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Lasteaia põhimääruse muutmine
Ülevaade 2019 aasta eelarvest
Lasteaia rühmade sulgemine 2019. aasta juulikuus ning suverühma avamine
Kevadise suurürituse korraldamisest koostöös hoolekoguga. Korraldusmeeskonna
moodustamine.
5. Jooksvad küsimused

1. Lasteaia põhimääruse muutmine
Direktor ja valla esindaja andsid ülevaate küsimustest ja ettepanekutest, mida hoolekogu liikmed
esitasid.
 Lasteaia rühmade ühendamise ja lasteaia sulgemise küsimus. Koolieelse lasteasutuse seaduse
järgi otsustab rühmade tegutsemise vald hoolekogu ettepanekul. Põhimääruse eelnõus on
antud näiteks remondi ajal muudatuste tegemise õigus direktorile.
Direktori ja valla esindaja sõnul on tegemist nö kolmandate olukordadega nagu näiteks jõulude ja
suveperioodil rühmade koondamine.


Asendusliikme nimetamine. Põhimääruse eelnõu järgi ei saa rühmad enam nimetada
hoolekogu asendusliiget, kellel oleks koosolekul osaledes hääletusõigus.

Valla esindaja põhjendas, miks asendusliikme võimalust põhimäärusesse mitte sisse kirjutada: vallas
ühtlustatakse põhimäärused ning volikogu otsustas, et asendusliikmete määramine ei ole vajalik.
Vallavalitsusel on võimalus sätestada hoolekogu töökord. Valla koostatud põhimäärused on üldised,
hariduskomisjon hääletas ja otsustas, et asendusliikmeid põhimäärusesse ei sätestata.
Hoolekogu liikmed on ühtsel seisukohal, et nii suure rühmade arvuga lasteaial peaks olema võimalik
määrata hoolekogusse asendusliige. See on oluline, et esindatud oleks kõikide rühmade ja
lastevanemate seisukohad ning otsustamist vajavates küsimustes oleks kvoorum alati olemas.
Hoolekogu liikme seisukoht: ma ei taha võtta endale kohustust olla hoolekogu liige, kui ma tean, et
võib tulla olukordi, kus ma ei saa osaleda.
Hoolekogu viitab, et põhimääruse menetlemisel oleks võinud põhimääruse eelnõu saata ka
hoolekogule arutamiseks ning arvamuse esitamiseks.

Hoolekogu otsustas: esitada valla volikogule ettepaneku sätestada lasteaia põhimäärusesse
võimalus määrata hoolekogusse igast rühmast liige ja asendusliige. Ettepanek koostati hoolekogu
koosolekul ning kõik osalenud liikmed kirjutasid ettepanekule alla.
2. 2019 aasta eelarve projekti tutvustus
Lasteaia direktor tutvustas hoolekogule lasteaia 2019 aasta eelarve projekti. Eelarve projekt läheb
teisele lugemisele 31.01.2019. Muudatusettepanekuid projekti esitatud ei ole, seega eeldatavalt
kinnitab volikogu lasteaia eelarve.
Tööjõukulude osakaal eelarvest on 95%, majanduskulude eelarve 5%. Majanduskulude eelarve ei
sisalda kütte, vee jm kulusid, mille jaoks on vahendid Saue Vallavarahalduse eelarves. Lisaks ei ole
eelarves IT kulusid.
Õpetajate palgatasemed ühtlustati valla üleselt. Üldine põhimõte, et lasteaedadele antakse raha
rühmade põhiselt ning lasteaial on võimalus rakendada kas ühe või kahe õpetajaga rühmasüsteemi
vms. Õpetajate palgatõus oli keskmiselt 5%.
Hoolekogu võttis eelarve projekti teadmiseks. Ettepanekuid ja märkuseid ei olnud.
3. Lasteaia rühmade sulgemine 2019. aasta juulikuus ning suverühma avamine
Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise
tegutsemise valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul.
Lasteaial on ettepanek sarnaselt varasemate aastatega sulgeda 2019 aasta juulikuuks kõik rühmad ning
avada üks suverühm. Suverühma registreerimisel on koha saamine vastavalt avalduste esitamisele.
Lapsevanem peab esitama avalduse 15.märtsiks. Arvestades eelmise aasta kogemust, siis avaldusi
suverühma tehti 21, kohal käis 16 last. Juunis ja augustis on lasteaias valverühmad. Rühmade arv
vastavalt kaardistusele. See pannakse kohe rühmadesse üles.
Valla esindaja: kogu vallas jääb juulikuuks avatuks kaks lasteaeda – Saue ja Laagri.
Hoolekogu liikme küsimus: Miks on juulikuus kohatasu erinev muust aastast?
Valla esindaja: 2018 aastal toimusid muudatused, igakuine lasteaia kohatasu vähenes ning selle arvelt
muudeti suverühma kuutasu.
Hoolekogu liikmete tagasiside valla esindajale: Vanemad tunnetavad ebaõiglust, kes peavad juulikuus
lasteaia koha eest täistasu maksma. Kõik vanemad ei saa valida juulikuud puhkuse ajaks, ei ole
vanavanemaid ja lähedasi, kes last hoida saaksid. Lisaks on seaduse järgi õigus saada puhkust 28
kalendripäeva, kuid juulikuus on 31 kalendripäeva.
Oluline:
Lasteaia direktor informeerib - vanemad ärgu otsigu juunis ja augustis valverühmade juurest laste
nimesid. See on vanemates segadust tekitanud. Lasteaed paneb üles, et milline rühm, millise rühma
ruumides asub.
Rühmade sulgemist alustatakse 10. juunist, alguses jäävad rühmad oma tiibadesse. Lõpuks jäävad
rühmad ainult ühte tiiba. Tiib otsustatakse remondi korralduse järgi.
Hoolekogu otsustas: esitada sarnaselt 2018 aastaga vallale ettepanek avada juulikuus Saue lasteaias
suverühm.
4. Lasteaia remont
Lasteaia direktori sõnul teeb projekteerija algses projektis muudatusi. Tööde maht väheneb oluliselt.
Välisfassaad tehakse korda, siseviimistlust ei tehta, ventilatsiooni remonditakse suvel. Seega lasteaia
tavatöökorraldust eriti ei häirita.

Valla esindaja sõnul tehakse kõik remonditööd valla enda eelarvest kuna Euroopa fondide
omafinantseeringu osakaal oli nii suur, et ei olnud otstarbekas vahendeid taotleda. Hea on see, et
ehitusturg jaheneb, kõikide läbiviidavate hangete pakkumised tulevad varasemast madalamate
hindadega. Valla investeeringute maht on 2019 aastal 25 miljonit (võrreldav Pärnu linnaga).
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
5. Kevadise suurürituse
moodustamine.

korraldamisest

koostöös

hoolekoguga.

Korraldusmeeskonna

Lasteaia direktor selgitab korraldusmeeskonna kokku kutsumise eesmärki: et oleks tore perepidu.
Võimalik on teha erinevaid töötubasid, kus saab mingeid tegevusi teha. Korraldusmeeskond võikski
arutada ja otsustada, milliseid töötubasid teha ja pakkuda. Eesmärk, et kogu lasteaed saaks kokku ja
et peamine eesmärk ei ole raha kogumine. Kindlasti on alguses kontsert, kus kõik lapsed esinevad.
Direktor kutsub korraldusmeeskonna kokku pärast vabariigi aastapäeva tähistamist. Saue lasteaed
korraldab vallaülese lasteaedade lõpurühmade vabariigi aastapäeva vastuvõtu Saue Noortekeskuses.
Vallavanem ja volikogu esimees tulevad lapsi tervitama.
Korraldusmeeskond:
Pokud - Viivian Nuudi
Sipsik - Tiina Kebja
Krõllid - Katrin Arvola
Oravakesed - Katrin Männik
Trollid - Andra Vilbaste
Lotte - Marleen Kriisa
Tähekesed - Kersti Peltser
Lepatriinud - Gerli Morell
Mesimummud - Liina Võrklaev? (huvilisi rühmas pole)
Tipp ja Täpp - Egle Sgirka
Tõrukesed - Liis Loikmann
Klaabud - Moonika Kaarus
Muumipere - Ulvi Olivares Kaiva
Rohutirtsud - Piret Naber???
Naksitrallid - Hedi Tammeleht
Päikesekiired - Jaanika Käärst
Luuakse eraldi FB grupp selle tarbeks, et saaks juba enne näost näkku koosolekut jooksvalt
mõtteid vahetada. Esimene koosolek planeeritud veebruari lõpp, märtsi algus – hoolekogu
esinaine koos direktoriga saadab kutsed.
6. Jooksvad küsimused
Jõulupeo korraldus
Hoolekogu liige: Jõulupeo korralduse võiks vaadata üle. Eesmärk omavaheliste suhete arendamine,
koosolemine. Hoolekogu liige saatis ka teistele liikmetele e-kirja põhjendustega, miks peaks olema
jõulupidu koos vanematega.
Pikk arutelu jõulupeo teemal, 2 esindajat seadsid uue korralduse kahtluse alla, ülejäänud esindajad
uue korralduse poolt.
Lasteaia direktor: eile toimus pedagoogiline nõukogu, kes hääletas 100% päevaste jõulupidude poolt.
Lasteaia töökorraldus on alates 2017 aastast nii, et 2-6 aastastel on jõulupidu hommikul ilma
vanemateta, lõpurühmal koos vanematega õhtul.

Küsimus: Kui rühm tahab kasutada õhtul saali ja näha sama programmi, siis kas saab?
Vastus: Jah, peate saama õpetajatega kokkuleppele ja saal peab olema vaba. Kahel viimasel detsembri
nädalal huvitegevusringe ei lubata, et oleks vabad ruumid ürituse korraldamiseks. Ilusa talvega on
võimalik ka õues teha hoopis vahvat erilist pidu.
Tagasiside jõuluvana kohta – Osadelt õpetajatelt tuli tagasiside, et oleks hea ette teada, milline
jõuluvana neile satub, et saaks kavad ühtlustada.
Lasteaia vastus: jõuluvanadega on kokkulepe, et millise hääle peale jõuluvana kohale tuleb ja mis
hetkel jõuluvanale juhtimine üle antakse. Õpetajad ja jõuluvanad viiakse enne pidu omavahel kokku.
Selleaastane saali kujundus oli seotud rahvusliku teemaga (EV100) ning seetõttu jättis võib-olla
vanematele tagasihoidliku mulje. See aga oli taotluslik ja õpetajatega läbi arutatud.
Õpetajate esindaja ettepanek koostöö ja suhtlemise parandamiseks: sügisesel rühmas rääkida
koosolekul õpetajatega läbi, kuidas koostööd arendada – töötoad, ühised tegevused, matkad rühmaga
koos. Õpetajatega kokkuleppel on võimalik ka õhtustel aegadel üritusi teha. Vanemad võivad ise olla
aktiivsemad, õpetajad aeg-ajalt ei julge ise arutelusid algatada. Kui midagi teete, siis võtke selleks aega.
Vanema mure: kokkulepe oli, et lastele ei pakuta morssi. Enne magamaminekut tekitab see natuke
probleeme pissimisega.
Lasteaia sõnul on tegemist mahlajoogiga, mitte morsiga. Lasteaed hoiab silma peal ja räägib
toitlustajaga üle.
Järgmine koosolek
Järgmine koosolek toimub aprillikuus. Täpne kuupäev selgub, aga nädalapäevaks on kolmapäev ja
alguse kellaajaks 17:30.

Hoolekogu otsustas:
1. esitada valla volikogule ettepaneku sätestada lasteaia põhimäärusesse võimalus määrata
hoolekogusse igast rühmast liige ja asendusliige. Ettepanek koostati hoolekogu koosolekul
ning kõik osalenud liikmed kirjutasid ettepanekule alla;
2. esitada sarnaselt 2018 aastaga vallale ettepanek avada juulikuus Saue lasteaias suverühm.
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