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1. Tugikeskuse teenus on olnud saadaval nüüd juba piisavalt kaua. Aeg uurida lapsevanemate 

käest, kuidas see on ennast õigustanud, kas kõik abivajajad on abi saanud, kui ei, siis mis on 

olnud põhjusteks. Tulemuste analüüs vallaga aitaks ehk paremuse suunas liikuda. 

Maarika Tania: kui õpilasel ei ole Rajaleidja otsust, siis ta suunatakse Keila Teraapiakeskusesse. On 

olemas lapsi, kelle vanemad ei ole huvitatud teenusest või puudub transpordi võimalus või on mõni 

muu põhjus. Soovime teada saada, kes need lapsed on, kes teenust praegu ei saa. 

Nele: probleem on põhiliselt logopeediga. Eripedagoogil on täna laiapõhjalisem väljaõpe ning suurelt 

osalt oskused kattuvad. Eripedagoogil puudub häälikuseade väljaõpe (nt tegeleda susiseva essiga või 

põriseva erriga), millega aeg-ajalt koolis on vaja ka tegeleda. Rajaleida kirjutab väga kergekäeliselt 

logopeedi vajaduse lapsele. Meil majas (Kloogal) on täiskohaga eripedagoog ja 4 eripedagoogika 

tudengit. 

Enn: kas viia läbi rahuloluküsitlus? 

Maarika Tania: kui laps saab Keila Teraapiakeskusesse minna ainult õhtusel ajal, siis laps on juba 

väsinud. Kui teenus tuleks lapse juurde, siis saaksid igal juhul lapsed teenuse kätte päevasel ajal ja ka 

need lapsed, kelle vanematel mistahes põhjusel ei ole võimalik laps Keilasse viia. Asjast 

mittehuvitatud lapsevanemad ilmselt ka küsitlusele ei vastaks. 

Enn: kuidas astuda vallaga diskussiooni? Meil ju materjali on. 

Maarika Tania: rääkida kooli spetsialistidega otse, sest nemad näevad lapsi. Järgmine kord kutsuda 

kohale Karin Jantson-Viljanen (kooli HEV koordineerija), kellega neid teemasid arutada otse. 

Enn: hoolekogu seisukoha formuleering võtab natuke aega. 

Nele: Milles on täpsemalt probleem? Logopeedide puudus ei ole ainult meie valla probleem, see 

mure on üle terve Eesti. 

Kõlab mitme hoolekogu liikme arvamus, et kõiki teenuseid laps koolis kätte ei saa ja valla loodud 

süsteem ei toimi ootuspäraselt. Arutatakse millised on kitsaskohad, mis probleemid on, infovahetus 

lapsevanema ja spetsialisti vahel, kommunikatsiooniproblemid jne. Arutatakse selle üle, kas ja kuidas 

näeb lapsevanem Stuudiumis ja e-koolis, mida tugispetsialist lapse kohta kirjutab, mis tegevusi läbi 

viib jne. 



Enn: lepime kokku, et hoolekogu esimees küsib kooli tugispetsialistidelt (HEV koordinaatoritelt) 

tagasisidet kitsaskohtade kohta. Järgmisel hoolekogul vaatame, mis infot oleme saanud vahepeal 

koguda. 

 

2. Veelkord tõstataks üles gaasilekke teema. Tegutsemise plaan gaasilekke korral. 

Hoolekogu esimees tutvustab gaasiseadmetele esitatud nõudeid ja hooldamise korda. Küsimused on:  

kas kõik vajalikud tegevused on tehtud, kes on gaasipaigaldise omanik ja kas oli olemas 

hooldusleping? 

Hoolekogu küsib, kes on gaasipaigaldise omanik ja kas õpilaste ohutuse tagamiseks koolis on kõik 

nõutud toimingud tehtud? Hoolekogu esimees pöördub nende küsimustega kooli direktori poole. 

 

3. Väike ülevaade veipimise loengus kuuldust ja tähelepanekutest (toimus 17 jaanuaril 

Laulasmaa koolimajas). Arutelu teemal, kuidas viia veipimise kahjulikkus noorteni. 

Hoolekogu esimees annab ülevaate loengul kuuldust. Kahjuks ühte lahendust ei ole. Saab loota ainult 

lapsevanematele, kes oma lastega teavitustööd teevad. 

 

4. Detsembris oli õpetajatel politseiga kohtumine kanepi teemal. Arutelu kuuldust. 

Kohtumisel osalenud hoolekogu liikmed annavad ülevaate kuuldust. Politsei sõnul probleem meie 

piirkonnas on, see on teada. Oluline sõnum politseilt oli see, et igal juhul ikka politseile teada anda ka 

kahtlustest. 

Triin: võiks Laulasmaa koolimajja ikkagi mõelda palgata turvamees, kes saaks probleemidega kiirelt 

tegeleda, sest õpetajatel on niigi suur koormus. Õpetaja ei jõua ja ei peagi kottide kontrollimisega 

tegelema. Politsei andis teada, et turvamehele saab volitusega anda rohkem õigusi. Politsei oli nõus 

tulema kooli ja täpsemalt rääkima.  

Jaana: see on jutuks olnud küll. 

Hoolekogu on seda meelt, et õpetaja peab tegelema õpetamisega ja see on ka lapsevanemate ootus. 

Turvamehe kohalolu aitaks hoida korda ja turvalisust. 

Kui Laulasmaa kool leiab, et turvalisuse kaalutlustel on turvamees vajalik, siis hoolekogu seda 

ettepanekut toetab. 

 

5. Ülle Krabo sõnavõtt 

Ülle tutvustab pöördumist, mis esitati ühe hoolekogu liikme poolt otse valda ühel teemal, mis juba 

eelnevalt on hoolekogu koosolekul arutatud ning eelmistel koosolekutel protokollitud. 

Hoolekogu lepib kokku, et hoolekogu nimel välja saadetud kirjad peab kõikide hoolekogu liikmetega 

enne kooskõlastama. Endiselt kehtib kokkulepe, et ühe piirkonna lapsevanema pöördumisele vastab 

sama piirkonna/kooli esindaja hoolekogust ning hoolekogu üldmeil on alati koopias. 

 



6. Arvamuse avaldamine volikogu määrusele osalustasu kehtestamise kohta. 

 

10.01 saatis valla haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna nõunik Merle Kodu Hoolekogule palve 

anda arvamus järgnevale Vallavolikogu määrusele: 

§ 1. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 40 „Lapsevanema osalustasu 

kehtestamine Lääne-Harju valla koolieelsetes lasteasutustes“ tehakse järgmised muudatused: 

1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„(1) Osalustasu ülemmäär on 75 eurot lapse kohta kuus.“; 

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks. 

§ 2. Määrus jõustub 1. augustil 2023. aastal. 

 

Hoolekogu ei ole vastu, sest üldine hinnatõus on kõigile tuntav ning osalustasu suurendamine on 

põhjendatud. Tekib küsimus, kas lasteaiakoha hinnatõusu sees on ka toiduraha ehk kas ka toidu 

päevahind suureneb. Milline osakaal on toidurahal uues kohatasu lõppsummas? 

 

Aleksandra: minu lapsed on kurtnud, et toidu kvaliteet ja portsude suurus on sellel õppeaastal 

kehvem, kui eelmisel aastal. Lapsed on isegi märganud, et süüa saab kehvemini. 

 

7. Vallale järelpärimise koostamine teemal: liitkooli lõpetamine, tegevuskava. 

Aleksandra: teen ettepaneku seda küsimust täna mitte arutada, sest volikogule on esitatud otsuse 

vaie ning volikogu on palunud vaidele vastuse andmiste tähtaega pikendada kuni 28.02. 

Hoolekogu arutab seda küsimust peale seda. 

 

8. Kolme hoolekogu liikme lahkumine. 

Kirjaliku avalduse alusel lahkusid hoolekogust Marju Piirimägi ja Marko Nõmmerga. Sven Heide on 

alates 2023 õppeaastast Laulasmaa kooli lapsevanemate esindaja. Vaja on valida Laulasmaa lasteaia 

esindaja hoolekogusse. 

 

9. Jooksvad küsimused. Lapsevanema pöördumine hoolekogu poole 17.01.23 seoses 110 

liinibussiga ja lapse turvalisusega bussipeatusse jõudmisel. 

Enn: Me ju ei tea, milline tegelik olukord on peatustes, kus lapsed bussi hommikul ootavad ja kus 

õhtul väljuvad. Õpilasomavalitsus võiks käivitada projekti „koolitulek ohutuks“ või mis iganes toreda 

nime nad välja mõtlevad. Lasevad kõikidel õpilastel oma probleemsetest bussiootekohtadest pilti 

teha ja iga pildi juurde probleemi sisu kirjutada. Näiteks pime ja kitsas tee ootamiseks, puudub vihma 

korral varjualune, mööduvad autod pritsivad lompidest, koju minna väga pikk maa mööda maanteed 

jne. Selle info põhjal saaks koos vallaga otstarbekuse ja ohutuse üle vaadata. Ehk leiab ka mingeid 

lahendusi. Pimedal ja vihmasel ajal on õige aeg see käivitada. 

Hoolekogu liikmed arutavad, et nii liinibussi kui ka koolibussi juht ei tohi peatuda väljaspool 

bussipeatust. Mõnes piirkonnas on lisatud eraldi juurde koolibussipeatusi just selleks, et lapsed ei 

peaks ohtlikes kohtades tee ääres kõndima. 



Aleksandra: lisaks saavad ka külad ja kogukonnad teha ettepanekuid otse valda ja küsida enda 

kodukohale lisa koolibussipeatusi. 

Erki: olen alles näinud, kuidas Laulasmaal Selveri poe vastas peatub 110 buss ja suur kamp tuleb 

bussist välja ja läheb otse vales kohal üle tee. Ülekäigurada seal ei ole. 

Hoolekogu liikmed arutavad, et seda käitumist ei saa kool või hoolekogu muuta, vaid siin peab 

lapsevanem tegema teavitustööd oma lapsega. 

Maarika Tania: peale oktoobri koolivaheaega oli busside graafik muutunud, kool sellest ei teadnud ja 

valla kodulehel uudist ei olnud. Erki Ruben oli puhkusel, infot ei saadetud. Tekkis palju segadust. 

Hoolekogu juhib tähelepanu, et selline info peaks liikuma paremini. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek 16.03.2023. 

 

Koosoleku lõpp kl 20.00. 


