
 

Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu koosolek 

 
Protokoll nr:  4 

Koosoleku aeg:  virtuaalne, 29.04.2020 

Koosoleku juhataja: Hedi Tammeleht 

Osalesid:     Hedi Tammeleht, Andra Vilbaste, Andres Kaarmann, Anu Alatsei, Elina Siimon, 
Ingel Lilienberg, Elisa Jakson, Grethe Grünberg , Kätlin Arras, Keiu Soorm, 
Kristina Galdupaite, Liina Võrklaev, Liis Haugas , Liisa Ojapõld, Merilin Lehestik, 
Piret Naber, Raigo Kebja 

Puudusid:       - 

Kutsutud: Andra Salutee, Helgi Vaher, Diana Kuntor 

Päevakord: 

1. Ülevaade lasteaia tegevusest eriolukorra ajal 
2. Lasteaia lahtiolekuaja ettepaneku tegemine vallale 
3. Rühmades laste arvude suurendamine 
4. Ehitustegevuse jätkumine lasteaias 
5. Toitlustaja vahetus juulist 2020. 
6. Lõpurühmade lõpupidudest – arutelu, ettepanekud. 
7. Hoolekogu esinaise/mehe valimine (huvilistel palun endast mulle märku anda) 
8. Jooksvad küsimused 

 
1. Ülevaade lasteaia tegevusest eriolukorra ajal 

Direktor andis ülevaate lasteaia tegevustest eriolukorra ajal: 
Märtsikuu kaks nädalat olime lootuses, et aprillist tavaelu taastub. Selle ajaga mõtlesime läbi oma 
töökorralduse, seda töötajate, liikumiste, piirangute osas. 
Õpetajad ja teised töötajad on olnud kodukontoris. Direktori sõnum oli, et kõik ülesanded, mida 
antakse vanematele, on soovituslikud. 
Lastega on tehtud veebikohtumisi, mis on palju põnevust tekitanud. 
Eriolukord läheb edasi. Seni on olnud maksimaalne laste arv 11, aga järgmisel nädalal tõenäoliselt arv 
suureneb.  
Direktor on äärmiselt tänulik, et lapsevanemad on suutnud jätta lapsed koju. Seeläbi hoidsime kõiki – 
lapsi, lähedasi, lasteaia töötajaid. 
Liisa: 3-aastased tegid rühmaga veebikoosoleku. Lapsed olid elevuses, rääkisid segamini, näitasid oma 
mänguasju jne. 
Õpetajad on lõpurühmadele lastele koostanud koolivalmiduskaardid ning need on ka vanematele 
koolile esitamiseks edastatud. Teistel vanuserühmadel on õpetajad koostanud Eliisis sotsiaalse arengu 
hindamise ning infot jaganud lastevanematega. Võib-olla ei ole kõik õpetajad sellega veel tegelenud, 
sel juhul tehakse vestlused ja plaanid sügisel. 
Lapsevanemad palun lugegu Eliisi, sest seal on info järgmiste nädalate töökorralduse kohta. 
 

2. Lasteaia lahtiolekuaja ettepaneku tegemine vallale 
Direktori selgitus ettepaneku osas: 
Seadus näeb ette, et hoolekogu peab tegema ettepaneku kohalikule omavalitsusele lasteaia lahtioleku 
aja osas. See on jäänud kunagi omal ajal tegemata ning vallal puudub dokument. Lahtioleku aeg jääb 
ikka samaks, mis seni ehk 7.00-19.00. 



 
 
Alus: 
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19.  Lasteasutuse tööaeg. 
(2) Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.  
 
Hoolekogu otsustas: 
Teha Saue vallale ettepanek määrata Saue linna lasteaia lahtioleku ajaks tööpäevadel 7:00 – 19:00. 
 

3. Laste arvude suurendamine 
Alus: 
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7.  Laste arv rühmades. 
(11)  Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks 
vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, 
lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga 
sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi. 
 
Seni on Saue lasteaias olnud eesmärk, et laste arv rühmades ei oleks suurem kui seadusega ettenähtud 
arv on. 
Kuna 3-aastaseid tuleb sel aastal natuke rohkem ja lasteaed peab vastu võtma kõik kohasoovijad, 
siis soovitab lasteaed suurendada Puhhides, Krõllides ja Sipsikutes laste arvu 21-le. Igasse rühma 
tuleb üks koht juurde. Eesmärk ei ole kindlasti rühmadesse 21 last võtta, aga see on reserviks, 
kui peaks lapsi tulema rohkem. Ja samuti on siis võimalik panna laps oma vanuselistega ühte 
rühma. 
 
Küsimused ja vastused: 

- kui meil toimus rühmades laste ümber tõstmine vastavalt vanusele ja erivajadustele, siis 
oli otsus, et ei suurendata rühmas laste arvu. Kuna järjest rohkem on erivajadustega 
lapsi, siis arvu suurendamine teeb õpetajate töö keerulisemaks ning teised lapsed võivad 
jääda vähese tähelepanuga. 

Teistes vanuserühmades on kohad olemas, vajadus on just 3-aastaste vanuses laste osas. Ja seda 
just seepärast, et me ei peaks paigutama 3-aastaseid teiste vanustega laste rühma.  

- Kui palju on lõpurühmasid ning kui palju tuleb uusi rühmasid? 

Lapsed lõpetavad 4 rühmas, sama palju tuleb uusi rühmasid. Rühmade arv ei vähene. 

- Kas on praegu ka teada, et, kuhu rühma liiguvad kooli mitte minevad Lepatriinud rühma 

lapsed või ? 

Nemad lähevad Päikesekiirte rühma, millest saab koolieelikute rühm- 

- Kuhu liiguvad Rohutirtsude rühma lapsed ? 

Rohutirtsud lähevad kogu rühmaga sel aastal lõpetavasse Sipsikute rühma. 

- Kas lisarühma avamist ei ole kaalutud selle asemel, et kohtade arvu suurendada? 

Lasteaias ei ole ruumi lisarühmade avamiseks. 

 

Hoolekogu otsustas: 

Teha Saue vallale ettepanek suurendada Saue lasteaia kolmes 3-aastaste laste rühmas 

(Sipsikud, Puhh ja Sõbrad, Krõllid) kohtade arvu 1 võrra. 

 

Kaks hoolekogu liiget jäid erapooletuks (Liisa ja Raigo). 

 

4. Ehitustegevuse jätkumine lasteaias 

Direktor andis ülevaate lasteaia ehitustegevuse olukorrast: 



Ehitustegevus on graafikus. Ehitustegevust alustati 1 nädal varem, kuid see ei ole viinud töid 
oluliselt graafikust ette. Ehitajad on saanud teha siiski tööd ka lõunapausidel ning lapsi ei ole 
olnud vaja kolida asendusrühmadesse. 
Töö käib praegu A tiiva kolmes rühmas. Praegu on prognoos, et ehitus saab valmis augustikuu 
alguseks täies ulatuses, mis tähendab, et lasteaed saab peale puhkuste lõppu hakata tööle 
tavapärases rütmis. 
Juulikuus on üle maja remonditegevused – B- ja A-tiivas need ehitustegevused, mis jäävad 
pooleli, kui lapsi rohkem lasteaeda tuleb. D-tiiva kõikides rühmades sanitaarremont. 
Parklalaiendus – Koondise tänava parkla laiendus läheb töösse, kui eelarveliselt probleeme ei 
teki. Esimene koosolek on tehtud. 
  
Andres: praegu ei ole investeeringutele kriipsu peale tõmmanud. Seega parkla ehitus saab ikka 
tehtud. Positiivne on pigem see, et ehituste hinnad on  langenud. 
 
Töökorralduslik ettepanek: A- ja B-tiiva lastevanematele. Vahetusjalanõude ja magamisriiete 
kätte saamine on võimatu kuna seal on ehitustegevus praegu. Palun leidke võimalus tuua teised 
vahetusjalatsid ja magamisriided. 
 

5. Toitlustaja vahetus juulist 2020 
Direktori info toitlustaja vahetumise kohta: 
Alates 01.07. tuleb lasteaeda uus toitlustaja. Baltic Restaurants on teistes haridusasutustes olnud 
juba varem, Saue Lasteaial oli sel ajal leping teise toitlustajaga. 
Lapsevanema omaosalus saab sügisest olema 1,55 eurot. Ehk et langeb 11 sendi võrra. 
Uus toitlustaja hakkab samuti kasutama lasteaia kööki ning kui läbirääkimised on edukad, siis 
jäävad tööle ka samad kokad. 
 
Muutub laste puudumiste teavitamise korraldus, aga täpselt seda korraldust hetkel ei oska 
öelda.  
 
Hoolekogu võttis info teadmiseks. 
 

6. Lõpurühmade lõpupidudest – arutelu, ettepanekud 
Juunikuus tuleb hoiduda kogunemistest. Ettepanek, mida on ka lõpurühmadega arutatud, et 
teha lõpupidu augustikuu lõpus. Võib-olla tuleb piknik õues vms. 
Kõikidelt on oodatud head mõtted, kuidas seda üritust korraldada.  
 
Arutelu lõpupeo korraldamise teemal. 
 

7. Hoolekogu esinaise/mehe valimine 
Sel korral teemat ei käsitle kuna hoolekogu esimehe saab valida sügisel uus hoolekogu koosseis. 
 

8. Jooksvad küsimused 

Suvine töökorraldus: 
- Kas olete plaaninud mingeid mööndusi juulikuu lasteaia sulgemise osas? Praegu on vanemad 

kodus, võtavad puhkuseid välja ja ei saa juulis enam puhata. Kas vald võiks Saue linna lasteaia 
ka suvel avada.  

Andres: vald arutas seda. Lasteaiad küsivad lastevanematelt, et kes kohta vajavad. Kui soovijaid juurde 
tuleb, siis teeme otsuse. Laagri lasteaed on valmis vastu võtma 40 last. 
 

- Tasu osas kas tehakse ka mööndusi?  



Andres: Selle otsuse saab teha vallavolikogu. Samas on lapsevanemad olnud aprillis ja mais kohatasust 
vabastanud. 
 

- Kas oleks kasu, kui lasteaia hoolekogu teeb vallale vastava ettepaneku kaaluda juulikuus 
lasteaia rühmade avamist ja lasteaia tasu viimist samadele alustele, mis teistel kuudel? 
Kohatasu võiks arvestada nende päevade eest, millal laps reaalselt lasteaias käib. 

Andres: ootame ära kõigepealt küsitluse tulemused, et kui paljud vanemad lapsele kohta vajavad. 
Kindlasti avatakse lisarühmi, kui selleks on vajadus.  
 

- Lastehoidusid saaks kasutada? 
Andres: See oleks vallale veel suurem kulu.  

- Ettepanek, et võib-olla on võimalik lastehoidudest rentida ruume.  
 
Lepiti kokku, et lasteaed teeb vanemate seas küsitluse ning seejärel saab vald edasi arutada. 
Kindlasti on oluline tegur, kui suurt tasu koha eest küsitakse. 
 

Lasteaia territoorium: 

- Kas oleks võimalik panna lasteaia väravad ööseks lukku? Ma elan kõrvalmajas ja seda 

laamendamist ja kogunemisi on päris palju siin. Oleme nii G4S kui politseid kutsunud, ma 

ei tea kas ja kui mitu korda kätte on saadud neid kogunejaid muidugi. Aga liikumist, 

kogunemist ja asjade kuritarvitamist on seal märgata küll. 

Direktor: see on mitu korda teemaks olnud. Seni kuni aed ja värav on kehvas olukorras ja sissetungijaid 
ei peata, siis ei ole peetud mõistlikuks väravaid lukku keerata. Samuti on lasteaia territoorium ka üheks 
avalikuks mängukohaks.  

- Avalikud väljakud peaks olema praeguses olukorras suletud. Nädalavahetusel oli eriti palju 
noori, kes laamendasid, ronisid mööda tellinguid. Politsei ei saa ka midagi teha, sest avalikul 
territooriumil ei ole neil võimalik keeldu seada. 

 
Direktor räägib uuesti ja arutab  Saue vallavarahaldusega. Väravaid on palju ja nende olukord lukku 
panemiseks on keeruline. 

 

Muud küsimused: 

- Kas Adamsi ja Turovski loomalood on järgmisesse aastasse edasi lükatud või leitakse 

heategevuslikule rahale muu otstarve? 

Direktor: Esialgu otsustasime edasi lükata. Algselt lükkasime maikuusse, aga peame nüüd ilmselt 

sügisesse lükkama. 

 
- Kas on teada, kes tuleb Tähekeste rühma Kätlini asemel assistendiks? 

Direktor: Tähekeste rühma tuleb Kätlini asemel assistendiks Nataša Tipi ja Täpi rühmast. 
 

Koosoleku juhataja                   Protokollija 

/allkirjastatud digitaalselt/   /allkirjastatud digitaalselt/ 
Hedi Tammeleht                     Elina Siimon 
 


