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1. Lasteaia rühmades kohtade arvu piirmäära tõstmine 
 
 

1. Lasteaia rühmades kohtade arvu piirmäära tõstmine 

Direktor ja Saue vallavanem andsid ülevaate sõjapõgenike olukorrast Saue vallas ning vajadusest 
sõjapõgenikest laste lasteaeda võtmiseks suurendada nende rühmade kohtade piirarvu, kus rühma 
ruumide suurus seda võimaldab. 

Hetkel on Saue vallas kokku ca 250 ukrainlast. Olukord muutub igapäevaselt. Kõige rohkem põgenikke 
Saue linna territooriumil, siis Laagris ja väiksemates kohtades. Valdavalt on põgenikud tulnud oma 
pereliikmete või tuttavate juurde.  

Tulenevalt seadusest on kohustus kohelda sõjapõgenikke võrdselt eesti kodanikega. See tähendab, et 
kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda lasteaia kohta ka põgenikest lastele. 

Saue linnas on 20 ukraina last. Nendest 7 käivad praegu Laagri lasteaias. Algne plaan oli luua eraldi 
rühm ukraina lastele Turba lasteaeda. Arutades spetsialistidega ning plaanides liikumisvõimalusi ja 
transpordi maksumust ning logistikat, jõudis vald otsusele, et laste kohanemise jaoks on õigem 
paigutada ukraina lapsed oma vanusejärgsetesse rühmadesse koos meie lastega ning jagada nad 
nende piirkondade lasteaedadesse, kus lapsed ka elavad.  

Hoolekogu küsimused: 

Kuidas Laagri lasteaias käivad lapsed on integreerunud? 
Lasteaia juhataja sõnul on väga hästi integreerunud.  

Mis keelt nad räägivad? 
Pigem on lapsed ukrainakeelsed, kuid nad õpivad hoolega eesti keelt. 

Kas olete arutanud ka liitrühma loomist (eri vanuses lapsed ühes rühmas)? 
Praegune olukord ja hinnang on, et lihtsam on lapsi integreerida erinevates rühmades vastavalt 
vanusele, mitte et nad on kõik ühes rühmas. Ka Saue lasteaias on juba praegu 3 ukraina last ja saavad 
hästi hakkama. 

Kas igas rühmas on vene keelt oskav õpetaja? Õpetajatel on hirm, et kuidas just eelkõige vanematega 
suhelda saavad, kui keelt ei oska. 



Kui keelt oskavat õpetajat ei ole, siis aidatakse õpetajat. Igasse tiiba tehakse keeleoskajate võrgustik ja 
siis saavad keelt oskavad õpetajad aidata ja helistada/suhelda vanematega. Lisaks tulevad lapsed 
lasteaeda sügisel, selleks ajaks on ka vanemad juba eesti keelt juurde õppinud. 

Hoolekogul on soovitus kaaluda tõlgi tööle võtmist, kes oskaks vestlusi eesti-ukraina-eesti tõlkida. Eriti 
oluline on see olukordades, kus on vaja rääkida lapse arengust või hirmudest/käitumisest. Kuna lastel 
on olnud koledad üle-elamised, võib tekkida olukordi, kus peaks vanematele märku andma lapse 
vaimse olukorra kohta. 

Hoolekogu liikme tagasiside, et lapsed saavad uute lastega väga hästi hakkama, pigem see rikastab 
rühma ja rühma laste arengut. 

Kas teiste valla lasteaedade kohad on täis ja sinna ei saaks ukraina lapsi suunata? 
Jah, teised lasteaiad on täis. V.a. Turba ja Ääsmäe, aga nendesse laste viimisest oli juba eelpool juttu. 

Kas on kindel, et kui suurendame rühmas kohtade arvu, siis jäävad need kohad kindlalt ukraina lastele? 
Seda ei saa vald garanteerida, sest vald ei saa jätta kohta eesti lapsele andmata, kui koht vaba on. 

Hoolekogu liikmed toovad kõige suurema murekohana rühmade kohtade arvu suurendamise juures, 
et: 

a) meie lapsed ei jääks kvaliteetsest lasteaia teenusest ilma; 
b) õpetajate koormus ei kasvaks nii suureks, et nad hakkavad töölt lahkuma; 
c) õpetajad ei jääks hätta ukraina laste ja vanematega suhtlemisel; 
d) vald suhtuks tõsiselt ja tegeleks edasi moodulite paigaldamisega lasteaeda ning uue lasteaia 

ehitusega ja ei võtaks 24 kohta rühmas iseenesest mõistetavana. 

 

Arutelu tulemusena hääletavad hoolekogu liikmed järgmiste rühmade kohtade arvu tõstmise üle: 

Alates 01.09.2022 
A5 Klaabu                           + 2 (24) 
A7 Puhh ja sõbrad            + 2 (24) 
A8 Tipp ja Täpp                 + 2 (24) 
B5 Krõll                               + 2 (24) 
B7 Naksitrallid                   + 2 (24) 
B8 Täheke                          + 2 (24) 
D1 Trollid                           +2  (24) 
D2 Lotte                             +2 (24) 
D3 Poku                              + 2 (24) 
D4 Päikesekiired              + 2 (24) 
K1 Kütise tänaval             +2  (24) 
K2 Kütise tänaval             +2 (24) 
Ajavahemikus 01.-31.07.2022 
Suvised valverühmad kuni 24 last. 
 

Hääletuse tulemus: poolt 12, erapooletud 2, vastu 2 ja ei osalenud 3 hoolekogu liiget. 

 

Hoolekogu otsustas: 

Teha vallavalitsusele ettepanek: 

1. tõsta järgmiste rühmade kohtade arvu: 



Alates 01.09.2022 
A5 Klaabu                           + 2 (24) 
A7 Puhh ja sõbrad            + 2 (24) 
A8 Tipp ja Täpp                 + 2 (24) 
B5 Krõll                               + 2 (24) 
B7 Naksitrallid                   + 2 (24) 
B8 Täheke                          + 2 (24) 
D1 Trollid                           +2  (24) 
D2 Lotte                             +2 (24) 
D3 Poku                              + 2 (24) 
D4 Päikesekiired              + 2 (24) 
K1 Kütise tänaval             +2  (24) 
K2 Kütise tänaval             +2 (24) 
Ajavahemikus 01.-31.07.2022 
Suvised valverühmad kuni 24 last. 
 

2. Hoolekogu koguneb uuesti oktoobris ning vaatab üle ukraina laste kohavajadused. Kui 
vajadus on planeeritust väiksem, teeb hoolekogu vallavalitsusele ettepaneku vähendada 
rühmade kohtade arvu. 

3. Hoolekogu soovib, et vallavalitsus ja lasteaia juhtkond annavad hoolekogule teada, kui 
vabadele kohtadele esitab lasteaeda saamise taotluse keegi teine (mitte sõjapõgenik). 

 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 
Andra Vilbaste                   Elina Siimon 

 


