
 

Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu koosolek 

 
Protokoll nr:  1 

Koosoleku aeg:  04.11.2021 kell 17:30 – 19:30 

Koosoleku juhataja: Diana Kuntor 

Osalesid:      Diana Kuntor, Liina Ojamaa (õpetaja), Andres Laisk, Liis Haugas, Getter Salus, 
Marianna Kiidli, Elisa Jakson, Merilin Lehestik, Merille Liiv, Ingel Lilienberg, 
Kristiina Maremäe, Mariliis Arru, Andra Vilbaste, Erik Rajamäe, Elina Siimon, 
Kädi Kreisberg, Raigo Kebja, Kaire Välk 

Puudusid:       Päikesekiire rühma esindajad 

Kutsutud: Andra Salutee (õppejuht), Helgi Vaher (arendus- ja personalijuht) 

 
Päevakord: 

1. Liikmetega tutvumine 
2. Protokollija valimine 
3. Hoolekogu esimehe/aseesimehe valimine/kinnitamine 
4. Ülevaade 2021/22 õppeaasta planeeritud tegevustest 
5. Koroonamured lasteaias 
6. Jooksvad küsimused 

 
1. Hoolekogu liikmete tutvustusring 

 
Hoolekogu liikmed, lasteaia direktor ja valla esindajad tutvustasid ennast teistele liikmetele. 

 
2. Protokollijate valimine 

 
Protokollijaks valis hoolekogu ühehäälselt Elina Siimon’i, Tähekeste esindaja. 

 
3. Hoolekogu esimehe/-naise ja asetäitja valimine ning eelmise juhi ülesannete üleandmine 

uuele juhile 
 
Eelmisel õppeaastal oli hoolekogu esinaine Andra Vilbaste, Trollide rühma esindaja ning asendaja 
Merilin Lehestik, Tipi ja Täpi rühma esindaja. 
Mõlemad neist on ka sel aastal hoolekogus. 
 
Hoolekogu valis 17 poolthäälega hoolekogu esinaiseks Andra Vilbaste, Sipsikute rühma esindaja ning 
16 poolthäälega asendajaks Merilin Lehestik, Tipi ja Täpi rühma esindaja. 
 

4. Ülevaade 2021/22 õppeaasta planeeritud tegevustest 

 
Eliisis dokumentide all on detailne õppeaasta plaan. Seda on võimalik kõigil lugeda. Direktor toob oma 
ülevaates välja olulisema: 



 Õppeaasta tegevustes ja laste arendamises lähtutakse „Sa Suudad Seda“ programmist. Selle 
programmi kaudu arendatakse lastes enesekindlust, sõbralikkust, optimismi, korralikkust ja 
püsivust. 

 Aasta tegevuste kava  on üles ehitatud lähtuvalt arengukava eesmärkidest ning sisehindamist 
viiakse läbi arengukava eesmärkide täitmist kaardistava sisehindamise kava järgi.  

 Jõulupeod on rühmadele ilma vanemateta, lõpurühmadel koos vanematega. Sel aastal ilmselt 
toimuvad enamus üritusi õues. 

 Tulemas ka perepäevad/õhtud, mis on tavapäraselt seotud isadepäeva kuuga. 

 Lapsevanemad saavad väärtuste ja Sa Suudad Seda põhimõtetega seonduvat lugeda Eliisist 
kuuplaanide alt. Vanemad saavad lugeda, mida lapsed lasteaias teevad ja seda siis ka kodus 
toetada ehk pöörata samadele asjadele tähelepanu. 

 
Küsimused: 

 Kas ka kõige pisemad on kaasatud robootikategevustesse?  
Jah, ka 3-4 aastased on kaasatud. Eliisis on üleval ka lasteaia robootikavahendite nimekiri, uuendasime 
seda hiljuti.  

 Millised on järgmise aasta ehitusplaanid? 
A.Laisk: õueala ehitushanke tunnistasime kõrge hinna tõttu luhtunuks. Tegime projekti kaheks ( a) 
teed-parkla; b) õueala) ning teeme esimeses osas teede ja parkla ehituse, mille hinnad olid 
vastuvõetavamad. 
Õueala rekonstrueerimise hange läheb sel nädalal uuesti üles ja jätame pikema aja pakkumiste 
koostamiseks. Täna on turusituatsioon jätkuvalt selline, et hinnad väga kõrged. Püüame leida lisaraha 
ja järgmisel aastal rekonstrueerida. Kõige suurem probleem on, et saaks pakkumised, kus pakkujad 
kinnitaks hinnad ca aastaks. 
Lambid said eelmisel aastal kõik korda tehtud, nii et valgustus peaks olema enam-vähem olema. Aga 
parendamisega peab ootama kuni õueala rekonstrueerime. 
 

5. Koroonamured lasteaias 
 
Direktor: võrreldes varasema lainega on hakanud tulema teavitusi, et lapsed on positiivsed. Samas nad 
on asümptomaatilised. Eelmise aastaga võrreldes on ka õpetajaid rohkem haigeid (sh muudes 
viirushaigustes). Oleme seni hästi toiminud oma nö mullides, kus rühmad on oma piirkondades, 
antakse vanematele üle õues või on vanemad lühidalt lasteaia ruumides. 
Lasteaial on soov peatada huviringid lasteaias kuna seal puutuvad lapsed omavahel kokku ja nii saab 
liikuda viirus rühmade vahel. Õpetajad on hirmul, kuigi enamik õpetajaid on vaktsineeritud (viis 
õpetajat 75-st on vaktsineerimata). 
Vald pakub kiirteste ja esimesena testitakse ära kõik valla õpetajad (sh lasteaia õpetajad). Edaspidi 
püütakse hakata tegema gruppide kaupa testimist ka laste seas – vabatahtlikkuse alusel. 
Lihtsustatud karantiin kehtib siis, kui lapse nakatumine on toimunud lasteasutuses. Osad 
lapsevanemad ei tea seda ja toovad lapse lasteaeda ka siis, kui laps on haigega kokku puutunud kodus 
või mujal väljaspool lasteaeda. 
 
Huviringide tegevuse peatamine: 
Vald toetab lasteaeda, et võiks huvitegevused ära jätta. 
Hoolekogu liikmetel on erinevaid arvamusi. Osad toetavad huvitegevuse katkestamist, osad on 
kahevahel. Peamiseks kahtluseks see, et kas lasteaia huvitegevuse katkestamine täidab eesmärki, et 
lapsed ei nakatu. Kõik lasteaia välised huviringid on avatud, avatud on teatrid, kinod jm. Seega on lastel 
väga palju teisi võimalusi haigusesse nakatuda ja see ka lasteaeda tuua. 
 
Hoolekogu liikmed pakuvad alternatiividena, et huviringe võiks teha õues, lubada huviringi kiirtesti 
alusel. 



 
Hoolekogu otsustas, et laste ja töötajate tervise huvides peatada kuni 2021 aasta lõpuni huvitegevus 
lasteaia siseruumides. Võimalusel võib viia huvitegevuse õue. Otsuse poolt oli 16 liiget ja 1 
erapooletu. 
 

6. Jooksvad küsimused 
 
Direktor paneb südamele: 
Palun ärge tooge haigeid ja poolhaigeid lapsi lasteaeda. Ja kui on vähegi mingi haigussümptom, 
palun tehke lapsele test. 
Kindlasti ei tohi tuua lasteaeda last, kes on saanud positiivse koroonatesti tulemuse. 
 
Küsimused: 

 Kui kaugel oleme sellest, et lasteaed palub lapsi koju jätta kuna õpetajad haiged? 
Seni oleme hakkama saanud, kuigi vahepeal oli juba väga kriitiline ja peaaegu oleks ka sellise kirja 
teinud. Kui olukord halveneb, siis kaalume ka varianti hoida rühmad lahti 8-17. 

 Millised on aastalõpu plaanid rühmade lahti hoidmisega? Tavapäraselt on pandud mitu rühma 
kokku, aga praeguses viiruse olukorras? 

Lasteaed küsib vanemate käest detsembri alguses koha kasutamise infot ja siis otsustatakse. Sel aastal 
on jõulude ja uue aasta vahel terve töönädal, seega võib-olla on rühmad ka tavapäraselt lahti. Aga 
sõltub, kuidas vanemad pühade perioodil kohta kasutavad. 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 
Diana Kuntor                    Elina Siimon 
 


