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Vastus arupärimisele
Nagu küsimustest nähtub, toetub küsija ajalehes Sakala avaldatud materjalidele. Annan teada, et
olen kõnealust teemat käsitlenud arvamusartiklis, mis ilmus ajalehes Sakala 24. aprillil 2015.
Tahan juhtida tähelepanu sellele, et küsimusega tegelenud linnajuhtide soov on olnud lahendada
tekkinud vastasseis erapooletult, delikaatselt ning ilma kellegi au ja väärikust riivamata.
Kõnealuses loos vastasin enamikele Teie poolt esitatud küsimustele, kuid olen meelsasti valmis
seda tegema veel.
Küsimus:
Sakala vahendatud info kohaselt toimus hoolekogu koosolek 9.märtsil, seejärel jõudis hoolekogu
allkirjastamata protokoll, ehk protokolli projekt, ainult linnapea meiliaadressile, allkirjastatud
variant laekus 17. märtsil ja registrisse jõudis nimetatud dokument alles 9. aprillil. Siit
küsimused:
1.Kas kõikide protokollide projektid käivad enne lõplikku allkirjastamist linnapea
kooskõlastusel?
Vastus: Juhin küsija tähelepanu tõsiasjale, et iga kooli hoolekogu protokollid peavad olema
registreeritud kooli dokumendihalduse süsteemis ning avalikustatud sama kooli kodulehel.
Jakobsoni kooli hoolekogu protokollid ei olnud kahjuks kooli kodulehel avalikult leitavad.
Jakobsoni kooli hoolekogu esimees saatis linnapeale protokolli, et hoolekogu otsusest teavitada.
Täpsustan, et protokoll jõudis linnapeani 12. märtsil kl 17.40.
2. Mis põhjusel linnapea kohe peale protokolli projekti laekumist midagi ette ei võtnud.
Kui siiski võttis, siis mida täpselt?
Vastus: Linnapea teavitas toimuvast volikogu esimeest koheselt järgmisel päeval so 13. märtsil
ning kutsus selgituste saamiseks enese juurde välja Jakobsoni kooli hoolekogu esimehe, hr
Lehtsalu, kes aga ei saanud kahjuks tulla ning saatis enese asemel hoolekogu liikme hr Servinski.
Kõnealusest kohtumisest võttis osa ka volikogu esimees, hr Länts. Pärast nimetatud kohtumist
kutsusin 19. märtsil (see oli esimene võimalik aeg, mis kõigile osalistele sobis) välja nii hr Eero
Järvekülje kui ka hr Kaarel Lehtsalu, et arutada võimaluste üle, kuidas tekkinud olukorda
lahendada. Sellel kohtumisel leppisime kokku, et linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet viib
kooli personali seas läbi küsitluse, et välja selgitada nende hoiakud nii kooli juhtimise kui
hoolekogu osas. Küsitluse küsimustiku aitasid koostada Rajaleidja keskuse spetsialistid.
Küsitluse tulemused on vastajale teadaolevalt hr Õmblusele edastatud. Juhin tähelepanu
asjaolule, et haridus- ja kultuuriamet on tellinud antud küsitluse tulemustele ka asjatundja
analüüsi, mis peaks valmima hiljemalt 8. maiks.
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3. Millega seletab linnapea protokolli registreerimist alles 09.04. Kas see on linnavalitsuses
dokumendihalduse tava?
Vastus: Nii nagu eelpool märkisin, peavad kooli hoolekogu protokollid olema registreeritud
kooli dokumendihalduse süsteemis, mitte linnavalitsuse dokumendiregistris ning avalikustatud
kooli kodulehel.
8. aprillil toimus Jakobsoni kooli lastevanemate korraline üldkoosolek, millel arutati erakorralise
päevakorrapunktina ka direktori ja hoolekogu vastasseisu küsimust. Linnapeani linnasekretäri
kaudu jõudnud info kohaselt tõstatati koosolekul ka küsimus sellest, kelle initsiatiiv kooli
direktori ametist vabastamise taotlus on. Kuivõrd hoolekogu protokollid ei olnud kooli kodulehel
sel hetkel avalikud, võis tekkida osadel lastevanematel kahtlus sellest, kas kõnealune hoolekogu
ettepanek tegelikkuses eksisteerib.
Spekulatsioonide vältimiseks otsustasin lasta hr Lehtsalu poolt saadetud kõnealuse protokolli
järgmisel päeval, s.t. 9. aprillil linna dokumendihaldussüsteemis registreerida. Nii muutus see ka
avalikkusele kättesaadavaks. Käesolevaks ajaks on eelpoolnimetatud protokoll ka kooli
kodulehel olemas.
4. Kas linnapea algatab Jakobsoni kooli hoolekogust linnavalitsuse esindaja
tagasikutsumise?
Vastus: Linnapea soovib välja selgitada kõnealuse vastasseisu põhjused ning töötada välja
lahenduse. Eesmärk on taastada Jakobsoni koolis normaalne tööõhkkond.
5. 1. aprilli Sakala juhtkiri väidab, et avatud linnajuhtimisest kõnelda armastav linnapea
Ando Kiviberg võttis koolijuhilt vaikimisvande. Kas ja miks see nii oli või on tegemist lehe
ilmumise kuupäevast tuleneva naljaga?
Vastus: Vaikimisvanne oli koolijuhi enese ühepoolne soov. Linnapea ei ole koolijuhilt vaikimist
nõudnud, kuid austas koolijuhi vastavat soovi. Loodan, et hr Järvekülg on seda valmis ka
volikogu kolleegidele kinnitama.
6. Kas linnavalitsus hindab normaalseks olukorda kui linnavalitsus eesotsas linnapeaga
ilmutab tegevusetust ja kooli juhitakse ajalehe vahendusel?
Vastus: Linnavalitsus on kõnealusele olukorrale lahendust otsides tegutsenud vastavalt
kokkulepetele konflikti osalistega ning teinud seda nii kiiresti, kui on olnud võimalik. Ei linna
ega kooli juhtimist massiteabevahendite kaudu ei pea ma õigeks.
7. Millised on edasised konkreetsed ning ajakavalised tegevused olukorra lahendamiseks?
Vastus: Nii nagu eelpool nimetatud, valmib hiljemalt 8. maiks kooli personali küsitluse tulemuse
analüüs, mille linnavalitsus saadab koos küsitluste tulemusega kooli juhtkonnale, personalile ja
hoolekogule. Kõnealune analüüs on olukorra lahendamiseks kavandavate edasiste tegevuste
aluseks. Eesmärk on vastasseis võimalikult kiiresti lahendada ning kooli töörahu taastada.
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