


• Koolielu puudutavates küsimustes kaasalöömine

• Informatsiooni liikumine – igas klassis kaks liiget, võimaldab 
kiiret informatsiooni liikumist lastevanemate vahel, annab 
ülevaate olemasolevatest probleemidest

• Kogukondlik kaasamine kooliellu – aktiivse osalemise ja sünergia 
tekitamine laste, kooli ja lastevanemate vahel 

• Lastevanemate ühishääle koondamine  - jõud parendamiseks, 
muudatuste algatamiseks



• Vanematekogu kohtus 4 korda: 18.10.2016, 23.11.2016, 17.01.2017 
ja 26.04.2017

Juhtimine:

• Alates sügisest Lembrit Arikainen - esimees, Taavi Hollman -
aseesimees, Eilike Lõssov – sektretär

• Edasi alates 23.novembrist 2016 Taavi Hollman - esimees, Eilike 
Lõssov - aseesimees, Kristiina

• Böttker - sektretär



1. Ettepanek kooli MTÜ PMG annetuskonto avamiseks.

2. Jõululaada korraldamisele kaasaaitamine.

• 2015 aastal oli tulu 306,55.

• 2016 aastal - Kokku telliti 43 lauda ning teenistust sellelt 
osalusmaksuna 215 EUR. Annetusi oli kokku 126,88 EUR. 
Loteriiga teeniti 321 EUR.

3. Abistasime kooli sünnipäevale õhupallide soetamisega; 
lapsevanemate annetuste kogusumma oli 203 €.





4. Korraldasime (12.01.2017) hommikuse tipptunni vaatluse 
E. Bornhöhe ja Supluse ristmiku ülekäiguraja liiklusolukorra 
kohta. Kohale tulid Tallinna Transpordiameti, Pirita 
Linnaosavalitsuse, politsei ja vanematekogu esindajad.

5. Pöördumine Tallinna Transpordiameti poole Kooli ümbruse 
liikluskorralduse küsimuses. Kevadel paigaldati liiklusmärke ja 
suvel ehitati Pirita LOV tellimisel Ed.Bornhöhe ja Supluse 
puiestee ristmikule kiirustõkend, mis aitab kaasa kiiruste 
vähenemisele Bornhöhe teel.







6. Üleskutsed lapsevanematele jälgima kooli ümbruses liiklusmärke 
ja neist kinni pidama. 

Pirita linnaosa vanema asetäitja Kalle Jõks andis teada, et 13. märtsil 
2017 toimus linnaosavalitsuse, politsei ja munitsipaalpolitsei ametnike 
nõupidamine Pirita linnaosa turvalisuse ja korrakaitse teemadel 
(kooliümbruse liikluskorralduse asjus). Teemaarutuse tulemusel 
otsustati, et politsei ja munitsipaalpolitsei hakkavad pisteliselt, kuni 
olukord paraneb, hommikuti kell 7.45-8.15 liikluskorraldusnõuete 
täitmist kontrollima, selle ignoreerijaid korrale kutsuma ja vajadusel 
karistama. Korrakaitsjad teavitavad linnaosavalitsust oma 
järelvalvetegevusest ja liikluskorraldust parandavatest ettepanekutest.



7. Esindamine Merivälja kooli vanemate kohtumisel 4. aprillil 2017

8. Tutvusime parendustega, mida koolis sügis-talvel 8 kuuga juba 
tehtud on: https://drive.google.com/file/d/0B1vn4aHDFn-
nV1BmODFCMTlUSFE/view

9. Arutelu kooli võimalike toetamisvõimaluste üle õppetingimuste 
jätkuvaks parendamiseks

Üleskutse kooli toetama. Annetused PMG MTÜ annetuste kontole 
EE081010220259554229.

Selgitusse võib kirjutada „kooli remondifondi“.

https://drive.google.com/file/d/0B1vn4aHDFn-nV1BmODFCMTlUSFE/view


10. Otsustasime anda välja koolijuhile

Vanematekogu nimel tänukirja.



11. Pöördumine piirkonna politseikonstaablile liikluseeskirjade 
rikkumiste osas. Pöördumisele saime positiivse vastuse, mis oli 
alljärgnev: 

Tänan tähelepanekute eest! Võtsin kõigi sõiduki omanikega 
ühendust ja viisin läbi vestluse ning tegin n.ö suulise hoiatuse. Kõik 
tunnistasid ja said oma rikkumistest aru ning lubasid neid edaspidi 
vältida. Ootan taolisi tähelepanekuid ka edaspidi, et koostöös 
liiklusturvalisust tõsta.



12. Edastasime lapsevanematel ka ühe hoiatuse: 

Hiljuti oli kooli ees nähtud autot, mille juht oli küsinud lastelt, kus 
asub raamatukogu ning oli lapsi autosse kutsunud. Õnneks oli lastel 
tarkust eemale joosta. Palun hoiatage oma lapsi mitte mingil juhul 
võõrastesse autodesse minema. Pigem kirjutagu üles auto number 
ja värv ning teatagu sellest  lapsevanematele. Hädavajalik oleks 
sellistest juhtumistest teavitada ka piirkonna politseikonstaablit: 
Marili Tammiste, Kontaktandmed: telefon 612 5556 (Pirita 
konstaablipunktis) või 612 4777 (Ida-Harju politseijaoskonnas), e-
post:

marili.tammiste@politsei.ee








