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Laulasmaa Kooli uus direktor Kristi Põldoja tutvustab ennast. 

Kell 18.05 saabub Elina Laansoo 

Elina Laansoo: mul on ettepanek seda koosolekut lindistada. 

Erki Klausson: milleks? 

Elina Laansoo: et kui protokollist jääb midagi välja, siis hea pärast kuulata. 

Marju Piirimägi: kas varasemalt on protokollidest midagi olulist välja jäänud? 

Elina Laansoo: jah 

Marju Piirimägi: miks selline info ei ole minu kui protokollijani jõudnud? 

Erki Klausson: kui lindistad, kas teed siis protokolli ka? 

Marju Piirimägi: siis minul ei ole mõtete protokollida, kui juba lindistatakse. Kas teed siis ise protokolli? 

Elina Laansoo: ma ei ole täna valmis küll protokollima. 

Maarika Tania: kui tahad lindistada, siis tee protokoll ka ise. Tean omast käest, et protokolli tegemine võtab 

palju aega. 



Erki Klausson: hääletame, kes on poolt et Marju protokollib ja koosolekut ei lindistata. 

Enamus on poolt. 

Otsustati: koosolekut ei lindistata ning Marju Piirimägi protokollib. 

 

1. Kokkuvõte hoolekogu eelmise aasta tegemistest. Erki Klausson 

 

Hoolekogu esimees Erki Klausson teeb kokkuvõtte eelmisest aastast, kokku toimus 7 koosolekut. Lisaks 

infoks, et Svea Kaukes on esitanud avalduse hoolekogu kohast loobumiseks, ühtlasi ei ole siis enam 

hoolekogul sekretäri. Tema asemele tuleb valida uus liige, lisaks Lehola koolist ka üks esindaja puudu. 

Elina Laansoo: võib Leholast 2 liiget ka olla? 

Erki Klausson: võib 

 

2. Laulasmaa Kooli üldtööplaan 2022/23. õa. Kristi Põldoja 

Kristi Põldoja: üldtööplaan peab olema kinnitatud õppeaasta alguseks, kuid praegu ei ole kinnitatud. 

Kõikide allasutuste üldeesmärgid jooksevad sinna kokku ning see tuleb viia vastavusse reaalsusega. Loodan 

selle nädalaga saada valmis selle dokumendi, et oleks sisu ja andmed õiged. Nüüdisaegsele õpikäsitlusele 

pöörame palju tähelepanu, lähtume iga lapse individuaalsusest, ainetevaheline lõimumine. 

Lastevanemate kaasamine õppetöö läbiviimisesse, ka hoolekoguga saab teha koostööd.  

Teine suur teema: ühtse organisatsiooni kultuuri loomine ja personali motivatsioonisüsteem, kas on 

hoolekogust läbi käinud see teema? Täna läks valla poole teele kutse personali motivatsioonisüsteemi 

loomise arutelule. See on olnud teemaks aastast 2018.  

Loeb ette pöördumise, mis saadeti täna vallavalitsusele. 

Jaana Roos kommenteerib: ettepanek, et klassijuhataja tasu oleks kõrgem ning lisataks arenguvestluste 

läbiviimise tasu. Olen kuulnud, et osades koolides on see tasustatud. Meie õpetajad teevad seda osaliselt 

tööaja väliselt. Suur maht, kui 24 õpilast klassis ja vaja kõikide õpilaste vanematega rääkida, enamjaolt 

peale tööaega. Preemiate maksmine on ka olnud aastate jooksul teemaks, nt jõulupreemiat ei ole makstud 

aastaid. 

Kristi Põldoja: sõidukompensatsiooni korrastamine vastavalt distantsile juba kasutusel. Aasta lõpuni 

maksame sõidukompensatsiooni neile, kes tulevad Tallinnast. 

Marju Piirimägi: kuidas see siiani on toiminud? 

Kristi Põldoja: püsilisatasuna on siiani olnud. Valla toetus on 70 eurot iga õpetajakoha kohta. Püsilisatasuna 

on makstud igale täiskohaga töötavale õpetajale 50 eurot kuus. Osakoormusega töötavate õpetajate 

toetussumma on arvestatud koormusest lähtuvalt (st 0,5 koormusega töötav õpetaja saab 25 eurot kuus). 

Jaana Roos: see ei olnud seotud sõidukompensatsiooniga. 

Enn Pormeister: tuleks kasutusele võtta sõidupäeviku kasutamine, siis ei maksustata. 



Maarika Tania: peab jääma võimalus neile ka maksta lisatasu, kes ei sõida ise autoga tööle. 

Enn Pormeister: riik peaks õpetajate palka nüüd tõstma? 

Erki Klausson: pidi 20% tõusma palk. 

Mardo Hoovi: see ei ole veel otsustatud, kui palju tõuseb, vähemalt 15% pidi tõusma. 

Maarika Tania: peame mõtlema siin meie õpetajate hoidmise peale. Et õpetajat kutsuks just siia meie valda 

tööle, mitte Keilasse või Sauele. 

Jaana Roos: Harku, Keila ja Saue vald pakuvad head palka. Palk peab olema konkurentsivõimeline. 

Enn Pormeister: kui suur palk võiks olla õpetajal? 

Jaana Roos: meil on siin miinimum. 

Maarika Tania: minul tekkis küsimus, kui vald otsis Laulasmaa Koolile direktorit ja pakkus sama palka, mis 

keskastme juhil (2400 eurot). Me ju tahame siia parimaid õpetajaid, kes saaksid head palka. 

Enn Pormeister: palju see õpetaja palk võiks olla siis? 

Kristi Põldoja: 1,2 kordne Eesti keskmine oli summa, millega minister läks palgaläbirääkimistele.  

Kaarin Rehepap: mis praegu keskmine palk Laulasmaa kooli õpetajal? 

Erki Klausson: kui palju saab koos lisatasudega Laulasmaa koolis õpetaja palka? 

Mardo Hoovi: 21 akadeemilist tundi nädalas ja saad 1412 eurot, pluss lisatasud nt klassijuhataja saab 

lisatasu, kui klassis 24 õpilast siis see on 150 eurot kuus. 

Enn Pormeister: kui vald küsib palju soovite palka, siis peaks oskama vastata. 

Jaana Roos: kõiki õpetajate tööülesanded arvestades, meie tööpäev ei lõppe kell 15.30. Õpetajatel ei ole 

motivatsiooni, tasustamata lisatöö. Näiteks olümpiaadidel valla esindamine, nad ei taha minna enam 

tasuta seda tegema, see on suur töö. Õpetajad läbipõlemise äärel. 

Erki Klausson: kui palju kooli direktor saab mõjutada õpetajate palka? 

Kristi Põldoja: peale lisatasu ei saagi. Näiteks Paldiski kool ei maksa iga kuu seda 70 eurot, vaid hoiabki 

seda näiteks aasta lõpus makstavaks preemiaks. 

Erika Elissaar: lasteaiaõpetajad on sellest preemiast üldse ilma jäänud. 

Ülle Krabo: meie lasteaia muusikaõpetaja Piret käis lauluvõistlusel kolmel nädalavahetusel ehk siis kokku 

6 päeval oma vabast ajast, ei saanud selle eest mingit lisatasu. 

Kristi Põldoja: õige ei ole ka see, et sama palk on staažikal õpetajal ja sellel, kes töötab aastase lepinguga. 

Enn Pormeister: palgafondis peaks olema mingi boonuste rida, mida sellistel juhtudel kasutada saaks. 

Kristi Põldoja: kutsume valda sel teemal arutlema, teemad üleval aastast 2018. Oleks suur abi, kui 

hoolekogu meid toetaks. 



Elina Laansoo: just leidsin lehe haridussilm.ee, siit saab vaadata näiteks 30.04.2022 seisuga Harjumaa 

keskmist õpetaja palka. 

Erki Klausson: brutopalk ilma lisatasudeta see 1412 eurot. Palju sa tegelikult kätte saad, on midagi muud. 

Minu naine on Paldiskis õpetaja ja saab oluliselt rohkem palka. See on nagu kaitseväes, et on mingi 

põhipalk, kuhu tulevad juurde lisatasud. 

Elina Laansoo: Harku vallas saavad õpetajad 300 eurot rohkem palka. 

Kristi Põldoja: kõik oleneb tundide arvust. 

Elina Laansoo: Lääne-Harju ja Jõelähtme vallas ning Loksa linnas kõige madalamad õpetajate palgad. Mina 

olen seda ammu vaadanud, et meil nii väiksed palgad valla koolide õpetajatel. 

Maarika Tania: kui lapsevanem saab info augusti lõpus, et klassil kuhu tema laps läheb, puudub endiselt 

klassijuhataja, siis see on kehv variant kõigile. 

Nele Lavrikov: meie vallas on palju väikseid koole ja klasse. 

Enn Pormeister: õpetajaid palju võrreldes laste arvuga. 

Maarika Tania: osad klassid ongi väiksemad. Aga näiteks HEV lastega klass, seal on tegelikult tööd sama 

palju kui näiteks 20 lapsega. Seega küsitav ka see, kui määratakse klassijuhatajatasu laste arvu järgi klassis. 

Kristi Põldoja: eelmise aasta augustikuu eektriarve 3465 € vs selle aasta augustikuu elektriarve 13256 €, 

mitmekordne tõus. Kus kohast kokku hoida – ruumide temperatuuri me ei alanda, aga välisvalgustus ja 

näiteks jõulutuled ei pea öösel põlema. Spordihoone saunasid kasutatakse minimaalselt.   

Elina Laansoo: kas riik ei toeta koole elektriarvete maksmisel? 

Kristi Põldoja: toetuse saaja on kooli pidaja. Võimalik, et mingid läbirääkimised juba käivad. 

Erki Klausson: kas koolil on börsipakett ja miks? 

Kristi Põldoja: mina ei tea seda. 

Elina Laansoo: mis on fikseeritud temperatuur koolis? 

Anne Koinberg: alla 19 kraadi ei tohi minna. 

Enn Pormeister: teha energiaaudit. 

Anne Koinberg: siin uues osas tuled süttivad iseenesest koridoris, kui keegi liigub ja koguaeg keegi liigub. 

Lüliteid ei ole, et saaks välja lülitada tuled. 

Enn Pormeister: on sellised lüliteid, mis reageerivad valgusele. Kui valge, siis ei lähe põlema tuled. 

Kristi Põldoja: suur investeering järgmiseks aastaks on aknakatted, võetud juba pakkumised, et peegeldaks 

kuumust. Suvel on majas väga kuum, nn kasvuhoone efekt, vaadake meie katust. 

Marju Piirimägi: kas see pakkumine hõlmab ka lasteaia maja? 

Anne Koinbeg: jah meil ongi üks maja, mitte kaks eraldi asutust. 



Erki Klausson: Laulasmaa Kooli 2021. aasta eelarve projektis oli kirjas remondikavas 2021 plaanitavad tööd 

kogumaksumusega 77100 eurot: 

Laulasmaa koolimaja/lasteaia kohta olid välja toodud järgmised planeeritavad tööd: 

1. Maja välisfassaad 15000 eurot 

2. Lasteaia I korrus + saal (pahteldamine ja värvimine) 5000 eurot 

3. Kahe klassi põrandad 5000 eurot 

4. Lasteaia 4 rühma WC kabiinid 2500 eurot 

Anne Koinberg: kolme maja peale on meil eelarve. 

Erki Klausson: praegu räägime konkreetselt Laulasmaa majast. 

Marju Piirimägi: miks ei tehtud lasteaia maja fassaadi nüüd, kui koolimaja oma tehti, sel suvel? 

Anne Koinberg: sest koolimaja fassaad oli kehvemas seisus, teeme võimaluste piires töid. 

Erki Klausson: eelarvest on teil enamus kulutatud. 

Anne Koinberg: see on kolme maja peale, ka Klooga ja Lehola majad, gaasiküte tuli juurde. 

Enn Pormeister: kas vald on kallinemist arvestanud. 

Anne Koinberg: ei ole. 

 

4.Ülevaade Laulasmaa lasteaias 2020-2022 tehtud töödest. Anne Koinberg 

Andrei Sorokin: eelarves oli raha arvestatud, et tehakse projekti alusel vajalikud tööd. Kui on arvestatud 

summa, siis kuidas kõik ei mahtunud eelarve sisse 

Anne Koinberg: mina ei tea mis on tehtud Leholas ja Karjakülas. 

Andrei Sorokin: ehk on vaja siis võtta uusi pakkumisi, kui ka hinnad tõusnud. Peaksime otsima parimaid 

lahendusi. 

Anne Koinberg: võtsime ka hinnapakkumised. 

Andrei Sorokin: kas võtate mitmelt pakkujalt? 

Anne Koinberg: võtsime ka. Otsused tehakse ära ja pärast alles selgub, kas oli õige või vale otsus. Ma ei saa 

aru, miks mind süüdistate, meil olnud kaks direktorit. 

Erki Klausson: eelarvestrateegias näiteks lasteaia korisdori seinte värvimine, miks pole tehtud? 

Anne Koinberg: minge ja vaadake neid seinu, kas neid on vaja praegu värvida? 

Marju Piirimägi: miks pidid lapsevanemad ostma Laulasmaa lasteaia õuealale valgusketi, sest hoov oli 

pime. See probleem kestis pikalt, ei tehtud korda.  

Jaana Roos: lasteaia hoov oli pime ja tegime vanematena heast südamest kingituse.  

Enn Pormeister: kui lapsevanemad tahavad sekkuda, siis see on tore. 



Marju Piirimägi: selliste asjadega peaks esmajärjekorras tegelema asutus, mitte lapsevanemad. 

Anne Koinberg: lasteaia õueala rattaplatsi tagumise nurga kaks lampi ei põle, see juba alates ehitamise 

ajast probleem, vaja lahti kaevata ja see on suur töö. Vallas räägitud sellest kaks korda, midagi ei tehta. 

Andrei Sorokin: kui mitu inimest vaatab eelarvet, kuidas käib eelarve jagamine? 

Erika Elissaar: vald annab raha laste arvu pealt. 

Erki Klausson: kuidas tehakse kompromiss, kes saab mida. 

Nele Lavrikov: juhtkonna otsus, kes mida saab, meil ka ühendasutus. 

Anne Koinberg: Keila valla ajal olid eelarve read lahti kirjutatud, selle valla ajal nüüd tuleb ainult kaks rida.  

Kristi Põldoja: valla finantsjuht Riina Karm aitab järgmise aasta eelarvet kokku panna. 

Erki Klausson: read panete paika ja vajadusel saate raha liigutada. 

Marju Piirimägi: valla finantsjuht on ju alati pakkunud abi seoses eelarve jälgimisega, kas olete küsinud? 

Erki Klausson: majanduskulude real on ka energiakulu. 

Anne Koinberg: keegi ei osanud ennustada energiakulu sellist suurenemist. 

Kristi Põldoja: kas varasemalt on hoolekogu kaasatud eelarve koostamisel? 

Erki Klausson: eelmisel aastal oli plaanis, aga jäi mingil põhjusel ära, lõpuks tutvustati valmis dokumenti. 

Nele Lavrikov: kuidas aidata saate? 

Erki Klausson: kui on plaan olemas, aga näiteks lasteaed ei saa sellest midagi, siis see on probleem. 

Kristi Põldoja: kas siin on kõikide asutuste esindajad, kas saame teha ettepanekuid? 

Anne Koinberg: teeme remondiplaani, mida kavatseme teha järgmisel aastal, sellest kujuneb remondi 

kulude summa. KOKSis on kirjas, et vallal on kohustus kirjutada eelarve lahti.  

Nele Lavrikov: vanasti oli nii, enam mitte. Seda peab direktor tegema ise. 

Kaarin Rehepap: probleem on ju praegu selles, et Laulasmaa lasteaias oli terve rida asju mis oli plaanis, aga 

neid ei tehtud reaalselt ja kuhu see raha läks. 

Nele Lavrikov: hinnad on ka tõusnud. 

Andrei Sorokin: võtad hinnapakkumised ja näed ära kulu. 

Erika Elissaar: kui tööd jõuavad kätte, siis võtad uued pakkumised ja hinnad teised. 

Kristi Põldoja: näiteks meil kohustus tellida sõitudeks buss Padise bussilt, kes on hanke võitja ja valla 

koostööpartner. See on päris kallis. Valla tasemel peaks selle hanke uuesti üle vaatama. 

Kaarin Rehepap: kas vallale tehtud ettepanek see üle vaadata? 

Ülle Krabo: kõik läheb järjest kallimaks. Kaks viimast aastat on Laulasmaa lasteaia rühmaruumides suvel 

üle 30 kraadi, nii ei saa töötada. 



Marju Piirimägi: see on suur probleem ja sellega peab tegelema. 

Ülle Krabo:  moodulis on õhksoojuspump, aga see oli suvel katki. 

Anne Koinberg: suvel võib see üks rühm olla moodulis ka, seal jahutaja olemas. 

 

5. Laulasmaa lasteaia Hundude rühma laste arvu suurendamine 2022/2023 õppeaastal. Ülle Krabo 

Ülle Krabo: kuna üks laps sai koolipikenduse, siis peab Hundude rühma laste arvu suurendama 23ni, praegu 

22. 

Erki Klausson: hääletame 

Poolt: 13 liiget 

Otsustati: kinnitada Laulasmaa lasteaia Hundude rühma laste arvuks 23. 

 

6. Lehola kooli ja lasteaia tulevik. Elina Laansoo 

Elina Laansoo: kevadel toimunud Lehola kooli saagaga seoses tahaksin teha kokkuvõtte. Asi algas märtsis, 

kui saadeti küsitlus lastevanematele, selle tulemused olid väga positiivsed, näiteks 76 % vastanutest tahtis 

panna lapsed kooli Leholasse. Lapsevanemad on rahul õpetajatega ja õppekeskkonnaga. Tehti 

haridusvõrgu analüüs, mille avaldamine lükkus pikalt edasi. Vist mai lõpp või juunil algus alles avaldati, 

kuigi päringuid tehti juba märtsikuust, sest kõlakad kooli sulgemise kohta tulid juba märtsi lõpus. Üldiselt 

vald meile vastuseid anda ei tahtnud, küsisime Liivi Siimult ja veel mõnelt. Vastati, et otsust pole tehtud. 

12. või 13. aprill tuli KOVilt Laulasmaa Kooli direktorile ettepanek Lehola kool sulgeda, lastevanematel ei 

olnud mingit infot, koosolek lastevanematega oli nädal hiljem. Kokkuvõtteks: väga mõru maik on suus kogu 

sellest asjajamisest. Tegelikult taheti see asi kergelt ja kiiresti ära teha arvestamata õpetajate, laste ja 

peredega, põhjenduseks oli, et Lehola piirkond hääbub, pered kolivad ära. Vallavanema ettekandes olid 

vanad andmed. 

Kaarin Rehepap: mis mõttes vananenud andmed? 

Elina Laansoo: 2021 andmetel põhines. 

Maarika Tania: jah 2021 aasta andmed olid seal. 

Elina Laansoo: väide, et piirkond kahaneb, on ümber lükatud (loeb ette kui palju külades on kasvanud 

elanike arv). Lehola koolis on 11,8% lastest eritoega. 

Marju Piirimägi: sealhulgas SOS küla lapsed, kes pole meie valla lapsed. 

Elina Laansoo: näiteks Vasalemma koolis on see arv väiksem. 

Maarika Tania: aga seal on meie valla lapsed. 

Elina Laansoo: las ma räägin lõpuni, tunnen, et olen siin hoolekogus vaid kui hüüdja hääl. Lehola kooli 

sulgemine ei ole lihtsalt ruumide funktsioonide muutmine. Arvestama peab koolipere tunnetega, siin taga 



on lapsed, vanemad, õpetajad. Kuidas asju aeti, ei olnud lugupidav. Moodustati töögrupp, kuhu väidetavalt 

olid kaasatud ka lapsevanemad, aga näiteks Lehola kooli lapsevanemaid sinna vastu ei võetud. 

Andrei Sorokin: sinna kuulusid siis need kes olid lojaalsed? 

Elina Laansoo: 19.04 kutsuti kokku töörühm viidates võrguanalüüsile, kuid analüüs oli sel hetkel poolik ja 

seab kahtluse alla töögrupi seaduslikkuse. Koputan iga lapsevanema südametunnistusele, siin igaühel 

omad huvid Lehola kooli sulgemiseks. Tean hästi mida tähendab, et laps peab vahetama kooli. Õpetajate 

teadmatus kevadel, mis neist sügisel saab, stress. Võrguanalüüs ei näe vajadust kooli sulgemiseks, 

lastevanemate küsitlus ei toeta sulgemist. Lapsed vajavad seda kooli, osad lapsed vajavad väiksemaid 

klasse. Täna ei mahu lapsed Vasalemma ja Laulasmaa kooli. Oluline fakt – Leholas suur noorte inimeste 

osakaal, kes saavad veel lapsi ja kelle on väikesed lapsed. Mis motiividel soovitakse kool sulgeda – vallal 

vaja juurde lasteaia kohti. Laulasmaal 119 last järjekorras, Leholas alla 10. See ei ole õiglane ei Laulasmaa 

ega Lehola piirkonna suhtes. Minule jääb mulje, et sellest piirkonnast lugu ei peeta. 

Andrei Sorokin: vallavalitsus lahendab sellega raha probleemi kiiresti, aga pikemas perspektiivis? 

Elina Laansoo: inimestega tuleb käituda lugupidavalt. 

Maarika Tania: 19.04 toimunud kohtumisel me ju ütlesime ka Jaanusele (vallavanemale), et see pole hea 

variant, et sellisel viisil see otsus tehti. Aga siis ta ju selgitas, et tuleb seaduse muudatus ja vald peab 

lasteaia kohta pakkuma 2 kuu jooksul. See oli ka üks põhjus selleks, et rajada juurde lasteaia kohti. 

Elina Laansoo: Lehola kooli sulgemine ei lahenda Laulasmaa lasteaiakohtade puudust. Toome ühe 

koolipere ohvriks, aga see ei lahenda Laulasmaa probleemi. 

Jaana Roos: pilt on selline, et paberi peal saaks asja korda, aga inimesed toome ohvriks. 

Andrei Sorokin: kas seda otsust oli siis hea teha, sest endine direktor Kadi Mäekuusk oli lahkumas?  

Erki Klausson: lahkumisavaldus oli hiljem. 

Kristi Põldoja: kas tulete homme Lehola kooli koosolekule? 

Elina Laansoo: jah. 

Kristi Põldoja: see teema on seal päevakorras, valla esindajad tulevad ka. 

Elina Laansoo: huvitav fakt on veel see, et Karjaküla lasteaia Mesimummide rühma ettepanek Lehola kooli 

sulgemiseks ja seal all on kirjas ühe lapsevanema nimi, kelle laps käib Lehola kooli ning hiljem kirjutas see 

lapsevanem mulle, et et ta väga toetab Lehola kooli jätkamist. Tekib küsimus, et kas nimi on juhuslikult 

seal all, kahtlane. 

Kaarin Rehepap: kas olete küsinud tema käest selle kohta? 

Elina Laansoo: ei ole küsinud. Oleme elukaasalsega kokku kogunud iga Lehola kooli pere loo. 

Maarika Tania: 19.04 olime kõik vallamajas kus Jaanus (vallavanem) tegi ettekande. 

Elina Laansoo: vallavanemal olid valed andmed ettekandel. 

Erki Klausson: praegu iga 3 laps Leholast ei käi Lehola koolis millegipärast. 



Elina Laansoo: Laulasmaa inimesed ei pane Leholasse lasteaeda last. 

Erki Klausson: aga sina ju panid oma lapsed Laulasmaale järjekorda, kuigi elate Leholas ise, võib ju olla ka 

vastupidi. 

Maarika Tania: 19.04 kohtumisel oli veel juttu sellest, et näiteks kui minu lastel ole võimaik tugiteenuseid 

kasutada kuna ma ei saa nendega minna Keilasse, siis tulevikus teenus tuleb lapse juurde mitte nii nagu 

praegu. Leholas õpib HEV vajadusega lapsi, neile pakutakse koht võimalikult kodu lähedal ja saavad HEV 

lapsed kohad koolis, kus need võimalused on olemas. 

Elina Laansoo: jäi pigem kõlama, et see on iga lapsevanema otsus kuhu kooli paneb lapse. 

Maarika Tania: jah lapsevanemat ei saa sundida. 

Elina Laansoo: töögrupp ei ole seaduslik, sest kutsuti kokku võrguanalüüsile toetudes, mis aga ei toetanud 

Lehola kooli sulgemist. 

Ülle Krabo: meie ei otsustanud, tegime vaid ettepaneku. 

Elina Laansoo: minu elukaaslast sinna töörühma vastu ei võetud, Lehola inimesi sinna vastu ei võetud ja 

ilma nendeta otsustati. 

Ülle Krabo: seal ei otsustatud midagi. 

Enn Pormeister: Lehola oli üks osa sellest haridusanalüüsist. 

Ülle Krabo: seal oli ka põletavaid Laulasmaa teemasid. 

Elina Laanoo: töögrupi liikmed panevad muigama 

Maarika Tania: mulle on jäänud mulje, et Lehola kooli personal ja lapsevanemad ei usalda hoolekogu ja 

kõige rohkem vastu oldi ka koolide ühendamisele toona, Lehola oli kõige rohkem vastu, Klooga oli ka vastu. 

Millest selline usaldamatus? 

Elina Laansoo: siis olid eesotsas teised inimesed, olin pigem eemaltvaataja. Tänaseks saan aru, miks nad 

olid vastu, sest kaotasid oma iseseisvuse. Minu meelest enne liitmist oli juba Lehola kooli sulgemis teema 

õhus. 

Maarika Tania: suheldes Lehola kooli teiste lastevanematega, siis on kooli sulgemise teema olnud pikalt 

liikvel. 

Ülle Krabo: teen ettepaneku koosolek lõpetada. 

Elina Laansoo: asjaajamine sel kevadel ei olnud õige. 

Erki Klausson: töögrupp kutsuti kokku ja probleemid mida lahendada olid: lasteaiakohtade puudus, näidati 

statistkat ja küsiti töögrupi visiooni, milline võiks olla Lääne-Harju haridusvõrgustik viie aasta pärast. 

Elina Laansoo: mul siin töörühma protokoll, jah arutati ka teiste majade teemasid. Näiteks oli üheks 

töörühma ettepanekuks, et 2023. aastaks on kool suletud. Kõik rühmad leidsid, et Lehola kool ei ole väga 

jätkusuutlik. Palun mõelge kas see on ikka õige otsus, et see kool sulgeda ning kuidas suhelda laste ja 

lastevanematega. Ka hoolekogu prioriteet peab olemas laste ja lastevanemate heaolu. 



Erki Klausson: peame kõikide pärast muretsema, me ei tegele ainult Leholaga. 

Maarika Tania: ükski Lehola lapsevanem ei ole nõus panema oma last Klooga lasteaeda. Kas viin lasteaialast 

bussiga lasteaeda Kloogale või viib koolibuss lapsed kooli, pooldan viimast. 

Elina Laansoo: minu meelest just vastupidi, kool peab olema kodu ligidal ja lasteaialapsi veame. 

Kristi Põldoja: kas peame võtma mingi seisukoha? 

Andrei Sorokin: kuidas mahutame kõik lapsed ära? 

Maarika Tania: varsti juba igal pool ruumipuudus. 

Erki Klausson: Kloogale tuleb põhikool. 

Elina Laansoo: Lehola piirkond ei ole hääbuv. Üks pere tuli Saaremaalt just sellepärast siia elama, et valisid 

lapsele Lehola kooli. 

Kaarin Rehepap: mis me siis lasteaialastega teeme? Kas valime 120 lasteaiakoha või 46 koolilapse vahel. 

Maarika Tania: need ongi keerulised teemad, meie hoolekoguna neid otsuseid ei saa teha.  Vallavalitsus 

kohtumisel ütles, et aasta saab Lehola kool pikendust. 

 

Lõpp kell 20.00 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Marju Piirimägi 

 

 

 


