
 

Lasteaia hoolekogu 18.04.2018 koosoleku protokoll 

 

Osalesid: Liis Haugas (Tõrukesed), Kaidi Rand (Mesimumm), Madis Gilden (Klaabu), Inga Alt 
(Oravakesed), Anu Alatsei (Puhh ja sõbrad), Elina Siimon (Täheke), Katrin Männik (Muumipere), Siim 
Kadak (Lepatriinud), Kätlin Arras (Krõll), Julianna Guljajeva (Sipsik), Katrin Arvola (Naksitrallid), Esther 
Ruiso (Rohutirts), Andra Vilbaste (Trollid), Inga Staršinova (Lotte), Hedi Tammeleht (Pokud), Jaanika 
Käärst (Päikesekiired), Liisa Ojapõld (õpetajate esindaja) 

Puudusid: Andres Kaarmann (vallavalitsuse esindaja) 

Kutsutud: Diana Kuntor (lasetaia direktor), Helgi Vaher ja Andra Salutee (lasteaia          
õppealajuhatajad) 

 

Päevakord: 

1.       Lasteaia sulgemine juulikuuks – avatud suverühm 
2.       Ühevanuseliste laste rühmade moodustamine, laste arvu vähendamine koolieelikute rühmades 
- ümberkorraldus alates 2108/19 õppeaastast 
3.       Ülevaade 2018. aasta eelarvest 
4.       Kokkuvõte Innove projektist - personali koolitus, tulemused 
5.       Planeeritud ehituse hetkeseis 
6.       Jooksvad küsimused 

 
1. Lasteaia sulgemine juulikuuks – avatud suverühm 

 
Direktor andis järgneva info: 
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 järgi peab hoolekogu tegema ettepaneku lasteaia tegutsemise            
kohta. See tähendab, et kui suvel on lasteaed tervikuna kinni ja avatud ainult suverühm, peab               
hoolekogu vallavalitsusele vastava ettepaneku tegema. Ettepaneku sõnastus peaks olema: hoolekogu          
teeb ettepaneku sulgeda lasteaed juuliks 2018 ja avada selleks suverühm. 
 
Hoolekogu arutas, kuidas on korrektne ettepanekut sõnastada ning miks peab vormistama lasteaia            
sulgemise, kui reaalselt lasteaed osaliselt töötab.  
 
Hoolekogu soovib tutvuda vallavalitsuse otsusega kui see on allkirjastatud.  

 
Küsimused: 
Milline on viimane hetk, millal öelda, et laps kas tuleb või ei tule suverühma?  
Lasteaia esindajad: Hetkel on veel suverühmas kohti, avatakse üks rühm kuna soovijaid rohkem ei              
ole.  
Aga kui tuleb rohkem kui üks rühmatäis, sest KOV peab tagama lasteaia koha? 
Kui koguneb rohkem kui rühmatäis, siis on see probleem kuna õpetajate puhkused ja töökorraldus on               
vastavalt vanemate poolt kirja pandud soovidele planeeritud. Aga ega ühtegi last muidugi ukse tagant              
tagasi ei saadeta. 
 



 
Hoolekogu otsustas: 
Hoolekogu teeb Saue vallavalitsusele ettepaneku avada juulis 2018 Saue lasteaias suverühm. 
 

2. Ühevanuseliste laste rühmade moodustamine, laste arvu vähendamine koolieelikute        
rühmades - ümberkorraldus alates 2108/19 õppeaastast. 

 
Direktori info planeeritud ümberkorraldustest: 
Lasteaia rühmad lähevad aasta-aastalt laste vanuse mõttes järjest rohkem sassi. Lasteaia juhtkond            
soovib korrigeerida rühmi laste vanuste järgi. Eesmärk on vähendada laste arvu rühmades, et seda ei               
peaks suurendama viimases rühmas. Puudutab kogu lasteaias 37 last, nende laste vanemad on             
vastavasisulised kirjad saanud. Kahte rühma ei saa praegu ühevanuseliseks teha, kuna ei ole             
füüsiliselt ruumi nihutada. Lepatriinude rühm on ja jääb tasandusrühmaks. 
Paljudest projektidest osavõtt on piiratud laste vanusega. Kui rühmas on erinevas vanuses lapsed, siis              
ei ole võimalik nendes projektides osaleda või saavad osaleda osad lapsed ja teised ei saa.  
Koolieelsetele lastele tehakse kaks eraldi rühma kuna praegu on rühmad suured ja igas rühmas on               
erikohtlemist vajavaid lapsi.  
 
Küsimused: 
Kui vanem ei ole nõus lapse ümbertõstmisega teise rühma, mis siis saab?  
Lasteaia esindajad: Muudatuse eesmärk on, et laps ei peaks viimases rühmas jääma üksi lasteaeda,              
kui kõik teised rühmast lähevad kooli. Üksikjuhtumitest tuleb eraldi rääkida, aga pigem ei tahaks              
erisusi teha. Kui vanemal on põhjendatud soov ja vajadus, siis pöörduda otse lasteaia juhtkonna              
poole. 
 
Lepatriinude rühma esindaja küsis, kas nende rühmast on ka laste ära viimist teise rühma?  

Lasteaia poolt vastas õppeala juhataja, et sealt kedagi ära ei lähe ja juurde ei tule.  
 
Hoolekogu liikme kommentaar: 
Kunagi on lasteaias seda tehtud ning oli väga hea, et lapsed olid juba varakult jagatud kahte rühma.                 
Mida varem seda tehakse, seda lihtsam on lapsel uue rühmaga harjuda. Jääda viimases rühmas mõne               
lapsega uude rühma, kui kõik teised kooli lähevad, on palju keerulisem. 
 
Hoolekogu osad liikmed, kelle lapsi muudatus puudutab, kiidavad mõtte heaks, osad on kahtlevad. 
 
Hoolekogu võttis lasteaia info teadmiseks.  
 

3. Ülevaade 2018. aasta eelarvest 
 

Direktori ülevaade 2018 eelarvest: 
Saue linna õpetajate palk on madalam kui valla õpetajate palgatase. Palgafond suurenes 5%, direktor              
tegi palgatõusud juba sügisel, seega 2018 palkasid rohkem ei korrigeerita. 
Vallavarahalduse eelarve on ka lasteaia eelarves, kuid segane on vastutus. Personalikulud kokku 1,1             
miljonit. Majandamiskulud 98 660 eurot, millest toiduained ja toitlustuskulu 31 000 eurot. 
Õppevahendite kulu osas on õpetajatel võimalus valida enda rühma vajalikke õppevahendeid.           
Soetamine on võimalikult paindlik, kuid eelistatakse koostööpartneritelt ostmist kuna see on           
soodsam.  



Rühmadel on kõikidel üks ja sama summa õppevahenditeks. Õppevahendite eelarvest antakse umbes            
pool rühmadele ja ülejäänu kasutatakse majaüleselt õppevahendite soetamiseks. 
 
Küsimus: 
Kas majanduskulud tõusid võrreldes 2017. aastaga? 
Majanduskulude eelarve tõusis ca 2%. 
 
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 
 

4. Kokkuvõte Innove projektist - personali koolitus, tulemused 
 
Lasteaed taotles SA Innove kaudu ESF vahenditest raha õpetajate koolitamiseks. SA Innove eraldas             
raha projektile „Saue Lasteaed Midrimaa arendusprojekt: organisatsioonikultuuri muutmine uute         
õpikäsitluste rakendamiseks“. Projekti vedas ja korraldas õppealajuhataja Helgi Vaher ning seda tehti            
koostöös Change Partners OÜ-ga. 
Helgi Vaher andis ülevaate projekti tulemustest: 
Projekti tulemusena valmis lasteaia väärtuste kuvand, millele me soovime (unistame) üles ehitada            
sisulise töö uue metoodikaga, mis toetab laste vaimset tervist. Lasteaed on sidunud kuvandiga             
lasteaia logo (autor Kertu Sillaste), mis on terviklikult ja ka elementidena kasutusel maja kujunduses.  
Projekti raames toimusid seminarid lasteaia töötajatele. Seminaride tulemusel sõnastati lasteaia          
visioon ja väärtused. 
Lasteaia tunnuslause: Koos avastame tervet maailma! 
Väärtused: julge (Jüri), motiveeriv (Mari), koostöö (Kati) 
Planeeritud on koostada narratiivide kogu, mille abil saab lastes neid väärtuseid kujundada. Aluseks             
laste- ja ainekirjanduse näited. Soovitakse koostada GoogleDriev-s fail, mida saavad kõik õpetajad            
kasutada ja ajas täiendada. 
Jätkuna sellele projektile on plaanis kirjutada HITSA-le projekt robootika vahendite soetamise teemal.  
Välja töötatud väärtused on aluseks uuele arengukavale. 2019. aastal lõpeb lasteaia praegune            
arengukava ja hakatakse tegema uut.  
 
Hoolekogu kiitis lasteaia tegevust organisatsiooni arendamisel ja võttis info teadmiseks. 
 

5. Planeeritud ehituse hetkeseis 
 
Informatsioon direktorilt: 
Ehitusega seonduvalt uut informatsiooni ei ole. Projekt kooskõlastusringil. Maikuu jooksul on           
planeeritud hanke läbiviimine ja ehitaja leidmine. 
Lasteaed on planeerinud nii, et juunikuu esimesel nädalal läheb B-tiib tühjaks. Vallavarahaldus otsib             
ruumid, kuhu mööbel ja asjad viiakse. 
Alates 04.06. läheb B-tiib kinni. Kui toimuvad muudatused, anname teada ja mõtleme edasi.  
Lasteaed on koostanud töökorralduse ja rühmade paiknemise/liigutamise skeemi, mis arvestab laste           
vanust, suvist rühma jne. Rühmi püütakse liigutada terviklikult, mitte n-ö jupitada. Laste            
rühmast-rühma liikumine on paratamatu, kuna laste arv muutub suve jooksul pidevalt. 
 
Pärast koosolekut andis vallavalitsus (Silver Libe) hoolekogule informatsiooni: 
Projekt saadeti teatud täpsustusteks Päästeametilt tagasi, parandustega tegeletakse ning puudu on 
veel ka energiamärgis.  



Seega on hetkel jõus sama stsenaarium, mida koosolekul sai räägitud – mais ehitushange, mai lõpuks 
ehitaja olemas ning juuni alguses kolimine. 
 
Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 
 

6. Jooksvad küsimused 
 
Küsimused: 
Lasteaia viimase rühma lastevanematel on olnud küsimus, et las lapsed, kes jäävad juba juunikuus              
lasteaiast eemale, võivad osaleda 01.06. koogipeol? 
Lasteaia esindajad: Jaa, loomulikult võivad osaleda. Sel aastal on päev planeeritud sportlikumas            
võtmes. 
 
Kuidas kasutatakse viimase rühma koogiraha sel aastal? 
Lasteaia esindajad: Korraldus võiks olla sama nagu eelmisel aastal. Lõpurühmad saavad teha            
koogirahaga kingituse oma laste rühma uutele lasteaeda tulevatele lastele.  
 
Lepatriinu rühmas on endiselt puudu üks tugiisik.  
Direktor vastas, et selle tugiisiku leidmine on vallavalitsuse ülesanne. Hoolekogu liige Siim Kadak             
võiks teha vallavalitsusele pöördumise tugiisiku leidmiseks.  
 
Osaliselt jätkuvad probleemid toitlustamisega. Näiteks oli hoolekogu toimumise nädalal menüüs 5           
korda mahlajook. 
Lasteaia esindajad: palun suhelge otse toitlustajaga. 
Küsimuste korral saadavad hoolekogu liikmed küsimused esimehele. Esimees edastab toitlustajale. 
 
Andres Kaarmann ei saa sel korral koosolekul osaleda, kuid ta saatis hoolekogu liikmetele kirja, kus               
tuletas meelde, et vallavalitsuse eelarves on olemas vahendid, et viia lasteaias läbi toidu keemiline              
analüüs. Kuna tegemist oli hoolekogu sooviga, siis palub A. Kaarmann sellega tegeleda.  
 
Hoolekogu liikme üleskutse: 
Alguse on saanud projekt – KÕKUTA (kõnni, kummarda, korista). Ka Saue lasteaia lapsed võiksid              
jalutamas käies prügi koristada. 
Hoolekogu liikmed ja lasteaia esindajad peavad mõtet heaks, kuid rõhutavad, et laste turvalisust             
tuleb jälgida, sest prügi hulgas võib olla ka ohtlikke jäätmeid (n süstlad). 
 
Info lasteaia esindajatelt, mis saadetakse vanematele ka (nagu tavapäraselt): 

- 22.05. toimub valla tantsupidu. Lasteaiast osalevad 6-7-aastased,  
- 26.05 Saue Sõlel osalevad 5-6-aastased. 
- 10.05. lasteaia spordipäev kooli staadionil alates 4. eluaastast. Väiksematele toimub          

spordipäev oma lasteaia hoovis. 
- Koolieelikute rühmad lähevad kooli tutvustuspäevale 07.05.  
- Koolivormi proovimise päevad 30. ja 31.05. Info tuleb e-lasteaeda.  
- Alates 14.05 hakkavad koolieelikute rühmad (ja võibolla ka aasta nooremad) käima ujumas.            

Kokku 3 nädalat.  
- 27.04- Lapsed osalevad Audenteses toimuval üle-eestilisel spordivõistlusel. Osaleb 36         

lasteaeda. Osalevad koolieelsed rühmad, võistkonnas 6 tüdrukut ja 6 poissi. 
- Innove viib läbi rahulolu-uuringu lastevanemate ja lasteaia personali seas. Alustatakse          

07.05.2018. Palun aktiivset osavõttu. 



 
E-lasteaiast ei tule teavitust e-maili peale, kui e-lasteaeda on uut infot üles pandud?  
Lasteaia esindajad: E-lasteaeda uusi arendusi ei pakuta, kogu keskkond tahetakse viia üle Eliisi.             
Lasteaia eesmärk, et üleminek oleks sujuv ja lihtne. Et ei peaks andmeid uuesti sisestama jne. Ilmselt                
toimub üleminek 2018/2019. õppeaastast.  
Pärast koosolekut tulnud teade e-lasteaia esindajalt:  
e-posti teavituste saatmisel esineb tõesti probleeme ning me tegeleme lahendamisega. Probleem on 
tehniliselt kahjuks oodatust veidi keerukamas osutunud, seepärast võib veel minna veidi aega. 
Vabandame ebameeldivuste pärast!  
 
Miks suleti uuesti B-tiiva tagune mänguväljak? Lastel on ruumi vähe ning õpetajatel raske neid              
jälgida. 
Lasteaia esindajad: B-tiiva tagune mänguväljak on suletud, sest seal on märg ja väga noor muru               
(muruparandused). Linnavarahalduse esindajad käisid kohapeal olukorda hindamas ning sulgesid         
selle osa. 
Hoolekogu arutab mänguväljaku sulgemise ja sellega seotud probleemide teemal. Liikmed ei mõista,            
kuidas uue muru kasvamine nii palju aega võtab. 
Lepiti kokku, et lasteaed peab linnavarahaldusega nõu, kas saab lapsed vähemalt osaliselt mängualale             
lubada. 
 
Vastus vallavarahalduselt - vallavarahaldus soovib veel hoida õueala suletuna, sest maapind siiski            
veel liiga märg. Hoiame veel paar nädalat, siis teeme edasise otsuse. 
 
 

Hoolekogu otsustas: 

1. Hoolekogu teeb Saue vallavalitsusele ettepaneku avada juulis 2018 Saue lasteaias          
suverühm. 

2. Mitte leppida kokku uut koosoleku toimumise aega. Koosolek toimub vastavalt vajadusele. 
 

Koosoleku juhataja Protokollija 

Anu Alatsei Elina Siimon 
 


