
 
Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu koosolek 

 
Protokoll nr:  2 

Koosoleku aeg:  17.02.2021 kell 17:30 – 19:30 

Koosoleku juhataja: Andra Vilbaste 

Osalesid:      Diana Kuntor, Mirelle Liiv, Kristina Galdupaite, Liis Haugas, Elisa Jakson, Kadri Marie 
Männik, Raigo Kebja, Kädi Kreisberg, Marianna Kiidli, Ingel Lilienberg, Tiit Maalman, Erik Rajamäe, Elina Siimon, 
Liina Võrklaev, Margus Mäemets, Anneli Schmiedeberg, Merilin Lehestik, Mariliis, Liina Ojamaa, Mariliis Arru 

Puudusid:       - 

Kutsutud: Helgi Vaher (arendus- ja personalijuht), Andra Salutee (õppejuht), Birgit Tammjõe-Tulp 
(valla esindaja asendaja) 

 
Päevakord: 

1.       Kokkuvõte I poolaastast – mis sai tehtud, mis jäi tegemata 
2.       2020 – 2025 arengukava tegevuskava (2021-2023) täienduste tutvustamine 
3.       Hoolekogu ettepanek lasteaia rühmade sulgemiseks ja suverühma avamiseks juulis 2021 
4.       Ülevaade lasteaia erispetsialistide töökorraldusest 
5.       Jooksvad küsimused 
 
 
Hoolekogu esinaine tänab lapsevanemaid ja töötajaid, kes on kõikidest reeglitest kinni pidanud ja et me 
oleme tänu sellele saanud lasteaia nii suures ulatuses kogu aeg lahti hoida. 
 

1. Kokkuvõte I poolaastast – mis sai tehtud, mis jäi tegemata 
 

Helgi Vaher andis ülevaate, kuidas õppeaasta esimene poolaasta on läinud. Kokkuvõtlikult võib öelda, et suur 
osa planeeritust on ellu viidud. Mõned teemad, mis eeldasid reaalseid kokkusaamisi, jäid ka tegemata. 
Tagasilöögi on saanud: 

- robootikavahendite tutvustamine. Seda ei saa teha virtuaalselt. Siiski saatsime õpetajatele ja 
vanematele ka vahendite tutvustused koos linkidega. 

- Toidu maitsmise nädal vanematele 
- Kokkuvõte vanemate kaasatusest rühmade tegevuses. Eliisis on eraldi koht, kust kaudu õpetajad 

saavad saata vanematele materjale ja soovitusi, et vanemad oleks rohkem kaasatud. 
- Kovisiooni kohtumised ja mentorluse ümarlaud töötajatele on ära jäänud. Kovisioone plaanime hakata 

tegema virtuaalselt. 
- Heade mõtete kolmapäevakud töötajate osalusel. Plaanime teha mõnel nädalavahetusel terve 

päevase üritusega kusagil suuremas ruumis, kus saab nõudeid täita. 
 
Direktor: Oleme läbi viinud palju arenguvestluseid töötajatega: õpetajate abid, uued töötajad, töötajad, kelle 
ametikoht muutus (horisontaalne karjäär). 

 
Ettepanek-küsimus: 

- kas toidu maitsmiseks oleks võimalik pakkuda toidu tellimist koju nagu eriolukorra alguses. Mitte 
pidevalt, vaid ainult mingil perioodil maitsmiseks. 

Juhtkond: ilmselt on seda keeruline korraldada (uus toitlustaja; kuna lasteaed on täismahus avatud, siis on 
logistiliselt keeruline korraldada), aga räägime toitlustajaga. 

Hoolekogu võttis I pa kokkuvõtte teadmiseks. 



 

2. 2020 – 2025 arengukava tegevuskava (2021-2023) täienduste tutvustamine 

 

Direktor andis ülevaate arengukava tegevuskava täiendustest. Täiendused tekivad peamiselt iga-aastaselt läbi 
viidavast sisehindamisest. 

Mõned muudatused on sisse viidud: 
1. Sa suudad seda! programmi rakendamise hindamise protsessi muudatused 
2. Rahulolu-küsitlused vanematele ja töötajatele 
3. Õpetajate enesearengu hindamise metoodika muudatus 
4. Lisatud on tegevuskavasse lasteaia õueala ja parkla laienduse rajamine 
5. D-tiiva rühmade siseviimistlused on tehtud, 2021 ja 2022 plaanitakse viimistleda A ja B tiiva rühmad. 

Praegu natuke ooteseisundis, et kuidas liigub majanduse olukord. 

Hoolekogu võttis info arengukava tegevuskava täienduste kohta teadmiseks. 

 

3. Hoolekogu ettepanek lasteaia rühmade sulgemiseks ja suverühma avamiseks juulis 2021 

Alus: § 19.  Lasteasutuse tööaeg. (1)    Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või 
linnavalitsus hoolekogu ettepanekul. 

Ülevaade suvisest rühmade lahtiolekutest ja sulgemistest: 

a) Juunikuu alguses lähevad kinni kolm lõpurühma, juunikuu jooksul vähendatakse rühmade arvu ja 
juulikuus on lasteaed suletud ning avatud 1 suvine valverühm. Valverühm on avatud Saue Midrimaa 
lasteaias.  
Lv küsimus: Kas 3-aastaste rühmad on ka suletud ? Jah, ka 3-aastaste rühmad on juulikuus kinni. 

b) Suvisesse valverühma saavad lapsed koha lapsevanema avalduse alusel. Ka sel aastal võetakse 
suvisesse valverühma  valla lõunapiirkonna (Kernu, Laitse, Riisipere, Turba) lasteaedade lapsi. Avaldusi 
valverühma saamiseks saab esitada märtsikuu I pooles (01.-15.03.), direktor saadab lapsevanematele  
info läbi Eliisi. 

c) Juulikuu kohasoovijatele ei rakendu lasteaia tasu vallapoolsed soodustused, tasuda tuleb täissumma 
(116,80 eurot) ja ettemaksuna. Kui koht on küsitud ja raha makstud, siis mitte kasutamisel raha tagasi 
ei maksta. Kui vanem lapsele juulikuus kohta ei soovi, siis on ta vabastatud kuutasust. 

d) Koolieelikutel (ehk lõpurühma lastel) on õigus käia lasteaias nii juunikuus kui ka augustikuus. Vanem 
peab tegema ARNO-s lasteaia kasutamise lõpetamise avalduse 2 nädalat enne lasteaia koha 
kasutamise lõpetamise kuupäeva. Kui laps käib lasteaias kuni augusti lõpuni, tuleks esitada avaldus 
lasteaia kohast loobumiseks hiljemalt 16.08. Arvestama peab, et kui lasteaed hakkab juunikuus 
koondama rühmi kokku, siis koolieelikud kui kõige vanemad lapsed liiguvad majas erinevate rühmade 
vahel kõige rohkem ringi. 

e) Koolieelikud võivad olla lasteaias kuni kooli alguseni, kuid lasteaed soovitab et laps peaks saama 2 
nädalat enne kooli puhata ja ühtlasi harjutama ka natuke üksi kodus olemist. 

f) Ka koolieelikutel on õigus kasutada vanema soovil kohta suvises valverühmas. 

Protokollile on lisatud valla määrus, mis sätestab kohatasud (sh valverühma tasu). 

Hoolekogu liige: eelmisel aastal oli probleem lapse lasteaiast kustutamisega kuna laps oli kooli kirja pandud.  

Direktor: kui selline probleem tekib, võtke juhtkonnaga ühendust. 

Hoolekogu otsustas: Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 (1), teeb Saue lasteaia Midrimaa 
hoolekogu  Saue vallavalitsusele ettepaneku sulgeda juulis 2021 Saue Midrimaa lasteaed ja avada hoidu 
vajavatele lastele valverühm Saue Midrimaa lasteaias. 

 



4. Ülevaade lasteaia erispetsialistide töökorraldusest 

Direktor: 
Meil ei ole pikka aega olnud logopeedi. Logopeed on pika-ajalisel haiguslehel. Võib-olla naaseb ta tööle 
märtsikuus, kuid ka siis osalise koormusega. Meile on appi tulnud kaks valla logopeedi, kes tegelevad kuue 
lõpurühma lapsega, kellel on suuremad logopeedilised probleemid. Teiste lastega tegelevad eripedagoogid 
niipalju, kui nende pädevus võimaldab.  
Lasteaed ja vald teab logopeedi probleemi ning tegeleb selle lahendamisega pidevalt – kogu aeg kuulutused 
üleval, valla logopeedid käivad abis. Loodame parimat.  
 
Küsimused ja vastused: 

a) Kui lapsevanem otsib väljastpoolt logopeedi teenuse (mis on tasuline), siis kas on võimalik vallal seda 
rahaliselt toetada? 

Valla esindaja: vald rahaliselt toetada ei saa, valla logopeedid käivad abis. Lisaks otsib vald juurde logopeedi ja 
kui lasteaia logopeed naaseb 0,5 koormusega, siis äkki on võimalik leida ka 0,5 koormusega teine logopeed. 

b) Olen otsinud oma lapsele alates 2 aastasest peale logopeedi. Ainuke võimalus minna tasulise 
logopeedi juurde. Perearstil on olemas teraapiafond, kust saaks logopeedil käimist toetada. Perearst 
ei eralda fondist raha põhjendusega, et lasteaias on logopeed olemas. Samas reaalselt logopeedi ei 
ole. 

Juhtkond: lapsevanem võiks perearstile öelda, et lasteaial ei ole praegu logopeedi. 

Hoolekogu ettepanek: lasteaed võiks teavitada Saue perearstikeskust, et lasteaia logopeed on pikka aega 
eemal olnud ja seetõttu ei saa lapsed logopeedi teenust. Lapsevanema teavitus ei pruugi perearstidele nii 
mõjus olla. 

Hoolekogu liige juhib tähelepanu, et õiguskantsler on öelnud, et logopeedi teenuse tagamine on lasteaia 
ülesanne. 

Juhtkond: jah, see on nii, aga logopeede on Eestis oluliselt vähem, kui neid vaja on. Oleme koos vallaga kogu 
aeg logopeede otsinud, aga keegi lihtsalt ei kandideeri. Juhtkond palub, et hoolekogu ja lapsevanemad jagaksid 
ka igal pool infot, et lasteaed ja vald vajavad logopeede. 

Hoolekogu võttis teadmiseks lasteaia mure logopeediteenuse osas ja edastab palve lapsevanematele, et 
jagada infot lasteaia logopeedi vajaduse kohta. 

 

5. Jooksvad küsimused 
 

a) Andra Salutee jagas infot, et „Sa suudad seda!“ programm on väga hästi käima läinud. Seda 
kasutatakse rühmades ning laste peal on hästi näha erinevate programmi tegelaste mõju.  
Lasteaed sai ka eelmisel aastal riiklikku toetust keeleõppe vahendite soetamiseks ning selle abil sai 
ostetud väga palju materjale eripedagoogidele, mida saavad laenutada ja kasutada ka rühmad oma 
õppetegevuste mitmekesistamiseks. 

b) Lapsevanematelt tuli ettepanek, et pudru asemel võiks hommikusöögiks ka midagi muud olla, sest 
lapsed hakkavad pudrust tüdinema. Direktor lubas toitlustajat sellest teavitada. 

c) Jääpurikate teema – võiks piirata ära alad, kus on räästas purikad. Esimesel korral läks see vaevaliselt. 
Direktor selgitas, et purikate eemaldamine võttis kokku umbes kaks päeva aega kuna vallavarahaldus 
ei saanud kiiremini reageerida. Neil on erinevaid töid planeeritud ning tehnika kohaletoimetamine 
katuse räästa alla oli seekord raskendatud, sest lund oli hoovis palju.  

d) Õpetajate esindaja tänab lapsevanemaid, kes on reeglitest kenasti kinni pidanud. On siiski üksikuid 
lapsevanemaid, kes reegleid ei jälgi. Samuti valatakse õpetajate peale pahameel, kui õpetaja kutsub 
lapsele vanema järgi nohu või köha tõttu. 
Hoolekogu esinaine märkis, et tal oli väga piinlik, kuidas õpetaja vabandas vanemate ees, et ta kutsus 
vanema lapsele järgi. Palun rõhutada vanematele, et õpetajad ei ole viiruses süüdi, õpetajate peale ei 
tohi oma pahameelt välja elada ning õpetajad ei pea ennast halvasti tundma, kui nad vanemad järgi 



kutsuvad. Selline käitumine on meie kõikide tervise huvides ja et lasteaed saaks võimalikult terviklikult 
lahti olla. 

e) Pokude esindaja: rühmas oli lähikontaktne ja ei olnud infot, millal oli laps viimati lasteaias. Kui on 
võimalik, siis palun edaspidi anda teada, millal laps viimati oli lasteaias, muidu tekib vanematel 
paanika. 
Hoolekogu arutas pikalt teavitamise teemal. Mis olukorras ikkagi lasteaia juhtkond peab rühma 
teavitama ja millal mitte. On halbu näiteid, kus vanemad hakkavad kohe nuhkima, et milline laps ja 
pere ikka lähikontaktne oli ja neile hakatakse halvasti ütlema. 

Hoolekogu otsustas (16 poolthäälega): lasteaia juhtkond teavitab rühma ja lasteaeda ainult sellisel juhul, kui 
keegi rühmast (sh õpetaja) on nakatunud COVID-19-sse ja rühm suletakse. Kui keegi rühmast on lähikontaktne, 
siis sellest lasteaed ei teavita rühma. Iga rühma lapsevanemad võivad ise kokku leppida, et kas vanem teavitab 
teisi vanemaid, kui keegi perest lähikontaktne on või mitte. 

f) Direktor andis teada, et juhtkond on andnud õpetajatele suunised: õpetajad ei tohi lubada vanemaid 
rühma mänguruumidesse. Kanda tuleb maski ja minna tohib ainult garderoobi. Kui on esimese korruse 
rühm, palun vanemad, vaadake aknast, kui garderoobis on palju vanemaid ja lapsi, ärge minge kohe 
rühma. Iga rühm lepib oma vanematega kokku, kuidas on laste üle andmine ja vastu võtmine rühmas 
või õues vms. 

g) Kuuma tänava liikluse osas andis lasteaia juhtkond vallale edasi info, et võiks paigaldada täiendava 
lamava politseiniku. Vald lubas, et kui lumi sulab ja tänav jälle puhas, siis paigaldatakse. Direktor on 
vastava soovi edastanud suuliselt Andres Kaarmannile. 

h) 23.02. on ka vanemad oodatud pidulikule lipuheiskamisele. 
i) Kuna õpetajatega väga palju kokku puutuda ei saa, siis on kindlasti tekkinud palju küsimusi 

lõpurühmadel. Kas võiks korraldada virtuaalsed kohtumised? Direktor: lasteaed on korraldamas juba 
selliseid kokkusaamisi. Mesimummide rühm on esimene, kes teeb Teamsis kohtumise. Ka teiste 
rühmade õpetajatega on sellest räägitud. 

j) Tähekeste rühma esindaja kiidab väga rühma õpetajaid. Õpetajatel on lastele väga palju tegevusi, 
lihtsate vahenditega tehakse ägedaid asju ja igal tegevusel on selge õppemoment juures. 
Lapsevanemad on mitmel korral õpetajatele kiitust jaganud. 

 

Hoolekogu otsustas: 

1. Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 (1), teeb Saue lasteaia Midrimaa 
hoolekogu  Saue vallavalitsusele ettepaneku sulgeda juulis 2021 Saue Midrimaa lasteaed ja avada 
hoidu vajavatele lastele valverühm Saue Midrimaa lasteaias. 

2. Lasteaia juhtkond teavitab rühma ja lasteaeda ainult sellisel juhul, kui keegi rühmast (sh õpetaja) 
on nakatunud COVID-19-sse ja rühm suletakse. Kui keegi rühmast on lähikontaktne, siis sellest 
lasteaed ei teavita rühma. Rühma lapsevanemad võivad omavahel kokku leppida, et kas vanem 
teavitab teisi vanemaid, kui keegi perest lähikontaktne on või mitte. 

3. Järgmine kohtumine lepitakse kokku jooksvalt. 

 

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


