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16.03.2023 hoolekogu koosoleku päevakord 

 

1. Kooli kriisiolukorras tegutsemise plaan. Kas on olemas? 

Mait: olemas ja vallavalitsusest läbi käinud. Selle tähtsaim osa on sügisene praktika. Meie majas 

(Laulasmaa kool) on ettekirjutus Päästeametilt, mis on seotud sellega, et uues osas ei ole meil 

evakuatsiooniplaane. Märkamatult on 2a nii läinud, et ei ole pidanud evakueeruma. Õppuste jaoks on 

see ääretult tähtis asi ja ilma selleta me toimetada ei saa. Uus majandusjuhataja on olemas, kelle 

töökavas on see kirjas ja selle kuu lõpuks saavad plaanid seintele. Teistes majades on meil plaanid 

olemas. 

Nele: Klooga majas on uuendamisel. 

Enn: kas see on kooli kodulehel olemas? 

Mait: kogu seda dokumenti, mis on 46 lk või... 

Enn: ma mõtlesingi kogu seda kriisiolukorras tegutsemise plaani. 

Mait: meil on eraldi see dokument olemas ja direktori käskkirjaga kinnitatud. Kui huvi on, siis võin 

saata hoolekogu liikmetele. 

Enn: jah, mul on küll huvi. 

Mait: varasemalt on läbi mängitud näiteks lasteaiast lapse kadumise olukorda ja kõik tegevused sinna 

juurde. See on selline teema, mis õpilastega on vaja kordi ja kordi läbi harjutada enne, kui see 

kinnistub. Eriti evakuatsiooniteemad. 

Elina: kas see laieneb ka Lehola lasteaiale ja koolile või lasteaedadel on eraldi? 

Mait: evakuatsiooniplaan on majapõhine. 

Enn: kas see dokument peaks huvi tekkimise korral olema kõigile kättesaadav? Et kinnistada või 

meelde tuletada... 

Mait: see on meil Sharepoint’is olemas (protokollija kommentaar: Sharepoint on Office365 

pilvepõhine teenus dokumentide ühishaldamiseks). 

Elina: kas kõikidel majadel on plaan olemas? 



Erika: see on ühes dokumendis koos. 

Nele: teatud asjad on lahtrites, mis kehtib ühe või teise maja kohta. 

Lisatud Nele Lavrikovi kommentaar: Laulasmaa Koolil on kriisiolukorraplaan olemas, see puudutab nii 

Laulasmaad, Leholat kui ka Kloogat. Uuendamisel (töö tellitud) on vaid maja seinal käivad plaanid, 

millele on märgitud tsoonid, kõik muu on olemas ja uuendatud. 

 

2. Õpilasesinduse esindajaga kohtumine. 2 teemat. Koolibussi ootekohtade seisukord ja kus 

veedetakse aega vanemaid või trenniaega oodates. Kohtumise eesmärgiks on püstitada 

õpilastele ülesanne. Ülesande sisuks on, et õpilased pildistaksid oma bussiootekohti ning 

lisavad juurde kommentaare ja ettepanekud, mis peaks olema teisiti. 

Õpilasesinduse esindajad hoolekogus kohal ei olnud ja punkti arutelu ei toimunud. 

Enn: idee on selles, et iga kool saab endale mälupulga. Lapsed, kas ise või lapsevanemate abiga, 

teevad pildid ja dokumenteerivad need ohtlikud kohad. Info kogutakse kokku ja hoolekogu saab 

aktiivselt tegutsema hakata. Muidu me ainult räägime sellest hoolekogus, aga tõendusmaterjali meil 

pole. 

 

3. Rühmade suurused 2023/24 õppeaastal Laulasmaa lasteaias. 

a. Õnnetriinud 22 last 

b. Sipsik 22 last 

c. Tähetäpsud 22 last 

d. Merilõvid 22 last 

e. Karukell 16 last 

f. Veel nimetu rühm 16 last 

Mait: praeguseks hetkeks on olukord muutunud. Homme saabub hanke võitja Cramo esindaja siia ja 

esialgne jutt oli see, et tuleb 2 rühma juurde. Viimased arengud kõnelevad, et meil tuleb siia 4 rühma. 

Mis puudutab konkreetseid arve, mis on üle normi, tuleb protokollist läbi lasta, aga võib juhtuda, et 

meil tuleb augustis veel koguneda ja täiendavad otsused vastu võtta. Hetkel on veel ebamäärasusi 

ning ei saa veel väita, et 1.september on olukord selline. 

Enn: kas peaksime mais uuesti arutama? 

Elina: kas olemasolevad rühmade suurused võime ära kinnitada? 

Mait: ka seal võib tulla mingisuguseid muudatusi. Kas meil on mõtet üle normi rühmi kinnitada? See 

on praegu ebaselge teema. Mais ei pruugi me olla targemad, aga siis on juba läbi projekteerimised ja 

ehitus mingil määral kuju võtnud maikuus. 

Erika: maikuus hakkab masskomplekteerimine. Tahetakse, et on olemas juba rühmad. 

Mait: me peame valmis olema ka selleks, et augustis me peame tegema mingeid teisi otsuseid. 

Enn: laienemine puudutab Laulasmaad, teised majad jäävad nagu nad on. 

Mait: ei pruugi. Kõige suurem teema on Leholaga. Lehola projektiplaanid ümberehituseks, mis minuni 

on jõudnud, mille osas mul on ka kriitilisi märkusi, näevad ette, et tuleb 3 rühma juurde. Ma hetkel ei 

oska öelda, mis on kindel otsus, mis sinna tuleb. Hetkel on kõik need asjad savijalgadel. 



Elina: kas saame kinnitada praegu seda, mida me teame praeguse info kohaselt, ja kui vaja, tuleme 

augustis selle juurde tagasi? 

Mait: need ettepanekud, mis siin on, kui olete nendega nõus. Praegu ma räägin lihtsalt tausta lahti. 

Kuidas seda nüüd juriidiliselt öelda...Praegu me kinnitame siin Lustipesa lasteaia rühmade suurusi... 

Elina: ...mis võimalik, et ei saa tulla sellisel kujul. 

Mait: kui ta tuleb, siis meil on pädevus. Kui ei tule, siis meil pädevust ju ei ole. 

Merilin: ma mõtlen, et loodava Lustipesa lasteaia põhimäärust me ei pidanud kinnitama, aga 

lasteaiarühmade suurust peame. 

Mait: Laulasmaa kooli põhimäärust tuli kinnitada, aga Lustipesa oma mitte. Ma näen siin samamoodi 

kääre. 

Elina: minu jaoks oli see ka üllatus, et 28.02 volikogu istungil võeti vastu Lustipesa lasteaia ja Lodja 

põhikooli pöhimäärused, aga hoolekogust need läbi ei käinudki. 

Mait: siin on sama teema, et neid asutusi pole olemas ning on valla ainuõigus otsustada neid 

küsimusi, mida tema loob. 

Maarika Tania: Laulasmaa kool on täna juriidiliselt nagunii olemas ja see, et Laulasmaa kooli alt 

lähevad ära nagu filiaalid, on üks osa sellest protsessist. Laulasmaa kool eksisteerib juriidilise isikuna 

täpselt samamoodi. Juurde tuleb võib-olla kaks teist juriidilist keha, kes on eraldiseisvad. 

Merilin: kui meil ei olnud pädevust kinnitada loodavate juriidiliste kehade põhimäärust, siis ei saa 

meil olla pädevust kinnitada ka lasteaiakohtade arvusid. 

Järgneb arutelu teemal, kuidas sellele küsimusele läheneda, kui seoses Laulasmaa kooli 

reorganiseerimisega on nii palju lahtiseid otsi. Lepitakse kokku, et hoolekogu kinnitab lasteaiakohtade 

arvu praeguse seisuga, sest kõnealused lasteaiarühmad eksisteerivad ka praegu nimetatud juriidiliste 

kehade all. Olukorra muutumisel vaatab Hoolekogu selle punkti üle. 

Enn: miks me täna peame andma hinnangu sellele? 

Maarika Tania: sest muidu ei saa komplekteerida rühmasid. 

Erika: ühesõnaga, nendele rühmadele on vaja juurde panna, kellel on juures. Normrühm on 20 last. 2 

kohta on vaja juurde hoolekogu nõusolekul. Võime praegu anda hinnnagu lisakohtade juurde 

tekkimisele. Kui rühma suurus ei muutu, siis sinna hoolekogu hinnangut vaja pole. 

Laulasmaa lasteaiakohtade arvule annab hoolekogu nõusoleku. Laulasmaale tulevad kõik 

lasteaiarühmad üle normi. 

 

4. Rühmade suurused 2023/24 õppeaastal Klooga lasteaias 

a. Päikesejänkud 20 last 

b. Mürakarud (sõimerühm) 16 last 

c. Oravapõnnid 22 last 

Hoolekogu annab nõusoleku. 

 



5. Rühmade suurused 2023/24 õppeaastal Lehola lasteaias 

a. Kiisud (liitrühm) 18 last 

b. Oravad (sobitusrühm) 16 last 

c. Lepatriinud kui liitrühm 18 last, kui sõimerühm 14 last 

Kuna laste arv rühmades ei muutu, siis hoolekogu otsust ei ole vaja. 

 

6. Rühmade suurused 2023/24 õppeaastal Karjaküla lasteaias 

a. Mesimummud kui liitrühm 18 last, kui sõimerühm 14 last 

Kuna laste arv rühmas ei muutu, siis hoolekogu otsust ei ole vaja. 

 

7. Lasteaedade sulgemised suvisteks kollektiivpuhkusteks. 

a. Lehola lasteaed 01.07-31.07.2023 

b. Karjaküla lasteaed 01.07-16.08.2023 

c. Laulasmaa lasteaed 01.07-31.07.2023 

d. Puhkuste ajal pakutakse lastehoiu teenust Klooga lasteaias, kui selleks on valda 

esitatud taotlus.  

Triin: Karjaküla rühma puhkus on 16.augustini. See on üle mõistuse pikk aeg ja ükski pere ei saa 

endale nii pikka puhkust lubada. Miks teised õpetajad ei või tulla Karjakülla asendama? Teistes 

lasteaedades on kollektiivpuhkus 1 kuu. 

Mait: õpetajatel on ette nähtud pikk puhkus ja vastavalt sellele, kuidas on võimalik graafikut teha, 

pakume kohtasid nii Leholasse kui Kloogale selleks ajaks. Karjakülas üks asi, mis käib kaasas, on 

söögiprobleem. Karjaküla lastele pakume 1-16 augustiks asenduskohta Leholasse. 

Triin: augustis ei ole ka kooli köök veel lahti. Kust tuleb söök? 

Mait: Klooga lasteaiast. 

Enn: iga aasta on vist Karjakülas olnud pikem puhkus. 

Maarika Tania: iga aastaga on olukord paremaks läinud, asenduslasteaed on Karjakülale lähemale 

tulnud. Ei ole enam eralasteaed. 

Triin: eralasteaed Laulasmaal oli parem lahendus asenduslasteaiana, sest lapsevanemad sõidavad 

tööle Tallinna suunal. Oli ka Keila Rukkilill varasemalt asendus. 

Enn: kui Karjakülas on augustis 2 esimest nädalat lasteaed kinni, siis kuhu saab lapsed viia? 

Triin: Klooga... 

Maarika Tania: ... või Laulasmaa. 

Elina: aga Lehola? 

Triin: Lehola ja Klooga on meie trajektoorilt väljas, mis tähendab, et kui lapsevanemal ei ole autot, ei 

saa ta last lasteaeda viia. 



Mait: abivallavanem ütles mulle, et tegeleb päris pingsalt sellega, et saaks kindlustada uue 

bussigraafiku Karjaküla lasteaia paremaks teenindamiseks ühistranspordiga. Selle aasta augustis on 

seal ehk mõni bussiliin juures. 

Elina: kui mitu last tahaksid augustis lasteaeda minna? 

Triin: enamus lapsevanemaid viiksid. 

Maarika Tania: mis on reaalne soovijate arv? Varasemalt on see number olnud ääretult väike. 

Erika: tänaseks on teada, et Kloogale tuleb juuliks lasteaeda 31 last. Kust piirkonnast need lapsed on, 

sellist infot mul ei ole. 

Jätkub arutelu, et 31 last ei ole suur arv nelja piirkonna peale (Klooga, Karjaküla, Lehola, Laulasmaa). 

Pole oluline, mitu last on asendusrühmas, tööl peab siis keegi ikka olema. Käib läbi ettepanek, et 

Karjaküla lapsi saaks tuua augustis Laulasmaa lasteaeda. Seni pole Laulasmaa Karjaküla lastele valikus 

olnud. 

Hoolekogu teeb ettepaneku, et perioodil 1-16 august oleks Karjaküla lastele asenduslasteaiana avatud 

ka Laulasmaa lasteaed. 

 

8. Mis on saanud koolide eraldamisest? Lehola kooli esindajad annavad ülevaate, kuidas 

lapsevanemad käisid 28.02 vallavolikogus seoses vaidega. 

Elina: lapsevanemad esitasid 18.01 vaide Lääne-Harju vallavolikogu 20.12.2022 otsusele nr 93, millega 

kaotatakse ära Lehola kooli õppekoht. See jõudis nii kaugele, et lapsevanemad soovisid anda selgitusi 

28.02 volikogu istungil. Mõned päevad enne istungit tuli ühele lapsevanemale teade, et volikogu 

istung tuleb kinnine. Lapsevanemad ei soovinud kinnist istungit, kuid volikogu istungil hääletati istung 

enamus poolthäältega kinniseks. Põhjuseks toodi laste isiklike andmete käsitlemist, kuigi advokaadi 

sõnul seda tarvis polnud. Volikogu soovis lapsevanemaid kuulata eraldi ükshaaval, et tõendada, 

kuidas Lehola kooli sulgemine iga lapsevanema õigusi riivab. See ei olnud lapsevanemate jaoks 

meeldiv. Lapsevanematel oli kaasas ka vandeadvokaat, kes selgitas kõiki juriidilisi möödalaskmisi. 

Vaide lahendmist sellel istungil ei toimunud. Enne vaide arutamise istungit toimus teine avalik istung, 

kus volikogu hääletas Laulasmaa kooli põhimääruse kinnitamise poolt. Põhimääruse kinnitamine juba 

nägi ette, et Lehola kooli enam eraldi õppekohana alates 1.septembrist ei eksisteeri. Selle järel 

lapsevanemad esitasid kohtule uue vaide Laulasmaa kooli põhimääruse vaidlustamiseks koos palvega 

saada õiguskaitse. Hetkel on asi lahtine ja ootame kohtu otsust. Hoolekogust käis läbi põhimääruse 

kinnitamine, mis ei olnud õige ja käib vastu heale haldustavale ja ei ole õiguspärane. Samal oli ju vaie 

volikogus alles lahendamisel. See on koht hoolekogule, et omad järeldused teha. Keegi meist ei ole 

juriidikas nii tugev, aga see on see koht, kus peame järgmine kord mõtlema enne. Me oleksime võinud 

terve hoolekoguna anda signaali, et seni kuni on vaie alles lahendamisel, ei saa me sellise 

dokumentatsiooniga edasi liikuda. Lehola kooli esindajad hoolekogus ei nõustunud Laulasmaa kooli 

põhimäärusele hinnangut andma. 

Järgneb arutelu teemal, et vallavolikogu on 28.02 istungil vastu võtnud otsuse, mille alusel delegeerib 

vallavalitsus endale rohkem õigusi haridusvaldkonnas. Kuna see küsimus tekitas hoolekogu liikmetes 

palju küsimusi, siis tehakse ettepanek kutsuda mõni vallavalitsuse liige hoolekogusse rääkima ja 

selgitama, mida see dokument tähendab. 

 



9. Teema aruteluks: hoolekogu töö korraldus erinevate majade puhul. 

Elina: hoolekogule võiks jääda meile saadetud dokumentidega tutvumiseks minimaalselt 5 tööpäeva 

aega. Nädalavahetused ei läheks arvesse. Paar korda olen tähele pannud, et midagi saadetakse meile 

neljapäeval ja esmaspäeva hommikuks peame kõik teada andma, aga inimestel on plaanid ees, 

plaanid perega olla, puhata jne.  

Enn: ühe dokumendiga mul läks niimoodi, natuke aia taha läks kooskõlastamine. Ma ei saatnud seda 

kohe edasi teile. 

Elina: see ei olnud märkus ainult sulle, sest põhimäärusega näiteks oli nii, et neljapäeval tuli kooli 

sekretärilt see dokument ja tema kirjutas, et ootab vastust esmaspäevaks. See jäi meil venima ja 

lõpuks andsime vastuse küll hiljem, aga lihtsalt ma pigem mõtlen ennetavalt. Me võiksime proovida 

nii, et kui keegi annab korralduse, siis hoolekogu poolt võiks tulla vastus, et me vajame vähemalt 5 

tööpäeva. 

Enn: aga lepime siis nii kokku, et kui nõutakse varem, siis ma vastan, et hoolekogu on omavahel kokku 

leppinud, et dokumentide käitlemise tähtaeg on 5 tööpäeva. 

Elina: minimaalselt 5 tööpäeva. 

Maarika Tania: me võime ju ette saata ära selle info. 

Aleksandra: teine asi veel lisaks tähtaegadele on see, et kui hoolekogu liikmetelt küsitakse hinnangut, 

siis väga ei poolda seda, et on niiöelda ettekirjutus, et mitte vastamine loetakse nõusolekuks. 

Enn: aga muidu ei saa vastust kätte. 

Aleksandra: aga siis on vastus see, et vastust ei ole. Mitte vastamine ei saa olla nõusolek. Ja siis on 

pigem küsimus, et need hoolekogu liikmed, kes ei anna vastust, miks nad ei reageeri? Mitte 

vastamine on ka seisukohavõtt, aga mitte nõusolek. 

Triin: kas see sõltub sellest, kuidas küsimus on koostatud, kuidas me ise soovime lugeda neid? 

Enn: küsimused olen püüdnud esitada nii, et vastustest saaks mingi seisukoha välja lugeda. 

Elina: mõni inimene äkki ei saa seda meili kätte ja ei jõua reaalselt vastata, läheb reisile, läheb arvuti 

katki, no mida iganes võib juhtuda. Võiksime ikkagi kokku leppida, et kui ma olen nõus, siis vastan 

kiirelt „nõus“. Kui ei ole nõus, siis kirjutan, et ei ole nõus ja põhjendan. Ja kui ei vasta, siis läheb 

protokolli, et ei vastanud. 

Enn: siis ma saadan valda väljavõtte hääletamisest, et hoolekogus on 23 inimest, 2 olid vastu ja 2 olid 

poolt ja see on meie seisukoht...?! 

Elina: aga siis täpselt nii on. 

Aleksandra: aga kas me ajame siin taga konsensust? Kas kool või vallavalitsus ütleb meile ette, mida 

me peame arvama? Kui hoolekogu liige, kes on soovinud siin vabatahtlikult olla, ei ole soovinud 

avaldada arvamust, siis miks see on nõusolek? Näitena seesama Laulasmaa kooli põhimäärus. 23 

liiget, 3 või 4 oli poolt, 1 oli erapooletu ja 15 olid nõus. Ja kirja läks, et 18 hoolekogu liiget kiitsid 

heaks. Tegelikult see ei ole tõsi. 

Elina: me läheme siin võib-olla juba väga detaili, aga kogemus on näidanud, et detailid on olulised. Ja 

meie palve on see, et lepime kokku, et igaüks võtab vaevaks, et kui saadetakse mõni dokument, siis 

igaüks ikkagi vastab, et olen nõus või ei ole nõus. Ja see, kes ei vasta on tegelikult erapooletu või ta 



lihtsalt ei reageeri. Näiteks põhimäärus, millele enamus ei vastanud, aga Lehola kooli esindajad 

vastasid, siis täna läheb kohtusse paber, mis ütleb, et 18 inimest olid nõus. Tegelikult meie jaoks on 

see ülioluline. 

Enn: hoolekogu põhifunktsioon ongi arvamuse avaldamine. 

Elina: ongi. Ja kui osad seda ei tee, siis tulebki kirja panna, et nad seda ei tee. 

Maarika Tania: ma arvan, et Elina sõnadest koorub välja hoopis teine probleem. Ma võib-olla 

tõlgendan valesti, aga... Kui lapsevanem on vabatahtlikult olnud nõus olema hoolekogus, siis miks ta 

kohal ei käi? Meil on väga palju liikmeid, kes ei käi pidevalt kohal. Siis tekibki küsimus, miks nad 

järjepidevalt on hoolekogus? Siin võiks ka lapsevanematele sõnum välja minna, et te valite 

hoolekokku inimesed, aga kas te ka vaatate, kas nad käivad kohal ja esindavad teid? Kas nad arvamust 

avaldavad? Kui nad kohal ei käi, siis nad pole ka huvitatud. Kui kohalkäimise protsent on alla 80%, siis 

mina leian, et lapsevanem ei ole huvitatud hoolekogus kooli esindama või siis lapsi ja lapsevanemaid 

esindama. See tuleks tulevikus võtta arvesse, kui me valime uusi liikmeid. 

Elina: või üldse panna kõikidele hoolekogu liikmetele südamele, et tegelikult meil on kohustus 

hoolekogu esimehe kirjadele vastata. 

Jaana: teen ettepaneku, et kui hoolekogu peab andma arvamust, siis on variandid: poolt, vastu, 

erapooletu või kes ei ole reageerinud, siis läheb protokolli, et ei hääletanud. 

Hoolekogu on arutanud kõikide hoolekogu liikmete kohalkäimist ja ettepanek on selline, et iga maja 

esindaja saadab oma lapsevanematele info ja palub tutvuda oma esindaja kohalkäimisega, et 

veenduda, kas esindaja päriselt hoolekogu töös aktiivselt osaleb. Kõik lapsevanemad peaksid 

mõtlema ka enda kandidatuuri peale, sest hoolekogu töös osalemine on tähtis ning vajalik koolielu 

arengus kaasa rääkimiseks. 

 

10. Jooksvad küsimused 

Hoolekogu liikmed arutavad Lääne-Harju valla kulude üle. Arutluse all on Keila-Joa lasteaia ehitamise 

toppamine. Hoolekogu liikmetele on arusaamatu, kuidas ei leita nii kõrgete valitsemiskulude juures 

rahalisi vahendeid uue lasteaia ehitamiseks. Nõudlus seal piirkonnas on kahtlemata suur ja järjest 

kasvab. Lääne-Harju valla hariduskulud ei ole Eesti keskmisest kõrgemad, kuid ometi kuuleme juttu, et 

pole piisavalt vahendeid uue lasteaia ehitamiseks, kooli ülalpidamiseks või õpetajate palkade 

suurendamiseks. Endise Keila valla territooriumile tuleb ka elanikke järjest juurde ja ka seal on 

inimestel põhjendatult kõrged ootused. Juba on teada, et Laulasmaa kooli 1 klassi on esitatud 41 

avaldust. Küsimusele, kas need lapsed kooli mahuvad, vastab direktor, et ei mahu. Laulasmaa 

piirkonnas ei tulda samuti järjest kasvavale nõudlusele vastu. 

Direktor Mait Tõitoja selgitab, kuhu Laulasmaa kooli territooriumil on planeeritud paigutada 4 uut 

lasteaiarühma (2 kahekordset moodulit). Moodulid on planeeritud eraldiseisvatena, mis tähendab, et 

toit tuleb tuua üle hoovi. Ka õueala muutub väiksemaks. Erinevate majade esindajad küsivad koolide 

tulevikku puudutavaid küsimusi, nt Lehola kooli sulgemisel 3 lisarühma avamisel, kas leidub piisavalt 

lapsi rühmadesse ja ka kvalifitseeritud õpetajaid, Laulasmaa kooli klasside ülerahvastatuse probleem 

jne. Probleem on ka selles, et kõik Lehola kooli lapsed ei ole koolikohta leidnud, eriti 1 klassi minevad. 

Selgub tõsiasi, et juba praegu on teada, et Lehola lapsed Laulasmaa kooli kõik ei mahu. Tõstatati ka 

küsimus õpetajate nõustaja Liis Kuurme jätkamise kohta. Mait Tõitoja vastab, et nõustaja leping 

kehtib 22.juunini. Hoolekogu liikmed avaldavad arvamust, et selline ametikoht on väga vajalik. 



Arutlusel on ka õpetajate palkade küsimus. Lapsevanematel on küsimus õpetajatele, kas nende 

kättesaadav palk on suurenenud. Kas nad tunnetavad palgatõusu? Jaanuarikuust alates on lahtine 

sõidukompensatsiooni küsimus nende õpetajatega, kes käivad tööl Tallinnast. Mait Tõitoja selgitab, et 

palgateemaga edasiminek on hetkel tema taga, sest enne, kui asjad ei ole suures plaanis selged, ei saa 

seda arutada. Töölepingud on allkirjastamisel, see võttis palju aega. Õpetajad väljendavad suurt 

muret, sest nad on hetkel teadmatuses. 

Hoolekogu soovib järgmisel hoolekogu istungil kohtuda valla esindajaga, et arutada õpetajate 

motivatsiooni, mille üks osa on ka palgaküsimus. Hoolekogu soovib teada, mida on vald teinud 

selleks, et õpetajaid hoida ning uusi leida. 

 

Hoolekogu soovib aprillis kohtuda vallaesindajatega kahe küsimuse arutamiseks ja küsimuste 

küsimiseks: 

• vallavolikogu 28.02 istungil vastu võtnud otsus, mille alusel delegeerib vallavalitsus endale 

rohkem õigusi haridusvaldkonnas 

• õpetajate motivatsioon, mille üks osa on ka palgaküsimus 

 

Järgmine korraline hoolekogu istung toimub 18.mai.  

Koosoleku lõpp 20:00. 


