Viljandi abilinnapea Ardo Agasillale
23.07.2015

ARUPÄRIMINE

Soovime volikogu liikmetena aru pärida kahes küsimuses, mille Viljandi Linnavolikogu
Sotsiaaldemokraatide saadikurühm on palunud arutelu alla võtta kokku kutsutaval
linnavolikogu erakorraliseks istungiks. Aru pärime:
1. Viljandi linnavolikogu esindaja tegevuse kohta Viljandi Jakobsoni kooli hoolekogus
2. Viljandi linna haridusasutuste direktorikohtade täitmise ja selle protsessi läbipaistvuse
osas
Arupärimise selgitus
1. Viljandi linnavolikogu esindaja tegevus Viljandi Jakobsoni kooli hoolekogus
Viimastel kuudel on maakonnalehe Sakala veergudel korduvalt kajastatud konflikti
Viljandi Jakobsoni kooli hoolekogu ja direktor Eero Järvekülje vahel. Kahe osapoole
lahkheli põhjuseks on toodud erinevad nägemused kooli arengukava osas. Antud konflikti
analüüsides tuleb välja, et suur osa tekkinud segadusest on põhjustatud linnavolikogu
poolt nimetatud kooli hoolekogu liikme, abilinnapea Ardo Agasilla poolt. Allpool on välja
toodud kronoloogia, mis selgitab Ardo Agasilla osa tekkinud konfliktis.
Aeg
31.10.2014

Jakobsoni Kool esitas Linnavalitsusele kooli arengukava projekti ning
edastas selle samaaegselt hoolekogule arvamuse saamiseks.

24.11.2014

Jakobsoni kooli hoolekogu tutvus arengukava projektiga ning esitas kooli
juhtkonnale mõned muudatusettepanekud

15.12.2014

Kooli arengukava oli esimest korda Munitsipaalasutuste arengukavade
läbivaatamise komisjonis, mille liige oli ka Ardo Agasild. Komisjon
soovitas arengukavas teha mõningad muudatused. Samuti võeti arvesse, et
kooli hoolekogu on teinud arengukavasse mõned muudatusettepanekud,
mistõttu otsustati arengukava kinnitamine edasi lükata ning teha seda
pärast muudatusettepanekute sisseviimist. Otsusest oli teadlik ka Ardo
Agasild

09.02.2015

Munitsipaalasutuste arengukavade läbivaatamise komisjon analüüsis
Jakobsoni kooli arengukava teist korda. Komisjoni koosolekul osales ka
Ardo Agasild. Komisjon otsustas anda arengukavale oma heakskiidu ning

arengukava saadeti linnavalitsusele kinnitamiseks.

16.02.2015

Viljandi Linnavalitsuse istungil otsustas linnavalitsus Jakobsoni kooli
arengukava ühehäälselt kinnitada. Istungil osales ka Ardo Agasild.

09.03.2015

Toimus Jakobsoni kooli hoolekogu koosolek, kus arutati kooli
arengukava. Koosolekul osales ka Ardo Agasild. Vaatamata sellele, et
linnavalitsus oli arengukava juba kinnitanud (millest Ardo Agasild
abilinnapeana teadlik oli), otsustas hoolekogu ühehäälselt mitte
kooskõlastada kooli arengukava. Lisaks arengukava mittekinnitamisele
tegi hoolekogu ettepaneku koolipidajale ehk Viljandi Linnavalitsusele
vabastada ametist kooli direktor Eero Järvekülg. Otsuse poolt oli 5
hoolekogu liiget ning 2 jäid erapooletuks.

17.03.2015

Kooli hoolekogu saatis Ando Kivibergile kirja koos protokolliga, milles
teavitati linnapead hoolekogu koosolekul tehtud otsustest. Enne seda
polnud Ardo Agasild teavitanud linnavalitsust tehtud otsustest. Kiri
registreeriti ametlikult alles 09.04.2015

08.04.2015

Jakobsoni koolis toimus lapsevanemate üldkoosolek. Selleks hetkeks oli
linnapeale saadetud kiri veel Linnavalitsuses registreerimata. Ardo
Agasild ei osalenud üldkoosolekul.

16.04.2015

Viidi läbi Viljandi Linnavalitsuse poolt koostatud õpetajate küsitlus kooli
juhtimise ja hoolekogu töö kohta. Küsitluse tulemuste kohta tellis
linnavalitsus eksperthinnangu Meistrite kool OÜ-lt. 29.05.2015 ilmunud
ajalehes „Sakala“ lubas linnapea Ando Kiviberg eksperthinnangu
avalikustada. Tänaseks seda tehtud pole.

Analüüsides konflikti kronoloogilises järjekorras, tuleb välja, et Ardo Agasild on linnapoolse
hoolekogu liikmena toiminud mitmel puhul mittevastavalt oma ametiülesannetele ning
abilinnapeana jätnud reageerimata puhkudel, kus sündmuste areng oleks seda nõudnud.
Arupärimise koostajad küsivad Ardo Agasillalt:
1. Miks ei teavitanud Ardo Agasild linnavalitsust koheselt sellest, et kooli hoolekogu on
palunud ametist tagasi kutsuda direktor Eero Järvekülje?
2. Miks Ardo Agasild ei informeerinud munitsipaalasutuste arengukavade läbivaatamise
komisjoni sellest, et ka teisele läbivaatamisele tulnud kooli arengukava hoolekogu
heakskiitu ei oma?
3. Kas Ardo Agasild ei leia, et abilinnapeaks olemine ja samaaegne kuulumine Jakobsoni
kooli hoolekogusse seab ta pidevasse huvide konflikti?

2. Viljandi linna haridusasutuste direktorikohtade täitmine ja selle protsessi
läbipaistvus
Seoses läheneva uue õppeaastaga tekitab küsimusi olukord, kus juba pikka aega pole kahele
Viljandi linna haridusasutusele leitud uusi direktoreid. Nii Viljandi Kaare Kool kui ka
Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium on täna juhitud kohusetäitjate poolt. Direktori
otsimiseks pole konkursse pikalt välja kuulutatud. Antud olukord on segadusttekitav ning
paneb küsima, miks pole nimetatud koolidele uusi juhte otsitud.
Arupärimise koostajad küsivad valdkonna eest vastutavalt abilinnapea Ardo Agasillalt:
1. Miks pole mainitud kahele koolile senimaani uusi direktoreid määratud?
2. Milline on linnavalitsuse plaan nende kahe kooli tuleviku osas? Kas koolid plaanitakse
ümberstruktureerida? Kui jah, siis millisel määral ning miks?
Arupärimise esitajad paluvad, et arupärimisele vastataks suuliselt 6. augusti erakorralisel
Viljandi linnavolikogu istungil.
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