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Remonditööd lasteaias – Virko Kolks
Hoolekogu liikmete tutvumisring
Protokollija valimine
Hoolekogu esimehe ja asetäitja valimine
2019/2020 õa. tegevuskava tutvustamine, aasta põhisuunad
Uue arengukava koostamise planeerimine
Jooksvad küsimused

1. Renoveerimine lasteaias
Ülevaate lasteaia renoveerimise hetkeseisust andis Virko Kolks:
Lasteaia renoveerimine käib, valmimisaeg august 2020, tööd kahes etapis. Valmimisaeg praegu ohus
ei ole. Aeg nii pikk kuna lasteaed peab samal ajal töötama.
Kõik tööd on läinud plaanipäraselt, ebamugavusi on olnud palju. B-tiib on valmimas. Aitäh kõikidele,
kes on selle aja vastu pidanud.
Ohud, mida kartsime (kehv ehitaja) ei realiseerunud. Ehitaja on asjalik, koostöö on sujunud. Ehitus on
jõudnud A-tiivani. Võimalikult palju töid püütakse ära teha sellel aastal.
Küsimused:
 Kui pikaks ajaks jäävad A-tiiva lapsed asendusruumidesse?
14 päeva akende vahetuse ajaks, kui ei tule tõrkeid.
 Kas akendel on mingid lukud, et lapsed ei saaks ise akent lahti?
Lukkusid ei ole, sest osad aknad peavad lahti käima. Kui peaks olema tulevikus probleemiks,
siis saab mõelda teised lahendused.
 Mis ajal vabanevad liikumisruumid trennide jaoks?
Praegu plaan, et ruume saab hakata kasutama novembri keskpaigast (11.11.) kui ei ole
tagasilööke.
 Ukse stopperid on juba tekitanud fassaadi täkked. Ehitaja pidi sellele lahenduse mõtlema.
D-tiiva aknaid ei vahetata, tuleb ainult siseviimistlus.
Direktor: Kui tekib vajadus teha kiirelt kogu majas töid, võib tulla kõne alla vajadus panna lasteaed
2020 aastal juulikuuks täiesti kinni, ilma valverühmata. Katte võimalus oleks näiteks lastehoidudega.
Selle aasta valverühma jaoks tegi avalduse 16 vanemat, keskmiselt oli lapsi kohal 7.

Liivaauk B-tiiva taga mänguplatsil saab loodetavalt paari nädala jooksul korda. See on seotud
kiigealusega.
2. Hoolekogu liikmete tutvustusring
Kuna mitmed hoolekogu liikmed on vahetund või uued, tutvustasid hoolekogu liikmed endid. Valla
esindaja hoolekogus on sel aastal veel Andres Kaarmann. Järgmisest aastast toimub roteerumine ja
tuleb uus esindaja.
3. Protokollija valimine
Hoolekogu otsustas ühehäälselt, et koosolekute protokollijaks on sel õppeaastal Elina Siimon.
4. Hoolekogu esimehe ja asetäitja valimine
Hoolekogu otsustas ühehäälselt, et hoolekogu esinaiseks on sel õppeaastal Sipsikute rühma
esindaja Hedi Tammeleht ning asetäitjaks Naksitrallide rühma esindaja Grethe Grünberg.
5. 2019/2020 õa. tegevuskava tutvustamine, aasta põhisuunad
Tegevuskava saadeti hoolekogule e-kirjaga tutvumiseks. Lasteaia ja rühma tegevuskavad on
üleval www.eliis.ee ning leitavad: plaanid, seal valikus nädalakava ja aastakava. Kui andmeid üles
ei leia, siis võtke ühendust õppealajuhataja Helgi Vaheriga või oma rühma hoolekogu esindajaga.
Nemad juhendavad, kust vajalikke dokumente leitakse.
Üldinfoks, et www.eliis.ee edaspidi Eliis) on e-keskkond, mida lasteaed kasutab ametliku info
edastamiseks vanematele. Koduleht internetis on välistele inimestele ja tulevastele võimalikele
lastevanematele. Eliis on infokanal lasteaias käivate laste lastevanematele.
Eliisil on olemas ka äpp, seda on väga mugav kasutada, näiteks lapse puudumisest lasteaeda
teavitada.
Kindlasti seadistage endale Eliisis, et teavitused tuleksid e-posti aadressile.
Väga oluline! Toitlustaja võtab puudumiste andmed Eliisist ning seetõttu on tähtis, et teavitus
tehakse õigeks ajaks – info peab olema Eliisis hiljemalt 9:00. Muidu arvestatakse lapsele päeva
eest toiduraha.
Lasteaia juhtkond informeerib, et ilmselt sel aastal kevadist perepidu remondi tõttu korraldada
ei saa. Mõte on, et teha sügisel perepidu/tänupidu, kuhu kutsutakse ka kevadel lõpetanud lapsed
ja ehitajad.
Hoolekogu on ettepanekuga nõus.
6. Uue arengukava koostamise planeerimine
Direktor: arengukava koostamisega on alustatud. Moodustatud on mitu töörühma ning osad on
ka esimest korda koos käinud. Juhtkond soovib, et hoolekogu liikmed võiksid arengukava välja
töötamises osaleda.
Arengukava peaks saama valmis detsembriks kuna arengukava perioodiks on 2020-2025.
Arengukava arutelu toimub 07.11.2019 kell 16. Osalemise võimalus kõikide hoolekogu liikmetel,
direktor saadab kutse.
7. Jooksvad küsimused
Kultuurifond (2600 EUR) – remondi tõttu tõstetakse selle raha kasutus järgnevasse aastasse.
Andra Salutee otsis välja erinevad pakkumised:

Turovski loomalood, Anne Adams teeb muusikalisi vahepalasid
Teaduslabor + jäätisevalmistamise töötuba
Teaduslabor + mullimeister
Toimumis aeg veebruar või aprill.
Hääletatud ühehäälselt Turovski loomalugude kasuks ja toimumisajaks APRILL.
Puhuks kui raha üle jääb, siis sama ürituse raames lastele kinkida mingi meene või maius.
Jõulupeod – endiselt hommikuti, koolirühmadel õhtul. Lasteaia poolt on kokkulepe fotograafiga. Kui
mõni rühm peaks soovima, siis võib ka videograafi kasutada. Lasteaial on kontakt ka ühe videograafiga,
kes tegi ka Perepeo video, aga antud tegijal kvaliteet vast kõige parem ei ole. Kindlasti ei soovitata
kasutada oma rühma lapsevanemat videograafina, rikub kogu õhkkonna ja lapsed on häiritud.
Osades rühmades käis ka läbi rühmakoosolekutel kommipaki võimalus jõulupakina. Dussmann tegi
ettepaneku, et nemad on nõus ise ära ostma ja panema toitlustuse arvele lisaks, aga seda vaid juhul
kui kogu lasteaed sellega liitub. Paljudel rühmadel aga on juba jõulupaki teema lukku löödud, seega
Dussmani pakutud võimalust ei kasuta.
Suvisel perioodil (suverühmad) kas oleks võimalik panna õpetajad kuhugi kirja, et oskaks lapsevanem
pöörduda õige õpetaja poole, kes nende rühmas parasjagu tööl on. Antud olukorraga on tiba keeruline
see, et haigus ja asendused ei hüüa tulles. Lasteaed saab omalt poolt pakkuda nii palju infot, et maikuus
vaadatakse uuesti puhkusegraafik üle ja saadetakse tolle hetke nimed vanematele laiali.
Toitlustus – kas oleks võimalik tõsta lõunane magustoit õhtuoote juurde? Sellega mitu tahku, miks ei
saa – toitlustajal on riiklikult ette antud kaloraaz, mida igal toidukorral tuleb järgida. Magustoit on
muidugi ka ainult ette nähtud supipäevadel, seega lõuna jääks lahjaks kui sealt midagi veel ära võtta.
Parkimine – Diana juba saatis välja kirja, et Kuuma tänava maja elanikud ei ole üldse rahul kui
hommikuti minnakse oma lapsi lasteaeda viima ja auto käima jäetakse. Paneme südamele, et õuealas
seadusega ettenähtud aeg, mil auto võib käia on 2 min.
Ka on olnud nii Kuuma kui Koondise tänaval ohtlikke olukordi, mis on õnneks on siiani lõppenud
õnnelikult. Lasteaed võtab ühendust politseiga, kes ehk kampaaniakorras tuleks lasteaia juures mingiks
ajaks liiklust rahustama ja selgitustööd tegema.
Hoolekogul ettepanek, et miks mitte laiendada Koondise tänava parkimisala. Maa kahjuks kuulub Saue
mõisale ja aastate jooksul on proovitud ka läbirääkimisi pidada, aga siiani tulutult. Alati aga tasub
uuesti käsile võtta, sest ega autode arv Saue linnas ei vähene ja parkimist tuleks lasteaia ümbruses
kuidagi paremini korraldada.
Hoolekogu liige Raigo Kebja kirjutab vallavalitsusse pöördumise – parkimisala laiendamine Koondise
tänaval.
Uute tulijate vanemate teavitus/koosolek – ei ole väga hästi leitav. Avaldatud küll Saue Valduris ja ka
Midrimaa kodulehel, kuid siiski on vanemaid, kes on infost ilma jäänud. Juhtkond on probleemist
teadlik ja proovib järgnevateks aastateks leida lahenduse programm Arno kaudu, mis saadab teavitusi
hetkel koha olemasolust. Ehk saab sinna lisada ka teavituse koosoleku toimumisaja kohta. Koosolek
toimub tavaliselt maikuu lõpus või juunis.
Valverühma telefon – 16.10.2019 on number aktiveeritud, kuid telefoni kasutamise regulatsioon vajab
veel lihvimist. Kohe kui kõik selge, antakse info vanematele edasi.
Soojusregulatsioon A-tiivas – väga palav on! Remondi käigus, mida hetkel teostatakse, saab antud
probleem lahenduse.
Kuivatuskapid B-tiivas – saabuvad 2019 aasta lõpuks.

Rühma Rohutirtsude uks – vallavarahaldus on teadlik ja sellega tegeletakse.
Jalgrattahoidja taha platsile – juhtkond arutab koheselt ja proovib esimesel võimalusel ära
organiseerida.
Juulikuus lasteaia avatud olek – võimalik, et aastal 2020 juulikuus remondi tõttu pannakse Midrimaa
kinni. Valvelasteaed on Laagri lasteaed. 2019 aasta juulikuus oli keskmiselt kohal 7 last, ei ole
otstarbekas pikendada remondi kulgu nii vähese laste arvu tõttu.
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