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Jãrva-Jaani

Toolepingu erakorraline ülesütlemine töoandja poolt

09.06.2016 nr 3.3-2/27

Töölepingu seaduse § 88 Ig 1 p 3, 5, 6, Ig 3, Pñit Dievese 22.08.2011 sölmitud toölcpingu
nr 255 punlcti 2.5 alajaotus (a), (i) alusel:

1. Töötaja Pñit Dieves (ik 38603175244) koostas 08.06.2016 SL Obtulehe
digivaljaandesse arvamusloo teemal ,,Lastetud naised, laske oma ülikOrge Iatt alla!”,
millega vöib kaasneda nende naiste solvamine ja alandamine, kellel on kOrgharidus
fling. kes 30. eluaastaks ci ole saanud vähemalt kolme last. Lisaks voib arvamuslugu
puudutada negahivselt naisterahvaid kogu Eesti Vabariigis, sest aiwamusloos suhtub
autor negatiivselt vordoiguslikusesse ning nimetab vordôiguslildwst uhiskondlikult
kahjuliku nahtusena. Opetaja kutsestandard tase 7 punlcti B.2.7 Opetaja, tase 7 kutset
labiv kompetents alajaotuse 6 kohaselt jargib ja kujundab Opetaja muuhulgas uhiskonna
vaärtusi ja nonne erinevates keskkondades. Sama standardi punkti B.2.7 Opetaja, tase
7 kutset labiv kompetents alajaonise 7 alusel tegutseb ôpetaja teadliku ja
vastutustundliku kodanikuna, toetades uhiskonna demokraatliku arengut. Tootaja hilt
Dievese arvamusloost vöib välja lugeda, et naisterahvad peaksid loobuma
kôrgharidusest, karjaari tegemisest ja vordsest kohtlemisest, et sunnitada lapsi
parendades sellega Eesti vabariigi iibeprobleeme. Antud möttckäik voib osutuda
naisterahvastele solvavaks ja alandavaks ning ebademobaatlikuks.

2. Toötaja P. Dieves on märkinud 08.06.2016 SL Ohtulehe digiväljaandesse arvamusloo
teemal .,Lastetud naised, laske oma ülikorge latt afla!”, algusesse muuhulgas oma nime
fling ameti kooliopetajana, mis muudab valjaande lugejatel kerge vaevaga
idenfifitseeritavaks Jäwa-Jaanj Gümnaasiumi, hi töötaja töoandja. Kuna Järva-Jaani
Gümnaasiumi vãartushinnangud ja hoiakud ei uhti artiklis välja toodud
väärtushinnangutega, on töötaja Priit Dieves seadnud oma tööandja kolmandate isikute
silmis ebausaldusvaameks seoses asjaoluga, et aiwamusloo sisu ci ole vastavuses
demokraatiiku ñigi pohimotetega ning arvamuslooga alavääñslatakse haritud ja
lastetuid naisi. Lisaks on töötaja hilt Dieves oma artikliga seadnud halba valgusesse
Opetaja ameti tewikuna ning seda celkoige Jiirva-Jaani Gümnaasiumis, sest öpetaja
kutsestandard tase 7 punkti B.2.7 Opetaja, tase 7 kutset labiv kompetents alajaotusc 6
kohaselt toetab ôpetaja muuhulgas oma tegevuse kaudu kutse-eetikat ja âpetaja ameti
laiemat teadvustamist fling väärtustamist uhiskonnas, mida antud arvamuslooga ei
tehta. Lisaks mieb awestada asjaolu, et töötaja Pdit Dieves’t on kahel korral 2015/16

JARVA.JMNI GÜMNAASIUM
ASUTUSESISESEKS KMUTAMISEKS

Märge tehtud 09.06.2016
Juurdepääsupümng kehtib kuni vajaduse mbodumiseni,

kuid mitte kauem kuni 09.06.2091
Aliis: avaliku teabe seadus § 35 Ig 2 p 3



JARVA-JMNI GUMNAASIUM
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Marge tehtud 09.06.2016
Juurdepääsuphrang kehtib kuni vajaduse moödumiseni.

kuid mule kauem kuni 09.06.2091
AIus avaliku teabe seadus § 35 Ig 2 p 3

ôppeaasta jooksul hoiatatud ebaeetilise kãilumise eest koolis fling kuna antud
arva.musloost Iãhtudes ei ole isik Opetajale rakenduvaid eetilisi aluseid järginud, on
töötaja jätnud töoandja poolsed toöalased korraldused täitmata. Seega pani töötaja Priit
Dieves sellega toime seaduse môistes muu teo millega pôhjustas toöandja usalduse
kaoftse enda vastu. Beltoodust tulenevalt tuleb töötaja Priit Dieves tegévus möista
hukka töölepingu seaduses satestatud alusel ja korras.

3. Rakendada Priit Dieves’e tOolepingu seaduse § 88 Ig 1 p 6 töolepingu erakorralist
ulesutlemist Ioöandja poolt seoses usalduse kaotusega töötaja vastu fling vabastan
töötaja Pdit Dieves alates 10.06.2016 Jãn’a-Jaani Gumnaasiumi ajaloo- ja
ühiskonnaöpetuse öpetaja ametikohalt.

4. Käskkiñ edastada teadmiseks Jãn’a-Jaani vallavanemale, sotsiaal- ja haridusnounikule,
raamatupidajale fling Jana-Jaani Gumnaasiumi oppealajuhatajale.

5. Järva-Jaani Gumnaasiumi direktoñ kasklcüjaga mitte nôustumisel on isikul ôigus
esitada vaie kooli direktoHle 30 päeva jooksul kasklciija allkirjastamise päevast vôi
poorduda Haldusmenetluse seaduse § 71 määratud tahtajajooksul halduskohtusse.

Raigo Prants
Direktor
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