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1.
I poolaasta kokkuvõte
Kokkuvõtte esitas õppejuht Andra Salutee: Kõik, mis esimeseks poolaastaks sai 
planeeritud, sai ka ellu viidud – ujumine koolieelikutele, robootika töötoad, koolitused 
personalile professionaalsuse toetamiseks, evakuatsiooniõppus jms. 
Oleme üle läinud kuuplaanidele, küllap on lapsevanemad seda märganud. Õpetajad 
teevad pikemaajalisemaid plaane. Need õpetajad, kes soovivad planeerida lühemate 
perioodidena, koostavad kuuplaani nädalate kaupa. Pikemad plaanid toetavad hästi 
ka rühmades asendusi tegevaid kolleege, lihtsam on rühma tegemistesse sisse 
elada. 
Sügisene teatrietendus toimus õues. II poolaasta etendus on 27.01 ja saalis, 
hajutatult. Etendust vaatama ei tule lihtsustatud karantiinis olevate rühmade lapsed.
I poolaastal oli olulisel kohal ka personali vaimse tervise hoidmine, ühtsustunde 
hoidmiseks õnnestus sel aastal üheskoos tähistada jõuluaega. Sotsiaalpedagoog viib 
läbi kovisiooniringe personalile, samuti on vajaduspõhiselt toimunud mõned 
supervisiooniringid rühmameeskondadele. Sellised tegevused on töötajaid palju 
aidanud. I poolaasta lõpetasime piparkoogihommikuga, millest on saanud traditsioon.



Lastele korraldatud tegemistega on lapsevanemad kindlasti kursis. Suurima üllatuse 
pakkus ilmselt lasteaia sünnipäeva tähistav mullipidu Mullimeistrite eestvedamisel.
Kui eelmisel aastal pidime tõdema, et õpetajate huvi robootika vastu oli pisut leige, 
siis sel aastal on aktiivse robogrupi eestvedamisel see valdkond palju edenenud ja 
igas rühmas tegutsetakse robotitega õpetajate valikul. Ükski laps ei jää enam ilma 
võimalusest robootikavahendeid tundma õppida ja nendega tegutseda.
Õppe- ja kasvatustegevuse alaste küsimustega tasub alati õppejuhi poole pöörduda.

2.
Ülevaade lasteaia 2021.aasta eelarvest
Vastavalt KELS´is § 21 esitatud seaduslikule nõudele tegi direktor Diana Kuntor 
kokkuvõtte Saue lasteaed Midrimaa 2021. aasta eelarve kuludest  
Personalikulud moodustasid eelarvest 1 310 500.- €, majanduskulud 72 000.- €. 
Lasteaiapoolselt on projektide kaudu leitud lisatulu 3252.- € ProgeTiigri projekti 
kaudu, 1000.- € KIK´i projekti kaudu ning 3000.- € HTM kaudu muukeelsete laste 
kõne arendamise vahendite soetamiseks.
Diana Kuntor rõhutas, et lasteaia eelarve ei sisalda kulusid elektrile, veele ja küttele. 
Need kulud katab Saue Vallavarahalduse eelarve. IT-valdkonna kulud on osa Saue 
valla IT-osakonna eelarvest. 
2021. aasta eelarve suuremad kuluartiklid olid järgmised:

• Palgatõus personalile jaanuaris ja septembris
• D-tiiva rühmade mööbli uuendamine
• Koolitused töötajatele – HEVlapsed lasteaias (I.Mägi autismikool), õpetaja 

abide professionaalsuse tõstmise koolitus (Logoserv), esmaabi koolitus 
kõikidele pedagoogidele.

• Lasteaia rahastatud etendus lastele – Mullimeistrid (lasteaia sünnipäeval).
• Õppevahendite soetamine rühmapõhiselt + erispetsialistid, liikumis-ja 

muusikaõpetajad – oma eelarve ja otsustusõigus. Ühiseelarvest – vahendid 
teaduskatseteks, uurimiseks, vaatlemiseks + teraapiatuppa (valguslambid, 
matid, telk jne.

• Töötajate tervisekontrollid ja Stebby rahastamine.

Teatud valdkondades soovib juhtkond, et kõigil töötajatel oleksid sarnased 
teadmised, seetõttu on korraldatud personalile koolitusi oma majas, kaasates kõiki 
töötajaid. Peame oluliseks ka õpetaja abide toetamist ja nende teadmiste täiendamist 
olukorras, kus ka nende tööle on esitatud oluliselt suuremaid ootusi õpetajatega 
koostöö osas kui varem.
Õppevahendite soetamiseks on igal rühmal oma eelarve, mille kasutamisel teevad 
otsused õpetajad ise. Palju mõjutab rühma vahenditega varustatust nt meeskonna 
koos töötatud aeg, õpetajate valikud vahendite osas. 

• Kas ei võiks lasteaias olla nn kogumiskast, kuhu lapsevanemad saaksid tuua 
mänguasju, pabereid jms materjali, mida saaks rühmades kasutada, nn 
taaskasutust teha?

Rühmad vahel vahetavad omavahel ka õppevahendeid. Praegu sellist kogumist/
vahetamist/jagamist suurelt teha ei saa. Püüame igati vähendada majas liikumist.
Alati võib lasteaeda helistada ja pakkumised kokku leppida! Seda on varem ka 
tehtud, suurt kampaaniat teha ei ole põhjust, sest vahenditest puudust ei ole. Pigem 
võiks koduseid asju pakkuda oma lapse rühmas ja õpetajate abiga leida ka võimalusi 
teistele peredele vajadusel jagada.



• Kuidas rühmad saadava rahasummaga rahul on? Lasteaedades korraldatakse 
vahel erinevaid laatasid, et rühmadele raha koguda, kas seda ei ole Midrimaal 
plaanitud teha?

Eks ikka tahetakse rohkem. Otsustamisel lähtume siiski olemasolevast eelarvest. 
Hetkel on volikogu poolt 2022 eelarve veel kinnitamata ja enne kinnitamist veel  raha 
jagada ei tahaks, kuid oleme juhtkonnas arutanud rühma summa suurendamist, 
täpsetest numbritest veel rääkida ei saa. Rühmad soetavad sellest rahast nii 
õppevahendeid kui ka mänguasju.
Midrimaal on aastaid olnud kevaditi nn koogipidu ja raha on ka kogutud... Viimasel 
kahel aastal seda ei ole olnud. Meie eesmärk on edaspidi raha kogumise asemel 
korraldada pigem vahva perega koos olemise päev, mis on põnev nii lastele kui 
lapsevanematele.
Viimased rahakohumised läksid käest, sest nii kogumise kui ka kulutamise osas oli 
palju eriarvamusi. Rühmade vahenditega varustatus on küll erinev, aga vahendite 
vähesuse üle ka kurdetud ei ole.
Vahendite soetamise jaoks on ka nn ühisarve, millest soetatakse õppevahendeid, 
mis lähevad üldkasutusse, st kasutada saavad kõikide rühmade õpetajad. Nt teaduse 
ja avastamisega seotud vahendid, robootika lisavahendid, teraapiatoa lambid, 
tunnetustelk, vaibad jms samuti olulised vahendid, mida on võimalik vajadusel rühma 
laenutada.

• Vanemate osalustasu tõusis nüüd jälle. Kas see kuidagi lasteaia eelarves ka 
kajastub, jõuab see raha kõik ikka lasteaeda?

Lasteaia eelarvest ei ole võetud sentigi lasteaia kommunaalkulude katteks. Need 
muutused kajastuvad Saue Vallavarahalduse kuludes.
Järgmise eelarve summadest ei saa küll veel rääkida, aga planeeritud on nii 
majandus- kui ka personalikulude tõus. Lastevanemate poolt makstud osalustasu 
jõuab kindlasti lasteaeda, arvestuslik maksumus lapse eest on  2022. aastal 392.- €. 
See on valla poolt kaetav osa.

• Kas eelmine summa arvestab ka kommunaalkulusid?
Jah, ja lapsevanemate poolt makstav osalustasu läheb sellele summale lisaks. 
26.01, st täna oli Midrimaa õueala renoveerimise hanke tähtaeg. Kokku tehti lausa 12 
pakkumist. Rohkem infot selles osas veel anda ei saa, järgnevad hankega seotud 
standardprotseduurid... Kohe kui saame infot, mida avaldada, edastame selle nii 
hoolekogu kui Eliisi kaudu. Seekord olen väga lootusrikas, et sel suvel saab see töö 
ka tehtud!

• Ka Valla Sotsiaalkomisjonist käis see küsimus läbi, eelarves on rahad õueala 
ehituseks planeeritud ...Loodame, et läheb hästi ja me saame imeilusa õueala!

Direktori eesmärgiks Midrimaal on, et õueala saaks korda ja ruumide remont koos 
mööbli uuendamisega saab ka tehtud! Nii on planeeritud ka meie arengukavas. 2022 
on kavas remontida Tõrukeste, Klaabu ja Oravakeste rühmad ja mööbel välja 
vahetada, loodan, et nii saab lasteaia vanema osa värskendus alguse ja 4 aastaga 
saab maja korda. Loodame, et 2022. on parem aasta!
3.
Lasteaia juulikuuks sulgemise kooskõlastamine ja selleks perioodiks suvise 
valverühma avamise ettepaneku tegemine.
Juulikuus on Midrimaal olnud aastaid töös suvine valverühm. KELS näeb ette, et 
ülejäänud rühmade sulgemine ja valverühma avamise ettepanek KOV´ile tuleb teha 
hoolekogul. 
Oleme ühe rühmaga alati hakkama saanud. Suverühmas tuleb koha kasutamise eest 



maksta 100% kohatasu (20% miinimumpalgast) ja kogu toiduraha. Juulikuus 
lasteaias mittekäivate laste eest kohatasu maksta ei tule. Kas hoolekogu on valmis 
sellist otsust tegema? 

• Miks üldse selline otsus on tehtud, et suveks rühmad kinni pannakse?
Kohavajadus suvel on väiksem ja personali puhkused anname välja suvekuudel. 
Nende asjaolude tõttu saame ja peame selliseid otsuseid tegema. Oleme ühe 
rühmaga alati kenasti välja tulnud.Nimekiri on igal aastal küll täis tulnud, kuid 
olenemata suurest tasumäärast, on kohalkäijaid nendest vaid pooled.Samas ei ole 
me poole kuu pealt lapsi juurde ka võtnud, sest tegemist on ettemaksuga rühmaga. 
Juba 15.märtsiks on rühmas koha saamiseks vaja direktorile avaldus esitada. 
Täpsemat infot jagame kohe Eliisis, kui vastavad otsused on tehtud ja kinnitatud. Kui 
lapsele on kohta vaja nt üheks nädalaks juulis, on kohatasu ikka täissummas.
Hoolekogu esimehe arvates on see ka ressursi raiskamine, kui rühmad töötaksid 1-2 
lapsega suvi läbi. See teeb lasteaiateenuse veel kulukamaks.
Kuna õpetajate puhkused on pikad, siis alustame rühmade kokku panemisega juba 
juunikuust alates , et augusti lõpus, kui kõik rühmad täismahus alustavad, oleksid 
oma meeskonnad taas tagasi tööl.
Suvise töökorralduse kohta jagame Eliisis infot suvel nädala kaupa, et vanematel 
oleks lihtsam jälgida laste rühmast rühma liikumist. Tavaliselt alustame koolieelikute 
rühmade kokku koondamisega ja väiksemad siis kõige hiljem teistega kokku. Muidugi 
võib suvel juhtuda, et lastega ei tööta nn oma rühma personal.
Hoolekogu hääletas lasteaia juulikuuks sulgemise ja selleks perioodiks suvise 
valverühma avamise poolt ühehäälselt (17 poolthäält, vastuhääli ei esitatud, 
erapooletuid ei olnud, kõik koosolekul osalejad osalesid ka hääletuses).

Jooksvad küsimused
• Hoolekogu esimees juhtis tähelepanu asjaolule, et lasteaia hoov on äärmiselt 

libe ja ohtlik.
See on ka lasteaias igapäevane mure. Sellega alustame iga hommikut, aga 
muutused on visad tulema. Üleeile käis siis üle pika aja meie õuealal ka tehnika teid 
lahti lükkamas ja kildu maha puistamas. Vallavarahaldusel on leping firmaga, kelle 
vahel on ära jaotatud erinevad tegevused meie õueala talvise hoolduse osas.Praegu 
oleme selles osas lihtsalt jõuetud. Oleme omaltpoolt informeerinud Saue 
Vallavarahaldust olukorra tõsidusest, kuid muutusi ei näe veel.

• Uuriti, kas hoolekogu pöördumine võiks tulemusi kiirendada!?
Direktor arvas, et sellest võib abi olla. Tõsi, ka ilmastikuolud on viimasel ajal väga 
keerulised, kuid lasteaias on ikka ohutus esimesel kohal. Lahendused tuleks leida ka 
sellistes oludes. Mänguväljakud on nagunii libedad, aga sinna me kildu panna ei saa.

• On ju olnud juhuseid, kus kukkudes lasteaia õuealal on saadud traumasid 
(lapsevanem ja laps) ja ka sel aastal on üks laps õnnetult kukkunud õuealal.

Oleme nende juhtumitega kursis ja see info on ka Vallavarahaldusele edastatud – nii 
lapsevanema kui ka lasteaia pöördumine libeduse osas. Hoolekogu üks roll ongi 
lasteaia toetamine keerulistes küsimustes, ehk tõesti oleks korrektne, kui tehakse 
pöördumine omavalitsuse poole.

• Pöördumine tuleks koostada nii, et on faktid ja nõuded, mis ikkagi sunniksid 
muutusi sisse viima. On olnud olukordi, kus sellisel puhul tellitakse teenus 
mujalt ja tasuma peab töövõtja, kes ei ole oma tööga ise hakkama saanud.

Hoolekogus lepitu kokku, et hoolekogu listis koostatakse üheskoos pöördumine ja 
peetakse vallavanemaga (ka hoolekogu liige) nõu, kellele oleks otstarbekas 



pöördumine adresseerida.
Hoolekogu esimees alustab dokumendi koostamisega ja kaasab teisi liikmeid.

• Miks üldse mindi üle asutusevälise teenuse peale selles osas?
Kedagi ei lastud lahti, vaid töö korraldati ümber. Kõikide valla allasutuste 
majandustegevus viidi üle Saue Vallavarahalduse vastutusalasse. Kulude 
optimeerimise seisukohalt on see mõistlik ja ülevaade olukorrast on siis vallas 
kindlates kätes. Saab parema ülevaate, kus mis toimub.

• Direktor andis väikese ülevaate seoses Covidiga lasteaias
Sisuliselt iga päev tuleb teateid haigestunud personaliliikmetest. Praegu on erinevate 
haigustega eemal 12 töötajat. Reedeni oleme sunnitud sulgema 2 rühma (Tipp ja 
Täpp ja Lotte), kus meeskonda lihtsalt ei ole. Oleme Lotte lapsed liitnud Puhh ja 
sõbrad rühmaga, kuna mõlemates on kehtestatud lihtsustatud karantiini nõue. 
Suur enamus töötajatest on vaktsineeritud, paljud juba ka kolmanda doosiga, kuid 
see ei ole vähendanud, kahjuks,selle laine ajal nakatumisi. Õnneks põetakse 
enamasti kergemalt ja ca 2 nädalaga on töötajad tagasi tööl.

• Liikumas on lasteaias ka kõhuviirus. Kuidas on olukord igapäevase 
desinfitseerimisega?

Õpetaja abidel on kõik vahendid selleks olemas. Niisket puhastust pindadelt tehakse 
igapäevaselt, samuti tuulutatakse ruume.

• Kas huvitegevuse osas on muutusi? Eelmisel korral otsustasime, et jaanuarini 
ei jätka. Kuidas sellega nüüd on?

Huviringid tegutsevad taas, vähemalt need, mis on oma lapsed kokku saanud. 3-4-
aastastele me jätkuvalt huvitegevust ei paku. On olnud ka ringide poolt äraütlemisi. 
Lihtsustatud karantiinis olevate rühmade lapsi me huvitegevusse viia ei ole lubanud, 
et vältida majasisest nakatumist laste vahel.

• Kuidas on lasteaias olukord seoses kodukorras kokku lepitud 0-tolerantsiga 
nohuste ja köhaste laste osas? Olukord rühmade osas ei ole võrdne, kas see 
nõue on rühmadepõhine? Lapsevanemate andmetel on lasteaias neid rühmi, 
kus nohused lapsed oodatud on!

Praeguses olukorras on lasteaed väga keeruliste valikute ees. Kas olete lugenud/
kuulnud perearstide soovitusi laste lasteaeda viimise osas? Tundke huvi, seal on 
piirid terve ja haige lapse vahel ikka olematud, nt et kui laps on 2-3 päeva kodus 
põdenud, siis võiks nagu juba lasteaeda minna, et lapsevanem ise otsustab, millal 
tema laps terve on! 
Kindlasti ei tohiks rühmadesse laste vastuvõtmisel olla erinevusi. Ei taha uskuda, et 
nohuseid lapsi lausa oodatakse! Meie jaoks on see kui võitlus tuuleveskitega! 
Kui lapsevanem õpetaja peale laste juuresolekul lausa karjub oma õigust tõestades, 
siis õpetaja muidugi, tõmbub tagasi ja ei lasku laste juuresolekul sõnasõtta!

• Kas sellises olukorras ei saa sotsiaaltöötajat kaasata? Selline vanema 
käitumine on last kahjustav ju, kui laps kogu aeg haigustunnustega lasteaias 
käib! Teised lapsevanemad ravivad oma lapsi kodus pikalt, et saaks tervena 
lasteaeda tagasi, ja siis on esimene, kes lasteaias vastu vaatab, nohune 
rühmakaaslane...

Meil on tulemas selleteemaline ümarlaud perega, jaa. Just lapse tervisest me sellises 
olukorras lähtumegi. Muidugi on meie jaoks selles olukorras tähtis ka see, et teised 



lapsed ja personal pidevas nakatumisohus ei oleks. Eks arstidki on selles osas 
eriarvamusel ja mõned  lapsevanemad kasutavad seda olukorda ära.

Hoolekogus jäi kõlama ettepanek, et infot rühmade kohta, kus nohuseid/köhaseid 
lapsi avasüli vastu võetakse, edastataks ka juhtkonnale, sest majas sees selline info 
puudub. Ka täna  toimunud personali koosolekul oli see teema päevakorras ja 
õpetajad väidavad, et erinevusi rühmade vahel ei ole.

• Lapsevanemalt tuli ettepanek, et kui mingil põhjusel on vajalik rühmade 
ühendamine, millest on juhtkond ka ette teatanud, anda teada ka õpetajate 
nimed, kes lastega teises rühmas koos tegutsema hakkavad (nii, nagu 
suverühma puhul tehakse!).

Eks see nimede jagamine on selline õrn teema ... terviseinfo kuulub andmekaitse 
alla, aga rühmade töötajate nimed leiab kodulehelt kindlasti! Covidi kõrval on vaja 
anda ka mõned pikalt planeeritud puhkused, eks ka see pingestab asendamise 
võimalusi.

• Lapsevaemate poolt tehti ettepanek, et lasteaiast tulevat Covidi-infot võiks ja 
peaks väga arvestama, sest terviseamet lihtsalt jääb oma infoga sageli liiga 
hiljaks! Koolis on mitmeid selliseid juhuseid juba olnud! Ka küsimus, kas on 
plaanis veel laustestimist laste hulgas, nagu ühel korral tehti?

KOV´i kiituseks peame ütlema, et meil on seni olnud piisavalt kiirteste, et vajadusel 
personali testida ja ka lasteaiast haigustunnustega koju saadetud lastele kaasa anda. 
Soovitame väga need testid teha, sest ka haigustunnusteta Covidit põdenud lapsed 
võivad hiljem tüsistustega seotud olla. 
See kaks aastat on tõesti juba välja kujundanud covidi-info lugemise oskuse ja 
püüame olla võimalikult operatiivsed selle info jagamisel! Täname kõiki 
lapsevanemaid, kes on seni mõistavlt suhtunud kõikidesse haigusest tingitud 
töökorralduse muudatustesse lasteais! Sellest on meile suur abi olnud! 
Laustestimist me enam esialgu ei kavanda, sest eelmisest ei tulnud mingit 
tagasisidet, kuidas kodudes testide tulemustega oli, kas oli ka nt positiivset 
tulemust... Lapsed ei käi lasteaias nii süsteemselt kui koolilapsed, siin on ka 
lähikontaktseid seetõttu üksikuna keeruline määrata, otsused teeme ikka 
rühmapõhiselt. PCR-testi tulemused ei tule praeguse suure nakatumise korral ka 
enam piisavalt kiiresti, nii lihtsalt on praegu. Ja kõik vanemad ei tee neid teste ju ka, 
see on nende valik.

• Kas Midrimaale on kavandatud ka sellist erirühma, mis tuleb Kotka lasteaeda? 
Praegu on tasandusrühm, aga suuremate logopeediliste probleemidega lapsi 
tuleb kogu aeg juurde ..

Midrimaal tasandusrühma ei ole, on sobitusrühm, kus enamus lapsi on eakohase 
arenguga ja nendega kohandumas on neli kergemat erituge vajavat last. 
Tasandusrühmas on kõikidel lastel meditsiiniline näidustus/suunamine sellesse 
rühma. Praegune kaasava hariduse põhimõte näeb ette, et eakohasest arengust 
maha jäänud lapsed pigem paigutatakse eakaaslastega ühte rühma, kui nende 
arengu tase seda vähegi võimaldab. 
Lasteaiale tuleb sügisel juurde küll lisarühmasid, kuid need on järjekorras olevatele 
3-aastastele. Erirühmasid Midrimaale ei ole kavandatud, ka on jätkuvalt raske leida 
logopeede.

• Kas lasteaeda oleks võimalik rühmadesse saada kõnevurrid, need toetavad 



väga hästi laste kõne arengut? Kas on kaalutud kõiki võimalusi logopeedi 
leidmiseks? Kui on üleostmine siis millist palka logopeedid küsivad? Kas 
lasteaias ei saaks siis korraldada tasulist või kombineeritult tasulist logopeedi 
teenust?

Lasteaias on kõnevurrid olemas, mitte küll kõigis rühmades, aga soovi korral on 
õpetajatel võimalik seda rühma laenutada. Ka on olemas väga palju väga erinevaid 
kõnearendusmänge ja meie erispetsialistid on valmis õpetajaid nõustama, milliseid 
mänge nende rühmas oleks sobilik kasutada, lisaks on kõnearenduslikke mänge ka 
lasteaia raamatukogus. 
Lapsevanemad võiksid oma rühma õpetajatelt uurida, mida nad kõne arendamiseks 
kasutavad, milliseid vahendeid, harjutusi. Mõningaid harjutusi on erispetsialistid 
jaganud ka veebi kaudu.
Logopeedid küsivad ulmelist hinda, kui üldse õnnestub kellegagi kontakti leida. 
Lasteaial on selles osas ikkagi piirid, ulmelisi palkasid me maksta ei saa. Ruumide 
rentimist me ei ole kaalunud, lasteaed ei ole äriühing. Kuigi omavalitsusel on 
kohustus tagada logopeedilist abi lastele, ei ole võimalik seda ellu viia, kui ei ole 
inimest! Ka HTM ettekirjutustest asutustele ei ole kasu, kui logopeede lihtsalt ei ole.
Meie loodame, et varsti on üks meie maja õpetaja valmis alustama logopeedi tööd, 
hetkel õpib ta Tartu Ülikoolis logopeedia magistrantuuris. Ka loodame, et meie 
praegune logopeed on millalgi taas valmis jätkama täiskoormusega.

• Kas hoolekogu peaks märtsi alguses kokku saama, et arutleda kevadise 
pereürituse üle?

Lasteaia õueala algavad kevadel renoveerimistööd, tundub, et sel kevadel ei ole meil 
õueala, millel seda kokkusaamist korraldada. Vaatame, kuidas sellega läheb, ehk 
saame õuealal kokku hoopis sügisel!

Otsustati:
1. Hoolekogu teeb Saue Vallavalitsusele ettepaneku lasteaia  sulgemiseks  01.07.- 
31.07.2022 ning avada selleks perioodiks suvise valverühma.
2. Hoolekogu teeb KOV´ile pöördumise õueala talvise hooldamise osas.

Koosolekut juhatas: Andra Vilbaste
         /allkirjastatud digitaalselt/

Protokollis: Helgi Vaher
       /allkirjastatud digitaalselt/


