
 

Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu koosolek 

 
Protokoll nr:  4 

Koosoleku aeg:  21.04.2021 kell 17:30 – 19:00 

Koosoleku juhataja: Andra Vilbaste 

Osalesid:      Diana Kuntor, Andres Laisk, Elina Siimon, Raigo Kebja, Liis Haugas, Liina 
Ojamaa, Marianna Kiidli, Elisa Jakson, Mariliis Arru, Anneli Schmiedeberg, Merilin Lehestik, Tiit 
Maalman, Katrin Uudsemaa, Piret Naber, Liina Võrklaev, Ingel Lilienberg, Kädi Kreisberg, Mirelle Liiv, 
Andra  Pikkel 

Puudusid:       - 

Kutsutud: Helgi Vaher, Andra Salutee 

 
Päevakord: 

1.       Lasteaia rühmade kohtade arvu suurendamine alates 2021/2022 õppeaastast 
 
Direktor ja vallavanem alustasid lühikese arvamusega tekkinud keerukast olukorrast lasteaia rühmade 
kohtade arvu suurendamisel. 
 
Vallavanem andis ülevaate olukorrast, miks vald soovib rühmade kohtade arvu tõsta: 
Viimase 10 aasta jooksul on laste arv Sauel olnud nii tõusus kui languses. Kõrgeim laste arv oli 2015 
aastal, seejärel hakkas laste arv vähenema. Vahepealsetel aastatel oli kasutusel ka lisamoodul. 
Praeguseks on laste arv taas tõusutrendis, siiski ei ole hetkel kohtade vajadus nii suur, et hakata 
ehitama uut lasteaeda. Siiski kuna on teada, et ka ülejärgmisel õppeaastal on laste arv veel suurem, ei 
ole 2022/2023 õppeaastal muud võimalust, kui võtta uuesti kasutusele lisamoodul.  
Vald on koos lasteaia juhtkonnaga arutanud ning teeb hoolekogule kompromiss-ettepaneku. 
Ettepanek on tõsta rühmade kohtade arv enamikes rühmades 22-le (täpsemad arvud allpool 
protokollis). 
Ettepaneku tegemisel arvestati õpetajate arvamusega, et 22 last rühmas on optimaalne. 
 
Küsimused-vastused: 

1. Kas õpetajad on olnud piisavalt kaasatud? 
Õpetajad on olnud kaasatud läbi õpetajate esindaja ning kõik õpetajad on saanud oma arvamust 
avaldada. 
Õppekvaliteet kohtade arvu suurenemise tõttu ei kannata. 
Andra Vilbaste: Trollide rühmas on olnud 22 last ja seni on õpetajad  väga hästi hakkama saanud. Ei ole 
vaja karta, et lapsed ei ole hoitud. 
Liina Ojamaa: eelmises lennus oli meil rühmas 24 last ning saime kenasti hakkama. 

2. Eriolukorrast tulenevalt on laste teadmistesse tekkinud lüngad, on ikka kindel, et lapsed on 
kõik kooliks valmis? 

On olnud eriline aasta ja tulemused võivad olla senisest erinevad. Kooliks ettevalmistus on lasteaia ja 
vanemate koostöö ning koolilt on seni olnud alati positiivne tagasiside. 

3. Olen näinud, et õpetaja röögib lapse peale. Kuidas suurem laste arv sellele mõjub? 
Õpetajate tasakaalus olemine on ka erinev. Kui sellist asja näete, tuleb kohe teada anda, et juhtkond 
saaks teemaga tegeleda. 



Andra Salutee palub, et talle antaks teada igasugune info, ta tegeleb ja lahendab olukorrad 
taktitundeliselt. 

4. Kuidas täpselt peab hoolekogu liige rühma lapsevanemaid esindama? Milline on täpsemalt 
hoolekogu liikme roll? 

Seadus seda sõnaselgelt ei sätesta. Hoolekogu liige ei pea avaldama ainult lastevanemate arvamust, 
vaid esindab ka enda seisukohti kuna ta on selleks vanemate poolt valitud.  
Raigo Kebja: kui on tegemist olulise otsusega rühma osas (nagu praegune olukord, kus kohtade arvu 
sooviti tõsta 20%), on kindlasti hoolekogu esindajal vaja küsida ka rühma teiste vanemate käest. Ka 
riigi ja KOV juhtimises on erineva kaaluga otsuste tegemisel erinevad kaasamise võimalused ja 
kohustused. 

5. Mis saab järgmisel aastal, kui tuleb veel rohkem lapsi? 
Arutelul on olnud mooduli paigaldamine. 

6. Mis saab sel perioodil, kui õueala läheb remonti? Kuidas siis lapsed saavad olla? 
Esiteks püütakse õueala uuendada suveperioodil. Kui aga on vaja töid teha õppeaasta sees, siis on 
võimalik rühmadel minna ka lasteaia õuest välja mujale linna mänguväljakutele või matkama vms. 
Lisaks tehakse õueala uuendusi kahes jaos. 

7. Tugiteenuste saamine on välja vajalik. Kas on plaanis võtta juurde tööle ka täiendavaid 
spetsialiste? 

Tugiteenuste (eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, logopeedid) spetsialistide arv on viimase kolme 
aastaga oluliselt kasvanud. Kindlasti on arenguruumi, aga võrreldes teiste KOV-idega on meil 
tugiteenuste osutamine heal tasemel. Lisaks on plaanis ka lastevanematele teha teavitust, et mida üks 
või teine tugispetsialist pakub. Praegu keskendutakse sellele, et logopeed on kõige tähtsam, aga 
tegelikult tegelevad laste kõne arendamisega ka eripedagoogid. 

8. Kui laste arv kasvab ja rühma satub keeruline laps, siis kellele saavad õpetajad toetuda? 
Selleks on olemas tugiisikud, kelle saadame vajadusel rühma appi. 
 
Pokude esindaja Piret Naber annab teada, et ta ei ole saanud infot koosoleku teema ega 
kirjavahetustes toimunu kohta, seetõttu jääb ta hääletamisel erapooletuks. Kontrollimisel selgus, et 
Piret Naberi e-posti aadress oli hoolekogu listis vale. 
 

9. Kas rühmade kohtade arvu suurenemine kinnitatakse nii-öelda igavesti? 
Soov on kinnitada tähtajatult, aga vajadusel vaadatakse üle.  
 

10. Kuna Krõllide rühmas on järjekorras ainult üks laps, kas võiks Krõlli rühma kohtade arv olla 21? 
Erisusi ei soovi teha. Lisaks võib suve jooksul tulla veel mõni just sinna rühma sobiv laps. 
 

11. Probleem on ka 2-aastaste lastega, kes ei saa sõime kuna kohti ei ole. Kas sõimerühmi on 
juurde plaanitud? 

1,5-3 aastaste laste puhul toetub vald erahoidudele. Kui laste arv suureneb, siis püüab vald ka läbi 
erahoidude probleemi lahendada. 
 

12. Kas kompromiss-ettepaneku korral saavad koha kõik praegu järjekorras olevad lapsed? 
Jah saavad ja mõni koht jääb veel ka varuks. 
 
Ettepanek: märkida protokolli, et järgmisel aastal vaataks hoolekogu praegused rühmade kohtade 
arvud üle. 
Remark: on vähe tõenäoline, et rühmade kohtade arvu edaspidi vähendatakse. Hoolekogu võib selleks 
küll ettepaneku teha, aga otsustamise õigus jääb vallale. 
Vallavanema sõnul kunstlikult keegi lapsi lisama ei hakka. Vallal on otsustusõigus, kuid seda tehakse 
alati kaalutletult. 
 



Hoolekogu hääletus lasteaia rühmade kohtade arvu tõstmiseks alates 2021/2022 õppeaastast 
tähtajatult järgmiselt: 

Rühma number Rühma nimi 

Laste arv 
2020/2021 
õppeaastal 

Kohtade arv 
alates 

2021/2022 
õppeaasta 

Mängu- ja 
magamisruumi 

m2 
Lubatud laste 

arv 

Rühma 
koolimineku 

aasta 

A2 (liitrühm) Tõrukesed 16 19 90 m2 18+2 2022, 2023 

A3 Mesimumm 20 21 90 m2 20+1 2021 

A5 Klaabu 19 22 93 m2 20+4 2023 

A6 Oravakesed 21 22 92 m2 20+2 2021 

A7 Puhh ja sõbrad 19 22 92 m2 20+4 2024 

A8 Tipp ja Täpp 19 22 95 m2 20+4 2023 

B1 Rohutirts 12 14 67 m2 14   

B2 Muumipere 20 20 91 m2 20 2022 

B3 (sobitusrühm) Lepatriinud 14 14 90 m2 18 jooksvalt/2024 

B5 Krõll 18 22 93 m2 20+4 2024 

B6 Sipsik 21 22 92 m2 20+2 2024 

B7 Naksitrallid 19 22 92 m2 20+4 2021 

B8 Täheke 20 22 95 m2 20+4 2022 

D1 Trollid 22 22 100 m2 20+4 2021 

D2 Lotte 20 22 100 m2 20+4 2022 

D3 Pokud 18 22 100 m2 20+4 2023 

D4 Päikesekiired 19 22 100 m2 20+4 2021 

 

1. Poolt hääletas 11 hoolekogu liiget 
2. Vastu hääletas 4 hoolekogu liiget 
3. Erapooletuks jäi 4 hoolekogu liiget 

Hoolekogu otsustas: 

1. Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõige 11, teeb Saue lasteaia Midrimaa 
hoolekogu 11 poolthäälega Saue vallavalitsusele ettepaneku suurendada lasteaia rühmade 
kohtade arvu järgmiselt: 

Rühma number Rühma nimi 

Laste arv 
2020/2021 
õppeaastal 

Kohtade arv 
alates 

2021/2022 
õppeaasta 

Mängu- ja 
magamisruumi 

m2 
Lubatud laste 

arv 

Rühma 
koolimineku 

aasta 

A2 (liitrühm) Tõrukesed 16 19 90 m2 18+2 2022, 2023 

A3 Mesimumm 20 21 90 m2 20+1 2021 

A5 Klaabu 19 22 93 m2 20+4 2023 

A6 Oravakesed 21 22 92 m2 20+2 2021 

A7 Puhh ja sõbrad 19 22 92 m2 20+4 2024 

A8 Tipp ja Täpp 19 22 95 m2 20+4 2023 

B1 Rohutirts 12 14 67 m2 14   

B2 Muumipere 20 20 91 m2 20 2022 



B3 (sobitusrühm) Lepatriinud 14 14 90 m2 18 jooksvalt/2024 

B5 Krõll 18 22 93 m2 20+4 2024 

B6 Sipsik 21 22 92 m2 20+2 2024 

B7 Naksitrallid 19 22 92 m2 20+4 2021 

B8 Täheke 20 22 95 m2 20+4 2022 

D1 Trollid 22 22 100 m2 20+4 2021 

D2 Lotte 20 22 100 m2 20+4 2022 

D3 Pokud 18 22 100 m2 20+4 2023 

D4 Päikesekiired 19 22 100 m2 20+4 2021 

 

 

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


