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Osalesid: Mardo Hoovi, Riina Talvis, Tanel Lambing, Ago Kokser, Jaana Roos, Triin Paur, 

Erika Elissaar, Külli Veerme, Eha Kõiv, Kadi-Ingel Kungla, Milvi Brokko, Ülle Krabo, Urve 

Luht, Lauri Orgse, Erki Klausson, Hestia Rindla 

Puudusid: Mona-Anette Raantse (õpilasesinduse esindaja) 

 

Laulasmaa Kooli Üldhoolekogu koosoleku päevakord 

1. Koosseis:  

Erki Klausson- Laulasmaa koolimaja ja lasteaia hoolekogu esimees 

Eha Kõiv- Lehola koolimaja ja lasteaia hoolekogu esimees 

Mardo Hoovi- Klooga koolimaja ja lasteaia hoolekogu esimees 

Jaana Roos, Riina Talvis, Merike Irv- koolimajade õppenõukogude esindajad (omavad ühte 

häält) 

Ülle Krabo, Raidi Allikas, Helju Saamer- lasteaedade õppenõukogude esindajad (omavad 

ühte häält) 

Mona-Anette Raantse- õpilasesinduse esindaja 

Vilistlaste esindaja- puudub hetkel 

Kooli toetava organisatsiooni esindaja- puudub hetkel 

Tanel Lambing- KOVi esindaja 

 

2. Lasteaia osalustasud Lääne-Harju valla lasteaedades 

Muudatus aktsepteeritav, et eraldi  ei soovita teha toiduraha arvestust vastavalt lapse lasteaias 

viibitud päevade eest ja et igas kuus on üks konkreetne summa osalustasuna, kuid  miks ei ole 

osalustasu kõikides Lääne-Harju valla lasteaedades ühtne?  

Ettepanek: arvestada kõikides lasteaedades võrdne summa alljärgnevalt: 45+55+68=168 

jagada 3=56. Osalustasu kõikides valla lasteaedades võrdselt 56 eurot kuus.  

Samas, valdade ühinemisel lubati, et muudatused viiakse läbi elanikele soodsas suunas, seega 

võib-olla peaks osalustasu kõikides valla lasteaedades olema 45 eurot kuus. 

Kuidas hakkab toimuma toiduarvestus? Kuidas toimub osalustasude kulutamine? 

Valla esindajad: Lääne-Harju vallas on piirkonnad väga erineva majandusliku võimekusega, 

ka lasteaia hooned erinevas füüsilises seisukorras, sellest ka erisused. 



Toiduarvestus on eelarveline. Osalustasud kuluvad palga-ja majanduskulude katteks. 

Majanduskulude alla käivad ka kulud õppe-ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Lasteaedadel 

ja koolimajadel eraldi eelarved. Lääne-Harju Vallavalitsus arvestas valla eelarvet koostades 

Laulasmaa Kooli direktori ettepanekutega 2018. aasta eelarve osas. 

Osalustasu arvestamisega soovib Vallavalitsus alustada alates 01.08.2018. Osalustasu ei seota 

miinimumpalgaga. Vallavalitsus, sh raamatupidamine näeb võimalust lähitulevikus valla 

piirkondades lasteaia osalustasud ühtlustada. 

Mardo Hoovi: valla piirkondades osalustasude arvestamine mittevõrdselt endiselt küsitav 

Erki Klausson: kui hääletame maha, kaotavad kõik. Kui oleme poolt, võidavad kõik ehkki 

piirkonniti on osalustasude summad erinevad.  

Otsus: Laulasmaa Kooli Üldhoolekogu on nõus, et Laulasmaa Kooli lasteaedades kehtestab 

Vallavalitsus osalustasu 68 eurot kuus alates 01.08.2018. 

4 häält poolt (E. Klausson, T. Lambing, koolimajade õppenõukogu esindaja, lasteaedade 

õppenõukogu esindaja); 2 häält vastu (M. Hoovi, E. Kõiv) 

3. Laulasmaa Kooli kinnitatud eelarve 2018 (valla 20.02.2018 kinnitatud eelarvest lähtuvalt).  

Valla esindajad: Vallavalitsus edastab Laulasmaa Kooli direktorile lasteaedade ja 

koolimajade eelarved igaüks eraldi hiljemalt 26. märtsiks 2018. 

4. Laulasmaa Kooli arengukava 2018-2020 (valla haridusvaldkonna arengukavast lähtuvalt). 

Valla esindajad: Vallavalitsus on koostamas välishindaja abiga arengukava valla 

haridusvaldkonnale. Tagasiside koolijuhtidele antakse 16.03.2018 nõupidamisel. 

5. 1. klasside komplekteerimine Laulasmaa Kooli koolimajades (vallavalitsuse otsusest 

lähtuvalt) 

Laulasmaa Kool ühendkoolina alustas kõikides koolimajades avalduste vastuvõtmist alates 

01.03.2018. 

1) Laulasmaa kooliimaja-1. septembrist ei ole Laulasmaa koolimajas klassiruumi kahele 1. 

klassile (ruumi vaid maksimaalselt 24 lapsele). Eeldatavasti on kooliastujaid üle 30ne. Kuhu 

panna ülejäänud lapsed? 

Hoolekogu arvamus/ettepanek: viia teema Üldhoolekogusse ja peale seda teha 

Vallavalitsusele pöördumine direktsiooni ja hoolekogu nimel. Vallavalitsus peab tegema 

otsuse, mispeale kutsub direktor kokku lapsevanemad ja teavitab klasside komplekteerimisest. 

Valla esindajad: Vallavalitsus panustab maksimaalselt, et sel aastal algaks Laulasmaa 

koolimaja juurdeehitus, kuid see ei lahenda ruumiprobleemi 2018 sügiseks. 

Vallavalitsus tegeleb sellega, et paigaldada Laulasmaa koolimajale ajutiselt moodul, kuhu 

paigutada raamatukogu, et vabanevat raamatukogu pinda koolimajas kasutada 1. klasside 

paigutamiseks. 

Direktor kutsub märtsikuus kokku ka lastevanemate infokoosoleku, kus pakub soovijatele 

võimaluse panna laps Klooga koolimajja 1. klassi. 



Otsus: direktor vormistab vallavalitsusele pöördumise 

2) Lehola koolimaja- 1. septembrist ei ole Lehola koolimajas klassiruumi 1. klassile, mis 

ilmselt toob kaasa selle, et 5. ja 6. klassist tuleb taas teha järgmisel õppeaastal liitklass. 

Lehola hoolekogu arvamus:  KOV võiks leida ruumi koolimajast raamatukogu 

väljakolimiseks, mis vabastaks ruumid koolile ja Lehola saaks opereerida 6. klassilise 

(täisklassikomplektid) koolimajana. 

Valla esindajad: Vallavalitsus tegeleb sellega, et leida Lehola raamatukogule pind väljaspool 

koolimaja või paigaldada kooliõuele moodul raamatukogule, et Lehola koolimaja 1.-6. 

klasside õppe-ja kasvatustöö korraldamiseks oleks kasutada ka praegused raamatukogu 

ruumid.  

Otsus: direktor vormistab vallavalitsusele pöördumise 

6. Venekeelse õppeosakonna sulgemine Klooga koolimajas alates 2018. 1 september 

(hoolekogu nõusolek, vallavalitsuse otsus) 

Klooga hoolekogu arvamus: Klooga koolimajas pakutava hariduse andmine muuta 

eestikeelseks, integreerida muukeelsete perede lapsed eestikeelsesse õppesse. Liikuda edasi 

selles suunas, et Klooga koolimajas ei oleks liitklasse, vaid 6 eestikeelset täisklassikomplekti 

(1.-6. klass). 

Otsus: direktor vormistab vallavalitsusele pöördumise 

 

7. Laulasmaa Kooli lasteaedade sulgemine juulis (hoolekogu nõusolek, vallavalitsuse 

alternatiiv soovijatele) 

Majade hoolekogud on nõus lasteaedade sulgemisega juulikuus kui vald tagab sellel ajal valla 

elanikele lasteaia koha mõnes muus valla lasteaias( näiteks Paldiski linnas töötavad lasteaiad 

suvel kordamööda). Majade hoolekogude ettepanek KOVile on, et kui juulikuus on suletud 

lasteaiad, siis pakub KOV sel ajal soovijatele võimaluse viia laps mõnda teise valla lasteaeda. 

Juhtkond teavitab juulikuisest lasteaia töökorraldusest lapsevanemaid ette vähemalt 1 kuu. 

Otsus: Laulasmaa Kooli lasteaiad on juulikuus suletud ja KOV pakub soovijatele võimaluse 

kasutada Paldiski lasteaedu Sipsik ja Naerulind. 

8. Jooksvad küsimused:- miks ei ole alates 2018 jaanuar lasteaiaõpetajatele arvestatud lisatasu 

70 eurot kuus? 

Valla esindajad: Vallavalitsus vajab aega, et töötasud üle ja ümber vaadata ning ühtlustada, 

hetkel väga suured erisused. Vallavalitsus tegeleb sellega, et lasteaiaõpetajatele samuti 

lisatasu maksta. 

Valla esindajate väitel on sõitvaid kooli õpetajaid rohkem, kui lasteaiaõpetajaid. Sellest 

tulenevalt otsustati kooli õpetajatele lisatasu säilitada ja lasteaiaõpetajate lisatasu maha 

arvata.  

Vastuväitena toodi välja, et näiteks Lehola koolimaja lasteaiast on 100% sõitvad 

lasteaiaõpetajad.  



Valla esindajad lubasid antud väidet arvestada ja tänasid info eest. 

 

- kas KOV võimaldab, et alates järgmisest õppeaastast teenindab Laulasmaa Kooli kooliõde 

ka sama kool lasteaedasid? 

Otsus: direktor teeb Vallavalitsusele sellekohase ettepaneku 

- kas on võimalik Laulasmaa koolimaja esisesse parklasse suitsetamist keelav silt paigaldada? 

Valla esindajad: on võimalik paigaldada nö moraliseeriv silt. Paigaldada kõigi kolme 

koolimaja/lasteaia parklatesse.  

Otsus: Laulasmaa koolimaja õppenõukogu esindaja Jaana Roos tegi 8. märtsil 2018 

pöördumise Vallavalitsusele. 

 

Protokollis: Hestia Rindla 

 


