TÜRI SPORDIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEK

Kuupäev: 18.11.2018
Aeg: 18:00 - 19:30
Koht: Türi, linna võimla
Osalesid: Paul Poopuu (PP), Tauri Must (TM), Kristjan Männa (KM), Mati Sadam (MS),
Kai-Melli Kapten (KMK), Villi Vantsi (VV)
Kutsutud: Liisa Gritšenko (LG)
Päevakord
1. Vaadata üle Türi Spordikooli õpilastele kehtestatud kuumaksu määrad ja tasumise
kord
2. Vaadata üle ja kinnitada treenerite poolt esitatud avaldused õpilaste treeningtasudest
vabastamiseks
3. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
Nr. Teema
Tegevus
1
Kehtestatud kuumaksu määrad ja tasumise kord
 LG teeb treeneritele
PP andis ülevaate 2012.a. kehtestatud korrast. Hoolekogu
ühesugused õppetasu
arvas, et jätkata õppetasu kogumist 5 eurot õpilase kohta
kogumise põhjad
kuus ja lapsevanematelt laekunud raha kantakse Türi
 LG teeb muudatused
Spordiklubide Liidu arvele kaks korda aastas – aprilliks ja
kehtestatud õppetasu
detsembriks. VV tegi ettepaneku, et lapsevanematel peaks
määra ja tasumise korras
olema võimalus tasuda õppetasu nii sularahas kui
 MV ja PP vaatavad üle
ülekandega. Hoolekogu oli sellega nõus. Samuti soovis
programmid, mis
hoolekogu jätta samaks põhjused, millega õpilased
lihtsustaksid arvete
vabastatakse treeningtasust. PP tegi ettepaneku, et
saatmist lastevanematele
õpilaste sportlike tulemuste alusel õppetasu vabastus
kehtiks üks jooksev aasta, mitte ei lõpeks õppeaastaga või
poolaastaga. Hoolekogu kiitis ettepaneku heaks.
Õppetasu kuumaksu tasumise korra neljandas punktis oli
vabastatud õppetasust ujumine ja ratsutamine. Kuna
treeninggruppe on lisandunud, siis PP ettepanek oli
juurde lisada ka vibusport (Türi Vibukool) ja jalgpall.
Põhjuseks on see, et ka neil on lisakulutused
spordibaaside rentimise või kasutamisega.
PP ettepanek on vabastada kergejõustiku (KSK Alem)
treeningrühmad õppetasust sel perioodil, kui Türi
Põhikooli võimlas enam treenida ei saa ja treeningutega
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3

võivad neile kaasneda kulutused spordibaaside rentimisel.
Hoolekogu oli ettepanekuga nõus, kuid otsustas selle
küsimusega tegeleda alles siis, kui antud teema on
reaalselt päevakorras.
PP annab teada, et kui lapsevanem soovib õppetasu
maksmise kohta kuludokumenti, siis Türi Spordiklubide
Liidu raamatupidaja väljastab selle.
KM tegi ettepaneku, et õpilaste treeningute õppetasud
võiksid laekuda otse Türi Spordiklubide liidu kontole ja
raamatupidaja saadaks kõigile lapsevanematele
sellekohased arved. PP lubas uurida programme, mida sel
puhul kasutatakse, et tulevikus võimalusel seda kasutama
hakata.
PP rääkis õppetasu maksmise lehtedest ja nende
vajalikkusest ning Hoolekogu soovitas teha kõigile
treeneritele ühesugused alused.
Kinnitati: Hoolekogu kinnitas Spordikooli õpilastele
kehtestatud kuumaksu määrad ja tasumise korra.
(Lisa 1)
Poolt 6 häält
Vastu 0 häält
Avaldused treeningtasudest vabastamiseks
Türi Spordikoolis on 10 treenerit ja õppetasud tuleb
tasuda neist kuuel – maadlus, vibusport (Amburid),
võrkpall, kergejõustik (Järvala), kergejõustik (Alem) ja
orienteerumine. Avaldused esitasid neli treenerit (Lisa 2)
ja hoolekogu kinnitas need.
Kinnitati: Hoolekogu kinnitas treenerite avaldused
õpilaste treeningasude vabastamiseks.
Poolt 6 häält
Vastu 0 häält
Jooksvad küsimused
3.1. Türi valla esindaja hoolekogus
Türi Spordikoolis oli hoolekogu liikmena Türi
valla esindaja Martin Kaschan, kes ei tööta enam
Türi vallas. Hoolekogu teeb Türi vallavalitsusele
ettepanek uue liikme määramiseks. Antud
koosolekuks määras Türi vallavalitsus ajutiseks
esindajaks Mati Sadama, kuid teeb peagi otsuse,
kes on Türi valla uus esindaja hoolekogus.

 LG arvutab välja
õpilaste treeningtasude
summad, mis klubidel
tuleb Türi Spordiklubide
Liidule detsembris
kanda.

Koosoleku juhataja:
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Lisa 1

Türi Spordikooli hoolekogu kinnitas 12.12.2018
Spordikooli õpilaste kehtestatud kuumaksu määrad ja tasumise kord

1. Kinnitada Türi Spordiklubide Liidu Spordikooli treeninggruppidesse kuuluvate
õpilaste kuumaks 2018.-2019. õppeaastal 5 eurot.
2. Lastevanematelt laekunud raha kantakse Türi Spordiklubide Liidu arvele vähemalt
kaks korda aastas – aprillis ja detsembris.
3. Treeneri ettepanekul on õigus vabastada õppemaksust:
3.1.Eesti mesitrivõistlustel medali võitnud noorsportlased
3.2.Kuni 15% treeninggrupi liikmetest erinevatel sotsiaalsetel põhjustel
4. Ujumise, ratsutamise, vibusspordi (Türi Vibukool) ja jalgpalli treeningtasu ei kanta
Liidu arvele, vaid sellega kaetakse osaliselt baaside kasutamisega seotud kulud.

Paul Poopuu
Türi Spordikooli direktor

