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1. Laagri Kooli 2021. aasta eelarve täitmine 
Kuulati 
Tõnis Ilp 
Laagri Kooli eelarve moodustab osa Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ eelarvest. Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus OÜ eelarve 2021. aastal oli 4,5 miljonit eurot, millest 3,8 miljonit eurot tuli Saue vallalt 
koolikulude katteks ning omatulu oli 700 000 eurot.  



2  

  

Lisaks 4,5 miljonile oli eelarves 1,5 miljonit investeeringud (Saue Riigigümnaasiumi spordihoone ehitus 
ja staadioni ning harjutusväljaku renoveerimine). 
2021. aasta oli erakordne aasta, seoses COVID-19 viiruse leviku tõkestamise piirangutega vähenes 
oluliselt omatulu ning olid erakordselt suured energiakulu hinnad. 
2021. aasta eelarvest 3,2 miljonit läks õppetegevuse- ja palgakuludeks, 300 000 eurot Möldre 
õppehoone rendi- ja kommunaalkuludeks. Lisaks osteti kaks klassikomplekti arvuteid, sisustati Möldre 
maja tööõpetuse klass ning ehitati Saue Riigigümnaasiumi spordihoone, millest 1,5 miljonit eurot läks 
2021. aasta kuludesse. 
 

2. Arvamuse andmine Laagri Kooli 2022. aasta eelarvele  

Kuulati 

Tõnis Ilp 

2022. aasta eelarve on 400 000 eurot suurem kui eelmise aasta eelarve. 2022. a eelarve suureneb 

seoses õpilaste arvu suurenemisega.  

2021. aasta lõpus alustati Laagri Kooli peamaja spordikompleksis asunud kohvikuruumide 

ümberehitusega. Endise kohviku ruumidesse ehitati kehalise kasvatuse õpetajatele eraldi ruum ning 

peagi alustatakse spordikompleksis garderoobi laiendusega, lisaks alustatakse staadioni kohandamist 

esiliiga mängudele sobivaks (tabloo, muru, boksid jne). 2022. aasta kõige suurem kulu on Saue 

Riigigümnaasiumi spordikompleksi käivitamine. 

T. Artma: Kõige vanem tahvelarvutite komplekt vajab väljavahetamist. 
 
Hoolekogu liikmed tundsid huvi Laagri Kooli Möldre õppehoone juurde plaanitava juurdeehituse vastu 
ning selle vastu, kas ja kui palju on Laagri Koolis vabu õppekohti, ootejärjekorras olevaid õpilasi ning 
kui palju on õpilasi, kes elavad Laagri Kooli piirkonnas, kuid käivad Pääsküla Koolis. 
T. Artma andis neile ülevaate Laagri Kooli Möldre õppehoone plaanitavast juurdeehitusest, vabadest 
õppekohtadest ja ootejärjekorrast. 
B. Tammjõe-Tulp andis ülevaate sellest kui palju Laagri Kooli piirkonna õpilastest õpib Pääsküla Koolis. 
 

Hoolekogu kiitis heaks 2022. aasta eelarve. 

 

3. Laagri õppehoone liikluskorraldus  

Kuulati 

Indrek Pikk 

Erinevatelt inimestelt on tulnud ettepanekud muuta Laagri Kooli Veskitammi õppehoone juures 

liikluskorraldus jalakäijatele ja jalgratturitele mugavaks ja ohutumaks. Lähteülesandeks on Laagri Kooli 

hoovi ja jalgratta- ja jalgteede ning avaliku ruumi, Redise tänava jalgratta- ja jalgtee, Rahnu tänava 

jalgtee, Männimetsa tee jalgtee ja Veskitammi tänava jalgtee põhiprojekti koostamiseks. 

Lähteülesandes on kirjas, et kooli ümbruses oleks eraldi teed jalakäijatele ning eraldi teed 

jalgratastele ning katusealune 500-le jalgrattale. Lähteülesande ja eskiisi (Lisa 1) edastame 

projekteerijale hinnapakkumise küsimiseks. Tegemist ei ole lõpliku lahendusega vaid lähteülesandega, 

et projekteerija oskaks hinda pakkuda.  

Hoolekogu liikmed tutvusid eskiisiga (Lisa 1). 

 

Hoolekogu liikmed arutlesid, kas ja kuidas saaksid lapsed mugavalt ja turvaliselt liigelda. 

Hoolekogu liikmete poolt tehti järgmised ettepanekud: 
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• ehitussoojakute ära viimine Kooli tänavalt; 

• eemaldada Laagri Kooli Veskitammi tänava värava juurest lillevaasid;  

• saata Laagri Kooli hoolekogule tutvumiseks kavandatava Laagri Kooli liikluskorralduse 

lähteülesanne ja eskiis, et hoolekogu saaks nädala jooksul ettepanekuid teha. 

 

4. Koolitoidu rahulolu-uuringu kokkuvõte  

Kuulati  

Toomas Artma 

Novembris 2021. a viis Daily läbi koolilõuna küsitluse Laagri Koolis. Küsitlus oli veebipõhine ja 

perioodil 15.11-26.11.2021. a said sellele vastata õpilased, koolitöötajad kui ka lapsevanemad  

Kui 2020. a oli küsitlusele vastajaid 310, siis 2021.a oli küsitlusele vastajaid 270. 

 

Küsimusele, mis on Sinu lemmik koolilõuna, on aastast aastasse sama vastus: makaronid. 

Võrreldes 2020. aastaga hinnati 2021. aastal kõrgemalt: toitude maitset, toitude väljanägemist ja 

teenindamise kiirust. 

Võrreldes 2020. aastaga hinnati 2021. aastal madalamalt ruumide, laudade ja toolide puhtust ning 

nõude ja söögiriistade puhtust. 

2020.a ja 2021. a võrdluses on samal tasemel hinnangud toidu mitmekesisusele, teenindajate 

suhtumisele ja teenindamise kiirusele. 

Samuti on paljud vastajad avaldanud arvamust puhvetitoidu osas, mida meil juba üle aasta ei ole. 

Lugesin lapsevanemate tagasisidet, milles on kirjas, et salatite valik sööklas on väike kuigi tegelikult on 

valikus mitu erinevat salatit. 

Kutsun teid kui ka teisi lapsevanemaid koolilõunat sööma. 

 

5. Koolipäeva algusaja muutmine 

Kuulati 

Toomas Artma 

Aastaid on vanemate poolt Laagri Koolile tehtud ettepanek tundide algusaja muutmiseks hilisemaks 

kellaajaks. Oleme seda võimalust korduvalt kaalunud, kuid nüüd kui Saue Riigigümnaasiumi avab 

uksed ja nende tunnid algavad 8.30, teen ettepanku, et Laagri Koolis võiksid järgmisel õppeaastal 

tunnid alata 8.30. Muudatusel on nii plusse kui miinuseid.  

Tegin Laagri Kooli õpetajatele küsitluse koolipäeva algusaja muutmise kohta. 30% õpetajatest oli 

pigem tundide algusaja muutmise poolt, 33% õpetajatest oli kindlasti muudatuse poolt, 6% 

õpetajatest oli muudatuse vastu, 13% õpetajatest oli pigem muudatuse vastu ning 18% leidsid, et neil 

ei ole vahet. 

 

Koos arutleti Laagri Kooli tundide algusaja muutmise plusse ja miinuseid. 

 

Hoolekogu esimees Tormi Tabor tegi ettepaneku hoolekogu liikmetel hääletada, kes on Laagri Kooli 

tundide algusaja muutmise poolt või vastu. 

15-st kohal olnud hoolekogu liikmest 9 liiget hääletas Laagri Kooli tundide algusaja muutmise poolt, 2 

liiget hääletas Laagri Kooli tundide algusaja muutmise vastu ja 4 liiget olid erapooletud. 

T. Tabor: Hoolekogu toetus muudatuse läbiviimiseks on olemas. 

T. Artma: Hoolekogu toetusel hakkame teemat edasi arutama. 
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6. Koolielu puudutavad küsimused 

Lapsevanemate esindajatele saadetud teemad, mille arutamist hoolekogu koosolekul on esindaja 

pidanud vajalikuks. 

6.1. Kui palju Ukraina noori on Laagri Kool võimeline vastu võtma? 

T. Artma: Saame pakkuda õppekohti nendesse klassidesse, kus vabu õppekohti on. Koostöös Saue 

vallaga leiame lahendused kui vajadus õppekohtadeks on.  

 

6.2. Kuidas on alguses plaanis noori kooli lõimida? 

T. Artma: Ühiskonnas üleüldiselt on hetkel erinevad arvamused ja arutelud, kuidas seda korraldada. 

Minu isiklik arvamus on, et kui Ukraina õpilased tulevad Laagri Kooli, peame esmalt leidma 

keeleõppeks õpetajad ning peame nad integreerima eestikeelsesse õppesse ehk tavakassi. 

B. Tammjõe-Tulp: Suhtlesin Haridus- ja Teadusministeeriumiga, kellel on kontakt Ukraina vastava 

ministeeriumiga. Ukraina ministeeriumil on teine nägemus, nad ei pea vajalikuks kohe sellist 

integreerimist/lõimimist. Nende arvates ei pea Ukraina õpilased sellel õppeaastal Eesti koolides 

õpinguid alustama. Pigem oodatakse igakülgset toetust ja tegevusi, et lapsed saaksid Ukraina kooli 

distantsõpet jätkata. Esimesel võimalusel pöörduksid lapsed Ukrainasse tagasi. Eesti keele õpet on 

mõistlik neile pakkuda. Kui nende seas on õpilasi, kes jäävad pikemaks ajaks Eestisse, siis nendel 

õpilastel on olemas eesti keele baas, et sügisel oleks lihtsam integreeruda tavaklassi. 

 

6.3. Millist tugipersonali oleks vaja lisaks ja kas juba otsitakse või millal plaanitakse? 

Selgub vastavalt vajadusele, kuid kindlasti keeleõppe õpetajaid. 

 

6.4. Kas ja kuidas saaks kogukond aidata kaasa laste paremale lõimimisele? 

Soe vastuvõtt ja sõbralikkus. 

 

6.5. Kas kool annab ise noortele vajaliku varustuse (vormiriided, koolitarbed) või on vaja 

lapsevanemate poolset abi? 

T. Artma: Laagri Koolil on olemas korralikud kasutatud koolivormi riided, saame neid pakkuda. 

Vajadusel kaasame kogukonna. 

B. Tammjõe-Tulp: Eesti riik plaanib toetada Ukraina õpilaste vastuvõtmist Eesti koolidesse. Igale 

vallale/linnale antakse konkreetne summa iga Ukraina õpilase kohta, et katta kõik vajalikud kulud 

(koolivahendite ostmine, söögikulud, huviringide toetuseks jne). Kui sellest summast jääb puudu, saab 

vald aidata. 

T. Artma: Kui palju Laagri piirkonnas Ukraina lapsi, kes koolikohta vajavad? 

B. Tammjõe-Tulp: Laagris on kolm last, kes hetkel õpivad distantsilt Ukraina koolis. Kahe lapse 

vanemad on avaldanud soovi lapsele õppekoha saamiseks venekeelses koolis. Täna ei ole Laagri Koolis 

ühtegi Ukraina õpilast ja samuti mitte õppekoha ootel. Oleme valmis esmaspäeval avama päevaõppe 

klassi Saue Noortekeskuses. Kui Laagri Kooli piirkonda peaks tulema õpilased, kellele Laagri Kool ei saa 

koolikohta pakkuda, siis suuname need õpilased Sauele nö päevaõppeklassi.  

T. Tabor ja B. Tammjõe-Tulp tutvustasid Saue valla (plaanitavaid) toetusi Ukraina põgenikele. 

T. Artma: Esmane kontakt Saue vallas Ukraina põgenikele on Riho Johanson ja Saue valla 

sotsiaaltööspetsialistid. 
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B. Tammjõe-Tulp: Info muutub kiiresti, sotsiaaltööspetsialistid on kursis kõige värskema infoga. 

Selleks, et Ukraina põgenikud saaksid õiget ja ajakohast infot, palume neil pöörduda/neid suunata 

Saue valla sotsiaaltööspetsialistide poole.  

 

6.6. Lapsevanema poolt tehti ettepanek vaadata üle suusatamise tunnid, et kõik lapsed saaksid 

suusatada  

T. Artma: Kui sobivaid ilmastikutingimusi ei ole, siis ei saa suusaradu teha ja suusatamist korraldada. 

Suusaradade tegemiseks ei olnud pikalt sobivat ilma, kui lõpuks sobiv ilm saabus, oli meie radade 

tegija hõivatud lumelükkamisega. Kahjuks ei õnnestunud kohe leida uut suusaradade tegijat, sest kõik 

olid hõivatud maha sadanud erakordselt suure koguse lume lükkamisega ning seetõttu võttis radade 

lükkamine aega. Kui suusarajad said valmis, siis suusatati. Kuna kõigil ei ole korraga võimalik 

suusaradu kasutada, siis oli kehalise kasvatuse õpetajatel graafik raja kasutamiseks, seetõttu mõned 

õpilased said suusatada rohkem, teised vähem. Sihilikult ei ole meil sellist suhtumist, et suusatama ei 

lähe, pigem soosime suusatamist. Kui lapsevanem on lapsele suusavarustuse soetanud, siis on 

mõistlik neid kasutada ka muul ajal. 

T. Tabor: Laagri ja Saue koolidel võiks olla ühtsed korralikud suusarajad, et koolilapsed saaksid 

suusatada ning vajalik tehnika suusaradade hoolduseks. See teema vajaks edasi mõtlemist, 

üldplaneeringu raames on eeldused loodud. 

 

6.7. Lapsevanem tegi ettepaneku, et kehalise kasvatuse tunde võiks rohkem õues toimuda 

T. Artma: See, kas tunnid toimuvad õues või siseruumides, on paljuski seotud ilmaga. Samuti on 

kehalise kasvatuse ainekavas kirjas sellised alad, mida õues teha ei saa (võrkpall, võimlemine jne) 

T. Tabor: Tulevikus võiks Kooli ümbrusesse rajada erinevaid elemente/atraktsioone ning liiklusõppe 

rada. 

 

Lepiti kokku, et järgmine hoolekogu koosolek toimub 12. mail kell 18.00. 

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku 19.44. 

 

 

  

Tormi Tabor               Pille Soolo   

Hoolekogu esimees                                                                                         Protokollija  
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