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Erki Klausson: vallale on teemad eelnevalt kirjalikult esitatud. 

Kadi-Ingel Kungla: mina räägin kooli poole pealt. 

Erki Klausson: millest alustame, ventilatsioonist? 

Jaanus Saat: tõsi on see, et selleks praegu raha ei ole, et hakata korraga ehitama ventilatsiooni kõikidesse 

majadesse kus seda praegu ei ole. 17st majast 6s on ventilatsioon olemas sh Laulasmaa Koolis. Rummu 

lasteaed saab ventilatsiooni sel aastal. Vallavalitsusel on plaanis igal aastal teha korda üks maja, kus 

ventilatsioon puudub, see on kallis teema ja korraga ei suuda teha. 

Kadi-Ingel Kungla: Haridus- ja Teadusministeeriumist tuli täna ventilatsioonide andmestik, seal lubatakse 

lisarahastust. 

Jaanus Saat: riik andis vallale 290 000 eurot nn covidi toetust. Seal on üks soovitus raha kasutamiseks 

ventilatsiooni paigaldus lasteasutustesse. Raha tuleb ära kulutada aasta lõpuks, meil on investeeringuid 

mis on ootel. Ministeerium on kuuldavasti lubanud anda lisaraha ventilatsiooni ehitamise jaoks. 

Enn Pormeister: eeltöö võiks ära teha, hooned üle vaadata, võtta hinnapakkumised, projektid, see on 

oluline asi. CO2 mõju õpitulemustele on uuritud, TTÜ on selle kohta uuringu teinud. 

Jaanus Saat: oleme seda hakanud tegema. 

Kadi-Ingel Kungla: Laulasmaa lasteaia ruumid on päikese poole, seal peame hakkama õhku jahendama 

läbi ventilatsiooni, päikesepaneelid katusel kataksid selle kulu. Lehola majas sama teema. 

Jaanus Saat: selle jaoks on vist pakkumised võetud, mis summa oli? 

Kadi-Ingel Kungla: 141 000 eurot. 

Enn Pormeister: tutvustan teile natuke seda TTÜ uuringut, väga asjalik, ventilatsiooni puudumine 

mõjutab otseselt laste õpitulemusi. Ventilatsioonid tuleb ära teha. 

Jaanus Saat: riik on selle võtnud prioriteediks ja hakkavad KOVe survestama kindlasti. 

Enn Pormeister: et riik ikka toetaks ka. 

Kadi-Ingel Kungla: see on ka tervitatav, et vald plaanib igal aastal ühe hoone korda teha. 



Jaanus Saat: meetmeid millest raha taodelda on ka erinevaid. Näiteks Karjaküla Sotsiaalkeskus sai ühest 

Euroopa fondist. Uutest avanevatest meetmetest peaks tulema lisaraha KOVidele ka. 

Kadi-Ingel Kungla: kas need sobiks ka haridusasutustele? 

Jaanus Saat: jah, jälgime kindlasti olukorda, kõik oleneb tingimustest. 

Enn Pormeister: mis tingimustes lapsed on, hoolekogu tahab teada. Tutvustan teile seadet, mille võiks 

panna lasteaia ruumi.  See näitab ruumis temperatuuri, õhuniiskust ja CO2 taset ja läbi mobiili saab 

vaadata andmeid. Võiks selle seadme panna üles ühte lasteaeda meie vallas, aga kuhu? 

Tanel Lambing: paneme Leholasse, seal ei ole ventilatsiooni. 

Kadi-Ingel Kungla: anna Nele kätte, paneme Leholasse. 

Enn Pormeister: paned lihtsalt ühte ruumi ja mina jälgin numbreid läbi telefoni, proovime nädala ja siis 

mina teen kokkuvõtte. Võib ruume ka vahetada. 

Erki Klausson: kas ta töötab üle wifi? 

Enn Pormeister: ise ühendub läbi Elisa võrgus, sees on GSM kaart. 

Kadi-Ingel Kungla: teeme kaks nädalat, siis jõuab kõikidesse ruumidesse panna. 

Erki Klausson: kas sellele teemal on veel küsimusid? Järgmine on stipendiumi teema. Hoolekogu 

ettepanek vallavalitsusele oli, et vald võiks pakkuda stipendiumi õpetajatele, kes lähevad õppima 

logopeediks. 

Jaanus Saat: arutasime seda ja toetame, tingimused on välja töötamisel. Vallavalitsus on seisukohal, et 

õpetaja läheks õppima konkreetselt just logopeediks. 

Kadi-Ingel Kungla: ka kooli psühholoogi on vaja. 

Erki Klausson: see stipendium võiks ju laieneda ka siis.  

Liivi Siim: valla poolt siis 2 stipendiumi saajat. 

Jaanus Saat: saan aru, et Laulasmaalt olemas 2 kindlat kandidaati? 

Ülle Krabo: meil kaks õpetajat on avaldanud soovi minna õppima edasi logopeediks.  

Jaanus Saat: tuleb siduv leping, mingi aeg peab töötama Laulasmaa Koolis ja kui varem läheb siis peab 

hüvitama. Haridusosakond töötab tingimused välja, sügisest läheks siis juba kaks õppima? 

Nele Lavrikov: Leholast meil on abiõpetaja, kes õpib praegu andragoogikat ja läheb edasi Tartusse 

õppima logopeediks, kas siis tema ei lähe sinna stipendiumi alla? 

Liivi Siim: kogu õppetöö aega me ei kata, bakalaureuse õpet ei ole plaanis toetada. Toetame, kui alustab 

magistrantuuris logopeedi õpinguid. Logopeedi eelduseks on bakalaureuse olemasolu.  Siis tuleks leping 

10 aastaks - 5 aastat õpib ja 5 aastat töötab. 

Enn Pormeister: kui suur kulu oleks vallale? 

Jaanus Saat: 2400 eurot aastas. 



Nele Lavrikov: tegelikult peab ta õppimise ajal oma töökoormust vähendama, logopeediks saab õppida 

vaid päevases õppes Tartus. 

Ülle Krabo: seda peab siis arutama, kuidas see töötaks. 

Liivi Siim: palju asju tuleb läbi arutada, aga toetame kindlasti.  

Ülle Krabo: raskusi valmistab see, et õpe toimub Tartus ja ainult päevaõpe. 

Erki Klausson: nüüd tugipesade teema. 

Jaanus Saat: peamine murekoht, et lapsed ei jõua Keilasse meie teenuseosutajate juurde, hanke 

tulemusena on meil Keilas kaks teenusepakkujat. Sain ka väikese ülevaate ja sellest selgub, et Laulasmaa 

Koolist ja lasteaiast kokku vajab teenuste 47 last ja neist 35 käib kohal. Laps peaks saama teenuste 

kohapeal, kuulutasime jälle välja konkursi ja märkisime, et töötasu on läbiräägitav. Ehk niimoodi leiame 

kellegi kohapeale. 

Nele Lavrikov: millise tihedusega need lapsed käivad kohal? 

Jaanus Saat: see on erinev, kõige rohkem on üks laps käinud 25 korda, aga on ka 3 korda käinud mõned. 

Kadi-Ingel Kungla: see sõltub palju ka lapsevanemast. 

Jaanus Saat: meie teenusepakkujad MTÜ Toetus ja Keila teraapiakeskus ei ole olnud nõus oma inimest 

tooma kohapeale. 

Nele Lavrikov: millal nad seda ütlesid, eelmisel aastal olid nad nõus. 

Jaanus Saat: kuu aega tagasi suhtlesin. Paldiskis praegu pakutakse kohapeal teenust. 

Kadi-Ingel Kungla: kui laps koolipäevast sõidab Keilasse, siis läheb 3 tundi kaotsi, see pole õige, kannatab 

õppimine ja teised ained. 

Liivi Siim: praegu pakuvad eripedagoogi teenust Paldiskis Rae 38 majas. Neil on palju sõnaõigust, neid on 

vähe, kuna ainult Tartu koolitab. Me otsime, kuulutused on väljas, praegu on ka konkreetsed 

läbirääkimised ühe inimesega. 

Helen Aasaleht: Tartu Ülikooliga olete proovinud rääkida? 

Nele Lavrikov: kas olete pakkunud näiteks ka ametikorterit? 

Jaanus Saat: Paldiskis on olemas kaks korralikku korterit, mis on just mõeldud õpetajatele ametikorteriks, 

Rummus on ka mitmeid kortereid. 

Nele Lavrikov: see kindlasti meelitaks. 

Jaanus Saat: lisame selle kuulutusele juurde. 

Nele Lavrikov: ametikorter Lääne-Harju vallas. 

Kadi-Ingel Kungla: tugipesade temaatika on kokkuvõttes ülikallis KOVile. 

Nele Lavrikov: suund on selline, et logopeedid peaksid olema lasteaias juba, eripedagoog koolis. Siis asi 

toimiks. 



Liivi Siim: tegeleme sellega nii palju kui võimalik. 

Enn Pormeister: milleks need tugipesad loodi? 

Liivi Siim: ressurssi oli vähe. 

Kadi-Ingel Kungla: Laulasmaal olid olemas kõik spetsialistid, tuli juurde vaid HEV kordinaator, kes hakkas 

koordineerima, meil oli pesa justkui olemas. 

Liivi Siim: Laulasmaa Koolil olid ainsana kõik tugispetsialistid olemas. 

Kadi-Ingel Kungla: kui meie logopeed ära läks, oli see meile suur kaotus, peame õigel ajal suutma 

märgata ja tunnustada oma töötajaid. 

Liivi Siim: tugipesad alustasid 2020 a sügisel Paldiskis, Ristil, Padisel ning Vasalemmas ja Rummu 

lasteaias. Covid tegi alguse raskeks. 

Erika Elissaar: meie maja logopeed ütles, et temal väike roll kogu protsessis. Suur roll on vanemal ja 

emad ei suuda tavaliselt oma lapsi niimoodi ülesandeid tegema panna, raske olukord. 

Liivi Siim: logopeed ei ole imetegija, kodu peab toetama seda. 

Nele Lavrikov: õpetajatel sama teema. 

Liivi Siim: vald saab toetada töötajaid, vanem peab ikka oma last toetama. 

Nele Lavrikov: numbrite järgi ei saa otsustada, me ei saa vanematele öelda et peate ise hakkama saama, 

on vanemaid kes ei saa hakkama mitte ei taha. 

Kadi-Ingel Kungla: millised on tugepesade tulevikuplaanid? 

Liivi Siim: rohkem integreerida tugipesasid koolidesse, koostöö õpetajate ja tugipesade töötajate vahel. 

Koolide juhid peavad vaatama, et koostööks oleksid parimad variandid. Jääme nende juurde ja 

keskendume logopeedi otsimisele. 

Kadi-Ingel Kungla: plaanisime meie õpetajatele augustist alates koolitust ”Põhikooli õpilaste 

eripedagoogoline ja psühholoogiline toetamine õpi- ja käitumisraskuste korral” kuni 30 õpetaja 

koolitamine maksaks 25 000 eurot, Tartu Ülikool koolitaks ja kestaks 320 tundi. Eriti oluline oleks see 

koolitus väikeklasside puhul ja me plaanime väikeklasse teha. Summa ka selline, et selleks tuleb viia läbi 

riigihange, kuigi ainult Tartu Ülikool pakub seda koolitust. Jätsime pooleli selle koolituse planeerimise, 

hind on väga kallis, kuid on vajalik koolitus. Meil kokku umbes 60 õpetajat vaja koolitada. 

Nele Lavrikov: kui nii pikk ja kallis koolitus, siis tuleks õpetajad siduda selle läbimisel koolis edasi 

töötamisega. 

Helen Aasaleht: kui õpetajatel ise oskused olemas, siis ei ole tugiteenuste spetsialiste nii palju vaja, 

eripedagoog saab paljude asjadega ise hakkama. 

Jaanus Saat: vaatame kuidas eelarvega on, ehk saame ikkagi suunata õpetajad koolitusele. 

Liivi Siim: peame mõtlema ka töötajate koolitamise peale. Kui eelarvet teeme siis vaatame ka selle koha 

üle. 



Nele Lavrikov: sotsiaalpedagoogi teema – Leholas ja Kloogal mõlemas majas on sotsiaalpedagoog 0,25 

kohaga, seda on liiga vähe. Lisaks töötab ta abiõpetajana ühele õpilasele.  

Jaanus Saat: milline on ettepanek? 

Nele Lavrikov: mõlemasse kooli 0,5 kohta. 

Jaanus Saat: tegeleme sellega. 

Nele Lavrikov: psühholoogi oleks ka meil vaja. See psühholoog, kes praegu meil on, käib paljudes 

kohtades ja on näha, et ta hakkab väsima, liiga suur koormus. Palju aega kulub sõitmisele ja 

paberimajandusele. Tegelikult ei ole olukord tugipesadega nii must kui paistab, aga teemaga peab 

tegelema. 

Jaanus Saat: tegeleme, kui tihti teil hoolekogu koguneb? 

Erki Klausson: kord kvartalis. 

Kadi-Ingel Kungla: augustis peame tegema koosoleku, vaja kinnitada uued õppekavad – kehaline 

kasvatus ja rahvatants. 

Jaanus Saat: tegeleme teemadega ja saadame info hoolekogu meililisti. 

Lõpp: 19.04 


