
 

 

 

Laulasmaa Kooli üldhoolekogu laiendatud koosolek 1-5/18/9 

 

Laulasmaa                            29.11.2018 

 

 

 

Koosoleku algus: 17.30 

Koosoleku lõpp:19.00 

 

Koosoleku juhataja: Enn Pormeister 

 

Osalesid: Mardo Hoovi, Tanel Lambing, Jaana Roos, Hannela Lokko, Raidi Allikas, Mariana Avarsalu, 

Kadi-Ingel Kungla, Kristi Lambing, Helju Saamer, Erika Elissaar, Ülle Krabo, Sven Heide, Erki 

Klausson, Maarika Tania, Kadi Mäekuusk 

 

 

Päevakord: 

 

1. Arvamuse avaldamine määruse eelnõu Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne Harju 

valla koolieelsetes lasteasutustes. 

 

2. Laulasmaa Kooli juurdeehitusest. 

 

3. Lapsevanema pöördumine hoolekogu poole seoses bussipeatuste valgustuse puudumisega. 

 

 

1. Arvamuse avaldamine määruse eelnõu Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne Harju 

valla koolieelsetes lasteasutustes. 
 

Antud määruses ei nähtu, kas osalustasu sisaldab söögiraha.   

Arvestades asjaolu, et piirkonniti on osalustasu erinev, siis hoolekogu liikmetel tekkis küsimus, kuidas 

on planeeritud osalustasu jagamine valla koolieelsetes lasteasutustes ja kuhu on suunatud edaspidi 

osalustasu ning millistes suurusjärkudes? 

Kas osalustasu sisaldab söögiraha täies ulatuses? 

 

Senini on endise Keila valla piirkond maksnud kõrgemat osalustasu kui teised piirkonnad praeguses 

Lääne-Harju vallas. Miks endise Keila valla osalustasu kerkib kõrgemaks võrreldes teiste piirkondadega? 

 

 

Ettepanek Lääne-Harju Vallavalitsusele: 

 

Tõsta ühtselt osalustasu kõikides koolieelsetes lasteasutustes järgnevalt: 

 

2019. a osalustasu 50 eurot kuus 

2020. a  osalustasu 55 eurot kuus 

2021. a  osalustasu 65 eurot kuus 



 

Määruses Toidukulu katmise kord Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes §3,(2) nähtub, et 

Vallavalitsus kehtestab piirmäära, mille ulatuses kaetakse lapse toidukulu päevamaksumus valla 

eelarvest. §3,(4) toob välja, et kui lapse toidukulu päevamaksumus on suurem kui  Lääne-Harju 

Vallavalitsuse kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem. 

 

Miks ei ole antud määruses piirmäära suurus välja toodud? Millal kehtestatakse piirmäär? Kui suur see 

on ja kui kauaks summa fikseeritakse? 

 

Otsus: 

 

Hoolekogu ei toeta määruse Lapsevanema osalustasu kehtestamine Lääne Harju valla koolieelsetes 

lasteasutustes kehtestamist, sest antud määruses ei ole välja toodud mitmeid selgitavaid asjaolusid ning  

hoolekogu ettepanekut tõsta osalustasu ühtselt ei ole arvestatud. 

 

 

2. Laulasmaa Kooli juurdeehitus 

 

Kadi Mäekuusk andis teada, et 30.11 kell 16.00 toimub Laulasmaa Koolis kooli juurdeehituse 

muudatusettepanekute arutelu. 

 

Terviseamet on teinud ettekirjutisi Laulasmaa Koolile, mis on seotud otseselt ruumipuuduse tõttu.  

Vaadates planeeritavat juurdeehitust ja arvestades õpilaste arvu ning kaasava hariduse tendentsi 

(väikeklassid, eripedagoogide ruumid jne), siis antud juurdeehituse maht kooli vajadusi ei rahulda. 

 

Lisaks Laulasmaa Kooli ruumipuudusele on Laulasmaa Kooli Lehola koolimajas ruumipuudus. 

 

 

3. Lapsevanema pöördumine hoolekogu poole seoses bussipeatuste valgustusega, mis tagaks 

õpilastele turvalise koolitee 

 

Lisaks valgustuse puudumisele on paljud bussipeatused katuseta. Bussipeatused tuleb valgustada pidades 

silmas õpilaste turvalisust. 

 

Ettepanek Lääne-Harju Vallavalitsusele: 

 

Vaadata üle Lääne-Harju bussipeatuste olukord ning võimalusel korrastada või lisada koostatavasse 

teehoiukavasse bussipeatuste valgustus ning ootepaviljonid. 

 

 

 

Protokollis Jaana Roos 

 

 

 

 

 


