
  

Lasteaia hoolekogu 30.01.2018 erakorralise koosoleku protokoll 

 

Osalesid: Liis Haugas, Kaidi Rand, Madis Gilden, Anu Alatsei, Inga Alt, Merle, Muru, Elina Siimon, Siim 
Kadak, Kätlin Arras, Julianna Guljajeva, Katrin Arvola, Esther Ruiso, Helen Aunap, Maarja Ehala, Hedi 
Tammeleht, Liisa Ojapõld, Andres Kaarmann (abivallavanem) 

Puudusid:  

Kutsutud:  Silver Libe (Saue valla haldusjuht), Ando Liiv (P.P. Projekt OÜ projekteerija), Kalev Iisrael 
(Saue Linnavarahalduse juhataja), Diana Kuntor (lasetaia direktor) 

 

Päevakord: 

1. Lasteaia rekonstrueerimine 2018. ja 2019. aastal 

Valla haldusjuhi ja projekteerija ülevaade lasteaia rekonstrueerimise plaanidest: 

Rekonstrueerida planeeritakse lasteaia n-ö vana osa ehk A- ja B-tiib. Tööd sisaldavad endas: 
- Kogu hoone soojustamist (seinad, vundament, katus); 
- rühmaruumidele uut valgustust, kaabeldust; 
- kütte- ja ventilatsioonisüsteemi ehitust (sh katusele päikesepaneelide paigaldamist); 
- sanitaarsõlmede täielikku uuendamist ning nendesse põrandakütte paigaldamist; 
- rühmadesse riiete kuivatamise kappide paigaldamist; 
- siseviimistlust (v.a mööbel) 

 
Ehitustööd võetakse ette kahes järgus, osaliselt 2018., osaliselt 2019. aastal. Mõlemal aastal on             
planeeritud tööde läbiviimise ajaks juuni algus – oktoobri lõpp. 2018. a suvel planeeritakse             
rekonstrueerida B-korpuse esimese korruse sisehoovi poolne külg, B-korpuse teine korrus tervikuna,           
esimese korruse saal ning A-tiiva paar abiruumi. 

Kööki ja abiruume ei renoveerita, köök töötab kogu aeg. Katuse ehitus võib natuke häirida köögi               
tööd, sulgema ei pea, inimesed peavad olema köögist ära ajal, mil tõstetakse materjale kraanaga. 

Projekteeritavad materjalid on lastesõbralikud, terviseameti kooskõlastusega.  
 
Rajatakse ka uued kõnniteed, kuid need rajatakse kogu ehitustegevuse lõppemisel. See tähendab, et             
kahe ehitusperioodi vahel võivad olla territooriumil mõned ajutised aiad, ei ole lõpetatud haljastus ja              
kõnniteed ei ole valmis. 
Välja maja külge paigaldatakse uus valgustus. Territooriumi valgustusega tegeletakse hiljem.          
Perimeeter kaasajastatakse, paigaldatakse fonosüsteemid jne. 
 
Rahaline maht toetusmeetmest ca 500 000 ja omafinantseering juurde ca 300 000. 
 
Küsimused/vastused: 

1. Millal valmib projekt ja kas on reaalne, et ehitushankega jõutakse juunikuuks valmis? 
Projekt valmib märtsis. Pärast seda kuulutatakse kohe välja ehitushange. Vald loodab, et hange läheb              
tõrgeteta. Vaidlustamist ei saa välistada, kuid seda püütakse ära hoida sellega, et            
pakkumisdokumendid kirjutatakse võimalikult detailselt lahti. 



 
 

2. Millised kriteeriumid on peamised, mille alusel otsustatakse võitja? 
Riigihanke otsuse aluseks saab tõenäoliselt hind. Nõuda saame sarnaste hoonete          
ehitamise/renoveerimise kogemust. 

3. Mida saab teha selleks, et ei korduks B-tiiva sõimerühma praktika?  
Viia valla poolt võimalikult põhjalikult läbi hankeprotsess. 100%-list garantiid ei ole. 

4. Kas ehituse tõttu ei saa avada suvist valverühma? 
Ehituse tõttu ei ole lasteaeda tervikuna vaja juulikuus sulgeda. Avatakse suvised valverühmad nagu             
varasematel aastatel. See info on edastatud ka valla haridusosakonnale.  
 
Lasteaia töökorraldus: 
Mürarikkaid töid ei tehta laste magamise ajal. 
Lapsed tuleb ehitusperioodideks paigutada kokku. Hetkel veel ei ole teada, kuidas ja kuhu kedagi              
paigutama hakatakse.  Kuna rühmad on kõik kahe toaga, on lapsi kergem paigutada.  
Ehitus periood saab olema keeruline aeg ja lasteaed loodab vanemate mõistvale suhtumislele ja             
koostööle. Vanemad võiksid kaaluda alternatiive lapse lasteaeda toomisele ehitusperioodil. Kõik          
ettepanekud töökorralduse lihtsustamiseks on oodatud.  
 
Hoolekogu ettepanekud, mida kaaluda, et töökorraldus oleks sujuv:  

1. Viia kevadel läbi küsitlus vanemate seas, et teada saada, kes saavad hoida lapsi kodus.              
Küsitluse tulemuste abil saab planeerida ruumide kasutamist jms. 

2. Sõimerühma sügisese avamise osas võiks teha koostööd lastehoidudega, et võib-olla saaks           
lapsed kuni oktoobrikuu lõpuni lastehoidudes olla või lükata sõimerühma avamine kaks kuud            
edasi.  

3. Kaaluda võimalust, et kui mõni ruum saab valmis, siis see avada ja viia lapsed sisse enne kui                 
kogu ehitustegevus lõpeb. 

 

Hoolekogu võttis rekonstrueerimise plaani teadmiseks, andis mõned soovitused ehitustegevuse ja 
lasteaia töös hoidmise paremaks korraldamiseks.  

 

Koosoleku juhataja Protokollija 

Anu Alatsei Elina Siimon 
 


