
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 
Pärnu         19. november 2018 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00 
 
Juhatas: Elise Umb (peatreener) 
Protokollis: Elise Umb 
Võtsid osa: Raiko Lehtsalu (kooli esindaja), Tõnis Vare (õppe ja kasvatustööga seotud kooli 
esindaja), Valdor Telve (külaline), Margit Kaar (lapsevanemate esindaja), Andrus Aarna 
(lapsevanemate esindaja), Jaan Ratnik (toetavate organisatsioonide esindaja), Andres Kenno 
Õunap (hoolekogu juhataja) , Aive Oeselg (lapsevanemate esindaja), Rasmus Maalinn 
(õpilaste esindaja), Alari Akermann (juhatuse esindja) 
Puudusid: kõik olid kohal 
 
PÄEVAKORD: 
1. Purjespordikooli 2018. aasta 
2. 2019. aasta hooaeg 
3. Ettepanekud 
4. Lisateemad 
 
1. Räägiti 2018. aastal saavutatud tulemustest jääpurjetamises ja veepurjetamises. Kuidas 
2018. aastal Pärnu Jahtklubi toetas noorsportlaseid ja millised olid lisatoetused. 
Selgitati eelarve lugemist. 
Hooajal 2018 eelarves enam suurt muutust ei tule, kui vesi ei jäätu. 
 
OTSUSTATI:  

• Täpsemalt aasta eelarvet lahti kirjutama ei hakata. 
 
2. Tutvustati 2019. aasta prioriteete jääpurjetamises, suvepurjetamises. Prioriteedid 
vastavate õppekavade Eesti Meistrivõistlused, Eesti karikavõistlused ja tiitlivõistlused.  
Toetatakse klubikoondislasi vastavalt lepingu järgi sarnaselt 2018. aastale.  
Võtta kasutusse 2019 suvehoojast klubikoondislase/tema esindaja ja klubi esindaja vahel 
leping. Et oleks teada kõigile osapooltele kohustused ja õigused.  
Arutati erinevaid võimalusi, oktoobrikuu õppemaksu kohta ja suveõpilaste tasusid. 
Arutleti kuidas muuta mairegatti ja kevadregatti atraktiivsemaks. 
 
OTSUSTATI: 

• Klubikoondislaste ja klubi vahel koostatakse leping. 

• Peatreener koostab suvelastele kohandatud lepingu.  

• Laagri/võistluse treener otsustab seal osalejad. 
 
3.1. Korrigeerida purjespordikooli põhimäärust: 

Punkt 3. Kooli struktuur: Hoolekogu koguneb vähemalt üks kord aastas (sügisel). 
Punkt 6.5. Hoolekogu liikmed määratakse kolmeks aastaks. Kooli pidajal on õigus 
teha jooksvalt muudatusi hoolekogu liikmete nimekirjas. 
Punkt 8. Ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta teeb hoolekogu. 
Punkt 9.b. Purjespordiosakonnas kestab õppeaasta 11 kuud. 



Punkt 12.b. Õppetasu maksmine toimub 12 kalendrikuul aastas. 
 
3. 2. Hoolekogu koosseis kooskõlastada põhimäärusega. Hoolekogusse kuuluks vastavalt 
põhimäärusele:  

Jahtklubi ja purjespordikooli toetavate organisatsioonide esindaja- Jaan Ratnik 
  Õppe ja kasvatustööga seotud koolitöötaja – Elise Umb 

Lastevanemate esindaja – Aive Oeselg 
Õppurite esindaja – Rasmus Maalinn 
Kooli esindaja – Raiko Lehtsalu 

 
3.3. Kord aastas (sügisel) hakkab toimuma lastevanemate üldkoosolek koos hoolekogu 
koosolekuga. Sellega kaasatakse rohkem lapsevanemaid kooli tegevustesse. 
Hoolekogu saab tekkinud ideedega tegeleda ka e-posti teel. Aeg on edasti läinud. 
Linnaametnik kaasata hoolekogu koosolekutele. 
 
Juhatus alati ootab ettepanekuid purjespordikoolist. Kõik juhatuse liikmed ei ole kursis 
purjespordikooliga. 
 
OTSUSTATI: 

• Ettepanekud on asjakohased ja esitada muutused juhatusele. 

• Lastevanematele jääb hoolekogusse üks esindaja. 

• Kord aastas (sügisel) toimub lastevanemate üldkoosolek koos hoolekogu 
koosolekuga.  

• Koosoleku kutsub kokku peatreener. 

• Hoolekogu nimel tehtud ettepanekud on kooskõlastatud kõikide hoolekogu 
liikmetega. 

 
4.1. Iga aasta suvel on toimunud Leedus Nidas rahvusvaheline Laser klasside laager 
rahvusvaheliste treeneritega.  
4.2. Kooli atraktiivsus ja ajaga kaasas käimine peaks olema kooli siht. Vastavalt sellele ka 
paadiklasside valikud sobilikud. 
4.3. Laser klassidel ei ole klassioskustega treenerit. Tegeletakse Laser klasside 
treeneriprobleemi lahendamisega suvisel perioodil. 
4.4. Stipendiumide ja toetuste taotlemine. Peatreener jagab infot individuaalsete 
stipendiumide ja toetuste taotlemise võimaluste kohta sportlastele või nende vanematele. 
Koostamine jääb sportlase teha, abi vajades purjespordikool aitab. 
 
OTSUSTATI: 

• Elise tegeleb, et ka meie edukamad Laser klasside õpilased saaksid suvel Leedus 
Nidas toimuval laagris osaleda. Eeltöö on tehtud. 

• Tegeletakse Laser klasside treeneri probleemi lahendamisega. 
 
Elise Umb 
Pärnu Jahtklubi Purjespordikooli peatreener 
 


