
 

Jüri Gümnaasiumi Hoolekogu koosoleku protokoll 19.01.2017 

Kohal: 

Karin Möllits- põhikooli lastevanemate esindaja 

Biby Lilander- põhikooli- ja gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

Gunda Tire- põhikooli lastevanemate esindaja 

Marko Leppik- vilistlaskogu esindaja 

Kristina Laurits- õpilasesinduse esindaja 

Tavo Kekki- põhikooli õpetajate esindaja 

Marianne Kink- gümnaasiumi õpetajate esindaja 

 

Puudusid: 

Agu Laius- Rae Vallavolikogu esindaja 

Annely Lepik- gümnaasiumi lastevanemate esindaja 

 

Külalised: 

Maria Tiro- JG direktor 

Anne Kloren- JG õppedirektor 

Rainer Väli- noorsoopolitseinik 

 

Koosoleku kestvus 18.00 – 19.30 

Päevakava: 

1. Konstaabel Rainer Väli ülevaade probleemidest ja tegevustest Jüri 
Gümnaasiumi õpilastega. 

2. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 

3. Arvamuse andmine dokumendi „Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise 
tingimused ja kord“ eelnõule. Materjali tutvumiseks saadab kool 16.02.2017. 

4. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks põhikooli 4.bl klassis. 

5. Muud kohapeal algatatud küsimused.  

 



  

 

 

 

1. Konstaabel Rainer Väli ülevaade probleemidest ja tegevustest Jüri Gümnaasiumi 
õpilastega. 

                                 Noorsoopolitsei Rainer Väli andis ülevaate peamistest probleemidest ja tegemistest Jüri Gümnaasiumi 
õpilastega ning üldiselt Jüri alevikus. 

1) Narkootikumid, tubakatooted, alkohol 

- Jüri Gümnaasiumi õpilased on jäänud vahele tubakaga ja alkoholiga. 

- Narkootikumide probleem on väiksem. 

- On juhuseid, kus esmatarvitajad on sattunud haiglasse alkoholimürgitusega. 

Lahendused: 

- On ära kaardistatud probleemkohad, mida kontrollitakse pidevalt. 

- Jüris on suuremad mured lahendatud- suured, kes ostavad alaealistele alkoholi jne, on 
politseile teada ja on karistada saanud. 

- Tehakse koostööd kaupluste turvatöötajatega, jälgitakse ka turvakaameraid.  

- Prioriteediks pole kohe karistada, vaid leida muid lahendusi, suhtlus kodudega. Kui see 
tulemust ei anna, siis sanktsioonid. 

- Kodude ennetustöö  

- Loengud, kus räägitakse alkoholi, tubaka jne kahjulikkusest. 

- Programm KEAT ehk kaitse end ja aita teist, millega on ühinenud ka Jüri Gümnaasium. 

    2) Liikluskultuur 

- Ei kanta kiivreid ja helkureid. 

- Lapsed sõidavad ilma kiivriteta, sest see ei ole tähtis nende jaoks või vanemad ei suuna. 

 - Helkureid kantakse rohkem, kuid jäädakse lootma riiete helkuritele, mis ei valgusta nii  

hästi. Helkur peab olema paremal pool põlve kõrgusel. 

       Lahendused: 

    -Vallaga koostöös on jagatud noortele helkureid. 

    - Teadusteater. 

    - Enamasti lapsi ei karistata selle eest, vaid hoiatatakse. 

 

 



 

        3) Vargused poodides 

               - Probleeme esineb mõlemas poes- Konsumis ja Grossi poes. Tihti jäädakse     
vahele. 

               Lahendused: 

    -Suheldakse laste ja vanematega. Vajadusel saadetakse alaealiste komisjoni.  

    - Üle 14-aastastele tulevad vastasel juhul sanktsioonid ja neid karistatakse. 

               - Katsetakse erinevaid turvameetmeid poodides. 

          4) Vägivald 

                -Jüri Gümnaasiumis intsidente pole olnud.  

                - On olnud juhtumeid Rae Vallas/Jüri Alevikus, kus on osalenud Jüri 
Gümnaasiumi õpilased 

                - Kuna tegemist on kuriteoga, tegeleb sellega konstaabel või 
krinimaalpolitsei. Noored suunatakse alaealiste komisjoni. 

B. Lilander- Kas kiivriga sõitmist kontrollitakse? 

R. Väli- Kontrollitakse väga palju. Sõidetakse alevi vahel ringi, sest alev pole suur.  

B. Lilander- Tegi ettepaneku teha karmimat reklaami. Näidata kiivri olulisust ja välja 
tuua karmimaid tagajärgi. Kutsuda rääkima inimesed, kellel on õnnetus 
juhtunud.  

R. Väli- Lubas ettepanekut uurida. Nõustus, et inimeselt-inimesele on parim variant 
viimaks edasi teema olulisust. 

M. Leppik- Kiivri olulisuse tutvustamist alustada juba lasteaias. 

R. Väli- Tähtis on ka lastevanemate eeskuju. 

B. Lilander- Alguses teha noortele hoiatus, hiljem kutsuda loengusse või politseisse. 

K. Möllits- Suunata alaealiste komisjoni, kui on raskemad juhtumid. 

G. Tire- Kuidas reageeritakse, kui sõidetakse telefon käes? 

R. Väli- Ei saa midagi teha või ära keelata- käed jäävad lühikeseks. Pole seadust, mis 
seda määraks. 

M.Leppik- Kas võib kaamerast tuvastada, kes suitsetamas käivad? 

M. Tiro- Võib küll.  

R. Väli- Meil on teada Tammik ja veel paar kohta, mida kontrollitakse. 

R. Väli- Mokatubaka probleemi koolis hetkel ei ole.  

M. Leppik- Uuris koertega kontrollimise kohta. 



 

R. Väli- Seadus mingite paragrahvide alusel ei soosi kontrolle koolides. 

M. Tiro- See pole enam nii lihtne. 

M. Leppik- Vägivald, röövimised tänavatel jne- on palju? 

R. Väli- Ei ole. Pigem jalgrataste vargused. Jalgrataste jaoks on mobiilne parkimine 
hea lahendus. 

M. Leppik- Kui suur probleem on barkuurimine? 

R. Väli- Käiakse lasteaia katustel ja Skanska platsil turnimas. 

M. Leppik- Kas uudistes ka kajastatakse juhtumeid? 

R. Väli- Üldjuhul ei näidata, kui siis ainult üldist pilti/statistikat. Alaealiste probleeme 
Rae sõnumites ei kajastata. 

M. Leppik- Positiivset Jüri noorte kohta? 

R. Väli- Lapsed on tublid ja õpivad hästi. Tihti on korralikud lapsed, kes satuvad 
pahandustesse seltskonna mõjul. Suuri etteheiteid pole, meeldiv koostööd teha. 

 

 2. Eelmise koosoleku otsuste ülevaatamine. 

 Otsus: Eelmisest korrast midagi õhku ei jäänud. Kõik sai otsustatud ja arutatud. 

 3. Arvamuse andmine dokumendi „Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise 
tingimused ja kord“ eelnõule. Materjali tutvumiseks saadab kool 16.01.2017. 

     Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Rae 
Vallavalitsuse 27. detsembri 2016 määruse nr 23 „Elukohajärgse põhikooli 
määramise tingimused ja kord“ alusel.  

Punasega on dokumentides märgitud muudetud laused või parandatud sõnastus.  

M. Tiro- Sel aastal lõpetab viimane reaalklass, edaspidi tulevad alt peale spordi-, 
muusika ja keeleklassid.  

G. Tire- Sel aastal olid olnud sisseastumiskatsed lapse sõnul keerulised. Kas JG 

katsed on seotud linnakoolide katsetega? 

M. Tiro- Katsed koostavad JG õpetajad ise.  

Otsus: Hoolekogu kiidab eelnõu heaks. 

 4. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks põhikooli 4.bl klassis. 

Otsus: Hoolekogu andis nõusoleku lisada veel üks õpilane 4.bl klassi. 

 

 



 

 5. Muud kohapeal algatatud küsimused. 

K. Laurits- Õpilasesindus palus tõstatada bussiaegade küsimuse. Juhtkond pakkus 
välja variandi, et lühendada vahetundi, kuid see ei aitaks. 

M. Tiro- Kuna bussid ei sõida ainult Jüri Gümnaasiumi vahelt, siis on neid aegu 
keeruline muuta. Bussidega on 5-aastane hange ja käimas on alles 2 aasta. Kui tahta 
aegu muuta, peab kiiresti otsustama, et varakult ette öelda. 

A. Kloren- Busse ei saaks hilisemaks ka tõsta, sest väiksed jääksid liiga kauaks ilma 
järelvalveta ja turvanaine üksinda ei suudaks neid kontrollida.  

M. Leppik- Kasutada aega kuidagi ära, näiteks minna raamatukokku. 

M. Tiro- Praegu oodatakse sisearhitektidelt ideid, et teha gümnaasiumi osa 
kolmandale korrusele mõnus istumisnurk- diivanid, raamaturiiulid jne. 

M. Kink- Tuleb otsustada, kas tahetakse hommikusi konsultatsioone 

G. Tire- Lagedi buss väljub juba hommikul kell 7.10. Laps jõuab kooli umbes 7.30. 
Kas ei saaks muuta seda aega hilisemaks? 

M. Leppik- See on tõesti väga vara. Osad lapsed alles tõusevad siis. 

Otsus: M. Tiro lubas uurida, kas saaks muuta Lagedi bussi hommikust väljumisaega. 
Tuleb võtta kindel seisukoht gümnaasiumi tunni algusaegade suhtes ja läbirääkimisi 
pidada bussifirmaga, kas oleks edaspidi võimalik midagi muuta. 

 

 

Hoolekogu esimees: K. Möllits 

Protokollisid: K. Laurits ja M. Kink  


