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Erki Klausson: seoses Lehola kooliga on hoolekogule tulnud 11 pöördumist, kõigil sarnane sisu: 

kodulähedane kool, väike. 

Enn Pormeister: põhiasi, mis kõlama jäi kirjadest, et inimesed valinud kooli järgi elukoha. 

Janaus Saat:  otsust Lehola kooli sulgemise kohta vastu võetud ei ole, informatiivne kohtumine täna siin. 

Tunnistan, et infot ei ole antud piisavalt lastevanematele ja hoolekogule. Geomeedia saatis küsimustiku 

eelneva kooskõlastuseta välja. Vabandan, et infot olnud vähe.  

Jaanus Saat tutvustab Lääne-Harju valla haridusvõrgustiku korrastamise teemat. 

Kell 18.09 saabub Elina Laansoo 

Kadi-Ingel Kungla: parandan, et Lehola kooli õppejuht 0,7 koormusega ja saal on olemas. 

Jaanus Saat: Leholas saaksime kooliosa sulgemisega juurde 3 lasteaia rühma. Viis kuud ette tuleks HTM-i 

teavitada juhul, kui suletakse kool, täna toimub Laulasmaa Kooli ümberkorraldamine ja antud juhul see 5 

kuud etteteatamise aega ei kehti. Ettepanek struktuuri muudatuseks on tehtud Laulasmaa Koolile, midagi 

otsustatud ei ole. Kolmapäeval toimub kohtumine Lehola koolimaja lastevanematega. 

Kaarin Rehepap: kas selline statistika on ka tehtud, palju Lehola lasteaiast on läinud Lehola kooli viimase 5 

või 10 aasta jooksul? 

Liivi Siim: Leholas on see pigem langustrendis. 

Maarika Friedemann: mis ajast see võetud on? 

Elina Laansoo: viimastel aastatel kõikunud õpilaste arv Lehola koolis 50 ja 60 õpilase vahel, pigem stabiilne. 

Jaanus Saat: vaatame statistikat, numbrid räägivad teisiti. 

Elina Laansoo: haridusvõrgustiku analüüsi olen küsinud, pole saanud. Mis tähendab Lehola kooli kulu, kas 

lasteaia kulud ka siin? 

Jaanus Saat: ei ole lasteaia õpetajate palkasid siin sees. 

Elina Laansoo: kui tihti viiakse Lehola kooli õpilasi bussiga Laulasmaale? 

Liivi Siim: 2 korda nädalas, kui on tehnoloogiaõpetuse tund. 



Elina Laansoo: kõikides Laulasmaa Kooli hoonetes on mingid nõuded täitmata, tundub otsitud põhjus 

Lehola jaoks, et ei ole spordisaali ja tehnoloogi-/kodunduseklassi. Erivajadustega laste lisarahastus tuleb 

koolile, kui Rajaleidja teinud otsuse. Kuidas SOS Lasteküla lastega saab? 

Jaanus Saat: kõik õpilased vaadatakse personaalselt üle, SOS Lasteküla lapsed on teiste valdade 

sissekirjutusega, prioriteet meie valla lapsed, püüame kõigile leida kohad. 

Elina Laansoo: olen ääretult kurb, et kuidas toimiv kool tahetakse järsku sulgeda. Teile on antud nõu, et 

see ei lähe ümberkorralduse alla, Lehola kooli võetakse eraldiseisva majana. Selle taga on palju inimesi, 

kelle elu see muudab. Minu arvates vald poeb selle taha, et 5 kuud pole kehtiv, ei kohtle võrdselt kõiki siin. 

Ühendkooli loomisel tekkinud olukord, et see pole nii täpselt reguleeritud. Lastega ei arvestata, 

kogukonnaga ei arvestata. 

Jaanus Saat: mõistan teid, emotsionaaselt ongi see raske otsus. Vaatame suurt pilti kuhu valla haridus 

liigub. 

Elina Laansoo: tahan seda analüüsi näha. 

Jaanus Saat: te näete seda, parandatakse praegu, selle nädala lõpuks saate selle kätte. Tegeleme sellega, 

et olemasolevatele koolidele anda väärtust juurde, tuua tagasi need õpilased, kes on läinud, koolikohti on 

üle valla palju, puudus on lasteaiakohtadest. 

Elina Laansoo: kuhu toote need lapsed tagasi, kui panete kooli kinni. Lehola on arenev piirkond. 

Maarika Tania: kas me praegu seda mujal õppijate numbrit ei suurenda, kui sulgeme Lehola kooli? 

Jaanus Saat: toon Ämari kooli näite. Alguses ka sealt läksid õpilased mujale kooli, aga ajapikku tulid tagasi 

meie valda. Aprilli lõpus kohtuvad kõikide valla koolide juhid, et arutada üheskoos kuidas lisaväärtust anda 

koolidele. Meie valla hariduskulud kasvavad iga aastaga, peame otsustama kuhu liigume. Väikese maakooli 

pidmine on vallale luksus. 

Kadi-Ingel Kungla: saame võrrelda ainult Klooga ja Lehola koole (1-6, kl) suuruse tõttu. 

Maarika Friedemann: Padise Põhikool on 9. klassiline, aga ainult 77 last. 

Jaanus Saat: piirkonna teine kool, Risti Kool saab kohe täis, siis suunatakse tõenäoliselt Padisele õppima. 

Maarika Friedemann: mis siis tulevikus saab, kui suured lasteaiad valmivad, Lehola jääb tühjaks? 

Jaanus Saat: Keila-Joale lasteaia vajadus endiselt olemas, ehitus läinud kallimaks. Laulasmaale on vaja 

juurde koolikohti ja seda saab teha lasteaia arvelt, Laulasmaa Kool kasvab. On olnud kohtumine Laulasmaa 

lastehoius käivate laste vanematega, lapsed pannakse lasteaeda tööle sõitmise trajektoorile, nt 

Laulasmaalt Paldiskisse ei viida, aga on ka praegu erandeid selles. 

Elina Laansoo: keegi ei hakka viima Laulasmaalt ja Kloogarannast lapsi Leholasse, tehke küsitlus selle kohta 

enne ja analüüs, näidake, et selleks on vajadus. 

Enn Pormeister: kui teeme koolikohti vähemaks, siis probleem. Kuhu need lapsed pannakse? 

Jaanus Saat: Laulasmaa lasteaia maja arvelt saame teha koolikohti Laulasmaa Koolile juurde. 



Elina Laansoo: Lehola kool on Keilale lähedal, näiteks minu laps käib huvikoolis Keilas. Kui kool asub Keilast 

kaugel, kaob võimalus lastel käia huviringides seal. Kuidas logistika toimima hakkab? Te teete selle otsuse 

kiirustades, minu hinnangul asjad läbi mõtlemata, kui palju lapsi tulemas Lehola lasteaeda? Lastevanemate 

küsitlus oli positiivne, 76% vastanutest paneb lapsed Lehola kooli. Statistikat ei saa võtta nii kindlalt, 

kooliosas on kõikumisi ainult 50 ja 60 õpilase vahel. 

Jaanus Saat: liigume selles suunas, et pakkuda meie majades kvaliteetset huviharidust, et lapsed ei peaks 

sõitma. 

Elina Laansoo: kui laps juba käib, siis ei hakka ju vahetama. Märtsis toimunud küsitlus mulle tundus, et 

sellest polnud kasu, kas olete nende tulemustega arvestanud? 

Jaanus Saat: analüüs on üks osa sellest, mille järgi otsus tehakse. Meie soov on pakkuda kõigile 

alternatiivne parim lahendus. 

Elina Laansoo: kas peab seda tegema sel aastal? 

Jaanus Saat: mis see pikendamine annaks? 

Elina Laansoo: kuu aega tagasi küsisin, kas Lehola kool suletakse, vastati et mitte. 

Jaanus Saat: kordan veelkord, otsust ei ole tehtud. Aprillis peab valima lapse 1. klassi koha (kooli), laual oli 

erinevaid alternatiive, kuidas edasi minna. 

Elina Laansoo: tegemist on väikese maakooliga, logistika lastevanematele väga oluline. Lapsed peavad 

vahetama asukohta, liiga kiiresti tuleb see neile ja vanematele. 

Jaanus Saat: peale 6. klassi peavad niikuinii vahetama kooli. 

Elina Laansoo: siis on laps ettevalmistunud. Liiga kiiresti tuleb see otsus, ei jõua kohaneda tavalapsed, 

erivajadusega lapsed samuti. Algab väljaränne vallast. 

Jaanus Saat: rahvastik on languses piirkonnas, vaatame numbreid. 

Enn Pormeister: statistika puhul peab arvestama ka seda, et inimesed surevad ju ka. 

Jaanus Saat: kui me neid numbreid ei usalda, mida siis? 

Elina Laansoo: mis on vallavalitsuse eesmärk? Kas soovite, et vald kasvaks, kas Lehola ei ole atraktiivne teie 

jaoks? 

Erki Ruben: kui tuli teemaks kooli sulgemine, siis vaatsin numbreid ja need olid kurvad. Iga kolmas 1-6. 

klassi laps piirkonnast on valinud teise kooli, 36 last käib Lehola koolis, 48 last käib juba mujal koolis. Miks 

on pannud Lehola piirkonna lapsevanemad lapsed mujale kooli? 

Maarika Friedemann: üks põhjus on kindlasti see, et kolinud Leholasse, aga lapsed jäänud mujale kooli. 

Erki Ruben: see viimase kahe aasta olukord pigem. Praegu kool ja lasteaed, lasteaias paar vaba kohta ja 

koolis klassid pooleldi tühjad. 

Kadi-Ingel Kungla: ruutmeetrite järgi ei saa sinna palju lapsi panna klassi. 

Erki Ruben: seda enam, et ei saa rohkem panna. Peaksime juurdeehituse tegema, aga rahvaarv kahaneb. 



Elina Laansoo: Leholas on toimiv koolisüsteem, seda ei saa lõhkuda. 

Erki Ruben: nõus, et on toimiv koolisüsteem. 

Jaanus Saat: kõigis meie koolides on toimiv koolisüsteem. 

Elina Laansoo: võtame aja maha ja sellest sügisest seda ei teeks veel, mõjutab paljusid. 

Erki Ruben: olenemata millal otsustame sulgeda, mõju on ikka. 

Elina Laansoo: miks seda teemat arutlusele ei võetud juba aasta alguses vaid nüüd, nii hilja? Otsus 

sulgemise kohta on juba ammu tehtud ju. 

Jaanus Saat: kes on seda öelnud? 

Elina Laansoo: ma ei saa seda öelda, otsus ju tehtud. 

Jaanus Saat: vallavalitsus ei ole seda otsust teinud. 

Maarika Friedemann: õpetajatele ka öeldud, et otsust ei ole veel, aga peame ka oma tulevikule mõtlema. 

Lehola kooli õpetajatele sobivaid kohti valla teistes koolides ei ole, näiteks klassiõpetaja kohta. 

Kadi-Ingel Kungla: Paldiski Vene Põhikoolis on klassiõpetaja koht. 

Jaanus Saat: täna on üks klassiõpetaja koht vaba ka Paldiski Ühisgümnaasiumis. Veebruaris või märtsis juba 

räägiti õpetajatega sellel teemal. Siis oli tagasiside, et tehke otsus ära, et saaksime planeerida edasist elu. 

Maarika Tania: Lehola koolid HEV ja erivajadusega lapsed, mis nendest lastest saab (näiteks 2 üks-ühele 

õppel olevat last). Kas eritoed olemas teistes koolides ka neile lastele. Lisandub logistika lapsevanemale 

ka, kui peab last vedama hakkama nt logopeedi juurde Keilasse. 

Jaanus Saat: logopeed peab olema majas kohapeal tegelikult, rahalisi vahendeid vaja selleks. Olin ühel 

töövestlusel, logopeed soovib palgaks 4000 eurot. Kooli transport peaks logistika probleemi lahendama. 

KOVil on kohustus pakkud erituge koolides. 

Maarika Tania: kas see teenus on reaalselt ka olemas, kas pakutakse kohta koolis, kus saab lapse vajadused 

täita? 

Enn Pormeiste: kas seda tehakse ainult rahalistel kaalutlustel? 

Jaanus Saat: surve lasteaia kohtadele ja ka rahaline pool. 

Enn Pormeister: lapsed tuuakse siis kohale bussidega? 

Maarika Tania: need on lasteaia lapsed, vanemad toovad. 

Jaanus Saat: Leholas 17 last järjekorras. 

Kadi-Ingel Kungla: 12 läheb kooli, reaalselt ei tea palju tuleb. Vanemad saavad valida kohta (esimene ja 

teine eelistus). 

Elina Laansoo: pole analüüsitud, et Laulasmaa ja Kloogaranna inimesed hakkavad oma lapsi tooma 

Leholasse lasteaeda. 



Jaanus Saat: lapsevanem ei pea seda kohta võtma, vald teeb pakkumise ja vanem ise valib. Kui paneb selle 

asemel näiteks teise KOVi lapse lasteaeda, siis vald ei toeta. 

Elina Laansoo: hea võimalus panna vanemad fakti ette, kui meie valda ei pane siis ei kompenseeri. Olen 

rahul Lehola kooli õpetajatega, kiidusõnad ka Laulasmaa Koolile. Mul on kahju, et ei hinnata seda kui hea 

kool on Lehola. Spordisaali puudumise üle keegi ei kurda. 

Enn Pormeister: lastel sõprade ring ka tekib kooli juurde, kui jääb kooli ja kodu vahe pikaks, siis ei suhestu 

lapsed. Kas vald läheb oma suunas või võime meie ka avaldada oma arvamust. Kes tegi ettepaneku kooli 

sulgemiseks? 

Jaanus Saat: see analüüs ei keskendunud ainult Leholale. Sisend tuleb vallavalitsusest. Kõige lihtsam on 

alati siis, kui ei tee midagi. Valla eelarvest 61% on haridusega seotud kulud ja see kasvab. 

Enn Pormeister: kas see on kuivade numbrite pealt tehtud otsus? 

Erki Klausson: analüüsist ei tulnud ühtegi soovitust vallale. 

Elina Laansoo: kas haridusvõrgu analüüs kinntas sulgemise vajalikkust? 

Jaanus Saat: ei kinnitanud. Maja on ehitatud lasteaia jaoks. 

Maarika Friedemann: seal on esimest päevast olnud lasteaed-algkool. 

Erki Ruben: kool tegutseb lasteaia ruumides. 

Kadi-Ingel Kungla: Lehola kool saab 1. septembril 35 aastaseks. 

Elina Laansoo: selliseid otsuseid ei tehta nii kergekäeliselt. 

Maarika Friedemann: Padisel ka ju lasteaiaga samas majas perearst. 

Erki Ruben: ei ole enam. Üks osa lasteaia hoonest on erakätes. Seal ka laste arv kasvab ja vaja tervet maja 

lasteaiale. 

Elina Laansoo: saan aru, et võrguanalüüs ei kinnita seda, et kiiresti kool sulgeda? Kes analüüsi tegi, see ei 

ole ju kohalik elanik, kes sinna veel kaasati? 

Jaanus Saat: analüüsi läbiviija ei ela piirkonnas. 

Elina Laansoo: kohalik peaks ka osalema sellise analüüsi tegemise juures. 

Jaanus Saat: siis tekib küsimus, kui sõltumatu see kohalik on. 

Elina Laansoo: olen esimest analüüsi lugenud (2018), see ei olnud ka kõige parem. 

Kadi-Ingel Kungla: kas need lasteaia kandid on uued? Lehola on pandud ühte Vasalemma, Ämari ja 

Rummuga, aga teeninduspiirkond on teine. 

Maarika Friedemann: Niitvälja on välja jäetud, aga on meie oma. 

Jaanus Saat:  me ei oota mingit otsust teie poolt, tänane kohtumine lihtsalt informatiivne. 



Kadi-Ingel Kungla: meie Laulasmaa Kooli juhtkonnas ei oska täna otsust teha. Justkui Laulasmaa Kool peab 

leidma võimalused lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks. Tundub, et see ei ole meie juhtkonna 

pädevuses. 

Jaanus Saat: saatke siis tagasi vallavalitsusele see ettepanek. 

Erki Ruben: juhtkond peaks ettepaneku tegema, kuidas lahendada enda piirkonnas lasteaia kohtade 

muret. 

Enn Pormeister: kui Lehola lasteaed lapsi täis ei saa, siis tõstaks Laulasmaa lasteaia Leholasse ja saab 

Laulasmaa Kooli kohti juurde. 

Maarika Fridemann: kas moodulmajad ei lahenda muret? 

Jaanus Saat: see ei ole otstarbekas, rendiraha maksame palju. Laulasmaa ja Klooga moodulite rendi hinna 

saime odavamaks nüüd, püsiehitus odavam. 

Kaarin Rehepap: kas neid osta ei saa? 

Mardo Hoovi: kumb kasulikum, kas rentida või ehitada, näiteks Klooga näitel? 

Jaanus Saat: ehitada odavam. Toonasel Keila vallal ei olnud siis ehituseks vahendeid nähtavast. 

Maarika Tania: tookord katsetasime 5 aastast prooviperioodi, riski ehituseks ei võetud, renditi Kloogale 

moodul ja vaadati mis saab. 

 

Lõpp kell 19.15 

 

 


