
 

Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu koosolek 

 
Protokoll nr:  1 

Koosoleku aeg:  04.11.2020 kell 17:30 – 19:30 

Koosoleku juhataja: Diana Kuntor 

Osalesid:      Nimekiri ja allkirjad lisalehel 

Puudusid:       - 

Kutsutud: Helgi Vaher (arendus- ja personalijuht), Andra Salutee (õppejuht), Hedi 
Tammeleht (senine hoolekogu esinaine), Andres Kaarmann (valla esindaja 
asendaja) 

 
Päevakord: 

1. Hoolekogu liikmete tutvustusring 
2. Protokollija valimine 
3. Hoolekogu esimehe /-naise ja asetäitja valimine ning eelmise juhi ülesannete üleandmine 

uuele juhile 
4. Ülevaade lasteaia 2020/21 õa. tegevuskavast 
5. Jooksvad küsimused 

 
1. Hoolekogu liikmete tutvustusring 

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

 
2. Protokollijate valimine 

 
Direktor selgitas, kuidas hoolekogu koosoleku protokolli kooskõlastatakse ja kinnitatakse: protokollija 
saadab protokolli hoolekogu esimehele ning seejärel ka direktorile kontrollimiseks ja täpsustamiseks. 
Kui täpsustused tehtud, allkirjastavad protokolli koosoleku juhataja ja protokollija. 
Protokollijaks valis hoolekogu ühehäälselt Elina Siimon’i, Tähekeste esindaja. 

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

uuele juhile 
 
Hoolekogu senine esinaine andis ülevaate, millised on peamised hoolekogu esimehe ülesanded: olla 
kontaktiks hoolekogu liikmete, vanemate ja lasteaia juhtide vahel. Samas alati võivad liikmed ka 
juhtidega otse suhelda. Hoolekogu esimees saadab läbi liikmete ka vajadusel rühmadele infot. 
Hoolekogu esimehe roll ei ole raske, seni on olnud vaid üks raske teema – jõulupidude korralduse 
muutmine. 
Alati on hea ka enne koosolekut teemasid tõstatada, sest siis saavad hoolekogu liikmed ka enne 
koosolekut rühmadest infot ja tagasisidet küsida. 
 
Esinaise kandidaadiks esitatakse Andra Vilbaste, Trollide rühma esindaja ja esinaise asendajaks Merilin 
Lehestik Tipi ja Täpi rühma esindaja. 
 



Hoolekogu otsustas ühehäälselt valida hoolekogu esinaiseks Andra Vilbaste ja esinaise asendajaks 
Merilin Lehestiku. 
 

4. Ülevaade lasteaia 2020/21 õa. tegevuskavast 
 
Lasteaia arendus- ja personalijuht tutvustab lasteaia 2020/2021 õppeaasta tegevuskava. 
 
Tegevuskava eesmärgid tulevad lasteaia arengukavast. Lisaks kogu lasteaia tegevuskavale teevad ka 
rühmad oma tegevusi laste ja vanematega. Need tegevused on samuti kogu lasteaia tegevuskavast 
lähtuvad ja on kirjas rühmade tegevuskavades. 
 
Esimest nädalat on Eliisis nädala plaanis ka „Sa suudad seda!“ tegevused. Lisati põhjusel, et vanem 
teaks, mida lasteaias parasjagu tehakse ja vanemad saaksid ka kodus sama teemat rõhutada. 
 
Suuremad üritused. Kõikide ürituste osas sõltub nende toimumine viiruse leviku ja piirangute 
olukorrast: 

- lähiajal tulemas Mardi- ja Kadripäeva üritus lasteaia sees. Kõik tegevused lasteaia sees 
toimuvad seni kuni ei tule viiruse tõttu korraldust liikumisi piirata või kuni ei teki lasteaias 
kollet; 

- oktoobris jäi ära vanematele võimaluse pakkumine maitsta toitu; 
- jaanuaris tervisenädal; 
- Eesti sünnipäeva raames valla kõikide lasteaedade koolieelikutele üritus Saue Noortekeskuses; 
- aprillil  suri-muripäev – välisustel on valveinimesed ja lapsed saavad vabalt üle maja ringi 

liikuda, kus ise tahavad. Sõimerühma lapsed käivad koos õpetajaga. 
 
Ettepanek hoolekogult: suuremate rühmade lastele võiks teha ka sügisel sama ürituse, et kui peaks 
kevadeks olema karantiin, siis ei jääks lõpurühmad üritusest ilma. 
 
Personalis on palju uusi töötajaid. Meie lasteaed on Tallinna Ülikooli praktikabaas. Praegu surve suur 
kuna võtame ka praegu praktikante, paljud lasteaiad ei võta. Oluline on kõrvalpilt, mida praktikandid 
arvavad ja samas meil head töötajad, kelle õpetust uhkelt jagame. 
 
Suuname järjest rohkem õpetajaid kasutama töös robootika seadmeid. Igal aastal ostame mingi 
seadme juurde. Kirjutame selleks rahataotluseid, vald on andnud toetust. Sel aastal on uued roboteod. 
Seadmeid on lasteaial nii palju, et korraga saaks iga rühm mingit asja kasutada. 
 
Ettepanek hoolekogult: korraldada lastevanematele tutvustus roboasjade osas. Et lapsevanemad ka 
teaksid, mida lapsed kasutavad. 
Lepiti kokku, et Helgi Vaher saadab kasutusest videolingi ning kui toimub avatud uste nädal, siis saavad 
ka rühmad roboasju tutvustada.  
 
 
Plaanitud on lahtiste uste nädal vanematele. Seal saavad rühmad tutvustada erinevaid tegevusi, sh 
robootika võimalusi. 
 
Pidžaamapidu toimus sel aastal kevade asemel augustis ühe lapsevanema kodus (ühel lõpurühmal). 
Kui järgmisel aastal võimalus, toimub lasteaia ruumides.  
 
Küsimus: Kas lõpurühmade jõulupeod on ikka koos vanematega? 
Seni kuni suuremaid piiranguid ei tule, siis teeme koos vanematega. Võib-olla piirame vaatajate arvu. 
Päevastele pidudele tulevad fotograafid. Kui soovite ka videot, siis rühm saab ise otsida filmija. 
Soovitavalt ei peaks see olema rühma lapsevanem. 



 
Meeldetuletus! Lasteaia ametlik info edastamise kanal on Eliis. Kõik vajalikud asjad on Eliisis ja tulevad 
Eliisi kaudu. Lastevanematele teavitada ka, et Eliisi äpiversioonis ei näe kogu infot, mis Eliisis olemas 
on. Kogu infot näeb veebiversioonis. 
 
Hoolekogu võttis tegevuskava ülevaate teadmiseks.  
 
 

5. Jooksvad küsimused 

Vallavanema ülevaade ja soovitused: 

Saue vallas on kokku 8 kooli ja 11 lasteaeda. Jooksva tegevuse korraldamisel on koolidel ja lasteaedadel 
autonoomne õigus. Praegu on mõnes kohas ka koroonakolle olemas. 
Valla soovitus – kui viirus levib või tekib kolle, siis esimene tegevus peaks olema rühmade lahutamine. 
Lasteaia väliseid gruppe sisse mitte tuua. Lasteaia ja kooliväliseid üritusi ei soovitata lasteaia ruumides. 
Lasteaedu ei soovi kinni panna. Aga peame valmis olema kiireteks ja ootamatuteks muudatuseks. 
Kindlasti ei kehtestata riigiülestest meetmetest kõrgemaid meetmeid. 
 
Direktor tänab vanemaid, et vanemad on tublilt maske kandnud. Maski kandmine on oluline. Ka 
lasteaias oli üks vanem koroonapositiivne, aga rühma ei pidanud sulgema kuna vanem kandis lapsel 
järel käies maski. Võtke palun üle sotsiaalse kontrolli roll. On siiski vanemaid, kes ei kanna maske. 
Arutelu, kuidas saaks vanemaid mõjutada ja üles kutsuda rohkem maske kandma. Lepiti kokku, et iga 
hoolekogu liige juhib tähelepanu ja välisustele pannakse sildid, et ilma maskita ei tohi siseneda. 
 
Oluline sõnum kõikidele vanematele – palun kandke lasteaia ruumides maske! 
 
Küsimused: 

1. Miks ei ole lasteaias piisavat valgustust õues? Lapsed ei saa seetõttu olla õhtul ja hommikul 
pimedas väljas. 

Valgustuse põhjalik uuendamine on seotud sellega, et hooviala läheb rekonstrueerimisele ja siis tuleb 
ka uus valgustus. Vallavanem lubas arutada, kas on võimalik enne rekonstrueerimist paigutada midagi 
ajutist. Ta annab nädala jooksul tagasisidet, mida saaks teha ja millal. 
Õueala rekonstrueerimine kevadel pidurdus, aga nüüd liigume edasi projekti ettevalmistusega. Ka 
täiendava parkla ehitamine on seotud lasteaia õueala projektiga. 
 

2. Kas lasteaed on mõelnud osta õpetajatele õue(töö)riideid kuna ootus on, et nad on võimalikult 
palju lastega õues. 

Õpetajad ei ole riiete küsimust ise tõstatanud ning see ei ole probleemina üleval olnud. Praegu plaanis 
osta ei ole. 
 

3. Rühmast kiitus „Sa suudad seda“ programmi osas. 
 

4. Tõrukeste rühmast kerkis üles lasteaia teavitamise teema, et vanem vahel unustab 
teavitamata, kui laps ei tule või tuleb lasteaeda. Kas laps siis ikka saab sel juhul süüa? 

Direktor ütleb, et kodukorras on vanemale pandud kohustus teavitada, kui laps puudub või kui on 
pikalt puudunud, siis peab vanem teavitama, kui laps lasteaeda tuleb. Siis on lapsel võimalik saada 
hommikusöök. Siiski ei ole seni keegi otseselt söömata jäänud. Siiski ei saa lasteaed võtta vastutust ja 
tellida igaks juhuks igal päeval tagavara toiduportse. 
 

5. Enne koosolekut oli hoolekogul kirja teel toitlustuse teema arutelul. Kõik tagasiside on 
toitlustajale edasi antud. Kui edaspidi on muresid toidu kvaliteedi vm osas anda teada 
lasteaiale – kas õpetajatele rühma või juhtkonnale. 



6. Avastatud on ka vigu toitlustuse arvete esitamisel. Vanemad, palun kontrollige ise arved üle. 
Kui on arves mingi viga, siis andke kohe otse toitlustajale teada.  

7. Õppekasvatuse osas küsimused, mured, ettepanekud võib anda Andrale. 
8. Järgmine koosolek toimub 13. jaanuaril 2021. 

 
 
 

1. Jooksvad küsimused 
 
 

Hoolekogu otsustas: 

1. Hoolekogu koosolekute protokollija on Elina Siimon, Tähekeste esindaja; 
2. Hoolekogu esinaine on Andra Vilbaste ja esinaise asendaja Merilin Lehestik; 
3. Järgmine koosolek toimub 13.01.2021 

 

Koosoleku juhataja                   Protokollija 

 

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


