsepp: Otsus Maris Viisileht Vaana Lasteaed-algkooli Juhataja kohalt
vabastada on tchtud. Sec ci olnud kcrge, sec ei olnud emotsionaalne. Ohus oli sec
varakevadest saadik. Pean raakima asju, mida ma ei tahaks. Maris ci olnud nous
lopetama toolepingut. Tal oli valida. Tooleping on lopctatud tooandja oigusega,
kinnitus vallavalitsuselt. Pohilised pohjused on:
*Puudunud on arcngukava. Hooickogu on teinud jarelparimisi.
* Rahadega iimberkaimine. Haapsalu Restauraator alustas remonti, mis ei olnud
koolijuhi padevuses. Pracgu on vallas alia 100 000 kr . arve. Kui votan kooli
eelarvest, siis on koolil raha otsas.
* S/A Vaana Mois. Raputan tuhka ka vail aval itsuse pea pcale, et ci olnud nous olcma
asutajaliige. Harku vallavalitsus tegi ise uue sihtasutuse. Eelmist sihtasutust juhtis
Marisc mccs. Tegcvus pohines usalduscl, midagi halvasti ci olnud. Kui uus sihtasutus
sai loodud, siis mingit koostoovalmidust ei olnud.
*Majalgisin korvalt puukuuride lugu. Koolilc eluline kiisimus, 18 ahju on kiitta. On
vagikaigast veetud, kas veame valja voi ei vea. Absurdnc olukord.
* Lisaks lastcvanematc kaebused. Ma ei tea, kui palju seal on emotsioone. Kindlasti
on koolil oma argumcndid.
Nagin lihtsaid asju, mida ci suudctud lahendada. Koik viis selleni, et selle otsuse
tegime. Hiljemalt esmaspaevaks peaks olema KT, sec on siit kooli sccst. Ka juhti
tahaks leida siit seest. Arvan, et see on voimalik. Oleme seda arutanud ka valla
hariduskomisjonis. Maris ju teadis, et arengukava ei olc.
Tiiu Tuisk: Arengukava on ju ntiud olemas. Kas Vaana kool on niiiid halb kool?
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Kaupo Ra|sepp: Ei ole halb kool. Hea kool on. Vaana Lasteacd-algkool ei ole
samasugune, kui Tabasalu UG. Tabasalul on vaga raske tousta. Tana on Vaanas vaga
raske. Nujfime Vaanas neid marke ja tahan ennetada seda, mis pracgu toimub TUG-s.
Halvem kui seltskond on lohenenud. Vaatasime kogu suhtlust. Maris on jouline.
Deivi Pard: Tekib kusimus, miks rahulikult ei saanud ?
Oie Havi: Ma pean puudutama puukuuride teemat. Koolilc on need toesti eluliselt
vajalikud. IAga kool ei saa uusi ehitada, Kool pole ehitusettevote, Meil on
muinsuskaitsealune park.
K. Ratsepp: Tean seda. Uurisin Muinsuskaitsest, kool pole luba kusinudki. Vald
annaks eh tuseks raha. Aga puukuurid ei olnud toolepingu lopetamise pohjus.
Oie Havi: Ametlikul muidugi ei ole me Muinsuskaitsest luba kiisinud. Oleme
vestelnud.! Meie motlesime puukuurina naaberkinnistu korvalhoonet, mis tuleks vallal
osta ja umjber ehitada. Vald on ju kooli pidaja. Kool ei saa teha hanget ehitustoodeks.
Remondit£>6dc organiseerimises ilma hanketa Sa just praegu Marist siiudistasid.
K. Ratsepp: Kui asutusel on juht, leitakse lahendus.
Irina Raima: Te ootate meie majast KT-d.
K, Ratsepp: Loomulikult, ma ei saa seda nouda, aga see oleks hca.
Katrin JarVlepp: Meil ju koik funktsioneerib.
K. Ratsepp. Ma naen, kuidas TUG-s on meeskond lohenenud. Ma kiisin, kes voiks
ollaKT? i
Oie Havi: Puukuuride juurde tagasi tulles, minu teada on need praegu antud koolile
kasutada. Kui kuurid on kooli kasutada, mis puude valjakolimisest saab raakida. Kooli
kasutada ei ole praegu ainult lautade ja tallide vaheline ala, kuhu pidi tulema lava. Voi
onkuidagi teisiti?
K. Ratsepp: Ma ei tea. Arge segage siia Kiilakoda. Eelmisel korral asendas Piret
Marist. Piret voiks anda lapsepuhkuse lapse isale.
Sinna Suurkivi: Andke aega Maisel vead parandada, seal pole midagi hullu.
Tiiu TuisK: Kas mingi tagasikaik on voimalik, kui asja inimlikult votta.
K. Ratsepp: Minu kogemus on see, et tagasikaigud ei oigusta ennast. Uus TLS ei
voimalda bnnistamist. Ennistamine saab olla poolte kokkuleppel. TLS on muutunud
tooandjal^ kasulikumaks.
Tiiu Tuisk: Kui Maris laheb toovaidluskomisjoni?
K. Ratsepjp: Ennistamist ei ole, maaratakse Maks tasu, seda ma pakkusin ka ise.
T. Tuisk: Kas vallavanem ei voi oelda, et keerame uue lehekiilje.
K, Ratsepfp: See on labinud mitmed instantsid. Ma ei ole seda iiksi otsustanud. Mind
ka noustajakse. Piisab sellest, kui oelda, et koolil puudub arengukava
Ragnar Raima: Oleks voinud teatada varem.
K. Ratsepp: Olen nous. Aga Maris oli puhkusel, mina ka puhkasin.
T. Tuisk: Meie naeme, et Maris on vaga jarjekindel.
K. Ratseplp: See on oige. Selleparast mul ongi raske.
T. Tuisk: IMilline oleks teine voimalus?
K. Ratsepp. Allakirjutamine ja lahkumine.
S. Suurkiyi: Kas see ei loe, mida kollektiiv tahab?
K. Ratsepp: TUG-s kiisisid ka opetajad, kas saavad uue direktori valimisel otsustada.
Vastasin,:et teie otsusest ei olene valik, aga tcie kiisimustest kiill. Need on erinevad
asutused. iLoodan, et leian siit KT. Hiljem tuleb konkurss, saab valida ka teie maja
inimese. Seda saab teha formaalselt. Must stsenaarium on tuua uus inimene
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T. Tuisk: Kool toimib, koik on hasti. Uhel paeval vahetatakse juhataja valja. See on
nil
kurb. Nil vpib iga opetajaga juhtuda. Koolile on voimalik uus juht leida, aga niisugust
moisakoolj juhti pole voimalik leida. See on moisakool.
Sinna Suurkivi: Ta seisab liiga oma kooli eest.
K. Ratsepp: Olen nous. Tana olen siin vallavanem ana, nadala parast voib-olla mitte.
See on karm reaalsus.
Kerti Peeby: Kui oled lapsevanem, 12 aastat koolijuht, oma kogukonna liige-akki jaad
hammasraljaste vahele. Teed vigu, siis antakse jalaga.
Kaupo Ratsepp: Olen ka ise tootanud, kus on vahetatud juhte. Tihtipeale me ei tea, et
juht on asutuses vahetunud. Opetaja peab oma tood edasi tegema. Kindlasti ei ole
tegemist poliitilise otsusega. Mulle on oeldud, et ma ei ole poliitik. Tanu sellele olen
ma ara teei[iinud ka umbusalduse volikogus. Homme tuleks leida KT.
T. Tuisk: Mina kull ei nae, et meie majast leiaks KT.
Helnie Smirnova: Meil on palju andekaid inimesi.
T. Tuisk: Inimesel voib olla ainult uks t66koht(1.0 kohta)
Vallavanem Kaupo Ratsepp lahkub.
Opetajate Vahelise arutelu tulemusel otsustati valida KT-ks Ragnar Raima.
(allkiri) /Katrin/Jarvlepp juhataja
(allkiri) 6ie Havi Protokollija
Kommentaarid 25.08.2010 Va'ana Lasteaed-algkoolis toimunud koosolekule, kus
vallavaneiin Kaupo Ratsepp kohtus kooli ja lasteaia tootajatega.
• Puuduv arengukava oli 19.08. olemas ja labinud kinnituse kooli oppenoukogus
ning lasteaia pedagoogilises noukogus. Aastatel 2008 ja 2009, kui kooli
eelarveprojekt kinnitati hoolekogu poolt ja igal aastal kaitstud vallavalitsuses, oli
arengukaVa olemas aga nouetekohaselt vormistamata ja esitamata.
• Haapsalu Restauraator alustas remonti peale seda, kui volikogu oli kinnitanud
valla eelarve, milles olid investeeringud Vaana moisa soklikorruse jaoks. Samuti
oli olemas ehitusluba muinsuskaitsest. Vaana Lasteaed-algkooli eelarveprojekti
kaitsmine toimus vallamajas 5.nov. 2009, kus vallapoolselt kiideti heaks
soklikorruse ruumide remont. Porandad voeti (iles ruumides, kus seda oleks niigi
tehtud. Remondi kavandamise ajal titles vallavanem K. Ratsepp Vaanas kaies ise,
et hanget ei ole vaja valja kuulutada.
• Sihtasutus „ Vaana Mois" tegi asutamisel 2009.a ettepaneku vallal selle toos
osaleda. Sellest keelduti. 2010.a veebruaris tegi SA ,,Vaana Mois" uuesti vallale
ettepaneku osaleda sihtasutuse noukogu toos. Sellele pole siiani vastust tulnud.
Valla poolt asutati aprillis 2010 hoopis uus sihtasutus „ Vaana Moisakool". Kuid
ebaselged on uue sihtasutuse loomise eesmargid ja vallavanema valjcnd "mingit
koostoovalmidust ei olnud". Sihtasutuse „ Vaana Moisakool" juhataja K. Kruusoja
pole votnud seniajani ei kooli ega koolijuhiga ei kirjalikult ega suuliselt uhendust,
et alustada mingitki koostood selles liinis.
• Puukuuride lugu. Vallavanem raagib augustis puude valjaveost, kuid alles
maikuus said jargmise talve puud (110m3) kuuri (Vaana moisa tall-tollakuur)
veetud. Selles hoones on kool oma puid hoidnud juba 90 a. Vald on kooli pidaja ja
peab seaduse jargi kooli toimimiseks andma kasutada vastavad hooned, ruumid ja
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maa-ala. Kuid Harku vallavalitsus on valja andnud korraldusc 20.07.2010 nr. 908
(lisatud), mis tegelikult tahcndab, et koolil pole enam puudc hoidmiseks kohta.
Kui kiisisin selle kohta, vastas vallavanem ,,ma ei tea".
Koolile pole sellisest korraldusest teatatud ei suuliselt ega kirjalikult. Meie, s.t.
koolipoolne suuline ettepanek vallale oli tehtud juba eelmisel aastal: osta voi
rentida nn. Rcitsu kinnistu manguvajaku korval ja selle korvalhoonest chitada
puukuurid.
Kirjalikult esitas juhataja M.Viisileht vallavanem K. Ratsepale koolipoolsed
ettepanekud puukuuride jm lahenduse osas 9.martsil 2010.a
• Vaana Lasteaed-algkooli personalile oli solvav vordlus TUG-i lohenenud
kollektiiviga. Meie kollektiiv on iiksmeelne.
Vestlusest vallavanemaga selgus, et Vaana kool on hea kool, juhataja Maris
Viisileht on jouline, jarjckindel ja seisab kooli eest - selle koige parast oligi
vajajatta Vaana Lasteaed-algkool vahetult enne kooliaasta algust ilma juhita.
Kommenteerinud: 14.09.2010
Oie Havi, Vaana Lasteaed-algkooli majandusjuhataja
SA Vaana Mois asutaja-ja noukogu liige
Vaana kooli vilistlane
RE fraktsioonil on vallavalitsusele jargmised kiisimused , mis tulenevad
vallavanema vastuskirjast 9. Septembril 2010 aastal, grtsiteerime: „ Olen
seisukohal, et valla koolides toimub sec, mis seal pcabki toimuma- opnetoo".
Koolides toimuv vajab tocsti sclgitusi vallavanema poolt. Arusaamatu on
vallavanema soov hoiduda tegemast teenistuslikku iarelvalvet valla koolide ule.
mis on KOKSj? 66' vallavalitsuse otsenc tookohustus, seda niiud, kus on selgunud.
et koolijuhtide vallandamise pohjuscd on olnud scolud varadc kasutamise ja
kasutamisega.
1. Kes noustas vallavanemat koolijuhti vallandamise kusimustes ?
2. Kui mitmel valla haridusasutusel on tana nouetekohane arengukava ?
3. Millise valla ametniku tooiilesandeks on korraldada direktorite noustamine ja
arengukavade oigeaegne menetlemine vallavolikogus ?
4. Milline on valla asutusc raamatupidamise roll vastutusc jagamisel
eelarvevahendite ja valla vara kasutamisel ?
5. Kas Harku vallavalitsus on teostanud teenistuslikku jarelvalvet Vaana
koolijuhi tegevuse voi toimingute tile ?
6. Palun esitage koopiad hoolekogu kaebusest ja lastevanemate kaebusest, mis on
saadetud vallavalitsusele scoscs juhataja Maris Viisilchega.
7. Miks vaatas vallavanem ,,korvalt" puukuuri saagat juba kevadel ega votnud
midagi ette, kui kool jaeti ilma vallavalitsuse korraldusega nr. 908 20.07.2010
(Erik Sandla ) puude hoidmise kohast ?
8. Kcs Teie arvates peaks rajama uue kiittepuude ladustamise kohta Vaana
lasteaed- algkoolile ? „
Lugupidamiscga
HARKU VALLAVOLIKOGU

Harku Vallavolikou liie, RE frakstsiooni esimees Ott Kasuri

SISSETULNUD
KuupSev

