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SAUE GÜMNAASIUM 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

                                                          4. juuni 2020 

 

Algus: kell 18.03, lõpp: kell 19.54 

Toimus: Saue Gümnaasium, klassiruum nr 115 

Koosoleku juhataja: Alo Pormeister 

Protokollija: Svetlana Elson 

Osalejad: Alo Pormeister, Mati Riimaa, Andres Kaarmann, Mati Kitt, Erki Kivinukk, 

Kadi Kaja, Kristo Kokk, Svetlana Elson, Andrus Oruste, 

 

Kutsutud ja osales: Direktor Triinu Luiga 

 

Koosolekult puuduvad: Triin Trampärk, Nils Joonas Põldme, Argo Ladva, Melani 

Telliskivi 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Liikluskorraldusest kooli ees 

2. Jooksvad küsimused 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

1. Liikluskorraldusest kooli ees 

 

1.1. Saue valla poolt direktorile esitatud liikluslahenduse plaanil antakse autodele 

ruumi juurde heki ja laste jalgrattaparkla jms arvelt ning see ei saa olla 

eesmärk.  

 

1.2. Hoolekogu liikmed leiavad üksmeelselt, et oleks kaks alternatiivset lahendust 

eelistuse järjekorras: 

 

1.2.1. Kesa ja Kauguse tänavad tupiktänavaks. Kooli esine ala lastele, neile 

jalgrataste parkla. Jalgrataste parkla kaameraga valvatav. Kooli eest 

liiklus minimaalseks. Läbisõit ainult kooli teenindavale transpordile 

ja elanikele Nurmesalu tänavalt. Politsei peaks kontrollima 

liiklusmärkide täitmist ja vajadusel rakendama rikkujatele 

sanktsioone. Parkimist kooli ees ei korraldata, välja arvatud puuetega 

inimestele. Parkimine kooli kõrval parklas peaks olema üksnes kooli 

õpilastele ja töötajatele ning kooli külalistele ja spordikeskuse 

külastajatele, reguleerida vajalike märkidega. Sissesõit kooli ette 

Nurmesalu tänava kaudu. Kooli ees olev hekk säilitatakse.  

 

1.2.2. Kooli ees ainult üks kitsas (sõidukid ei mahu üksteisest mööduma) 

ühesuunaline rida liiklemiseks. „Kiss and fly“ lahendust ei rakendata. 

Kooli ees jätkuvalt sõidukitega peatumine ajal 7.30-8.30 keelatud. 

Kooli esine ala lastele, neile jalgrataste parkla, mis on sõiduteest 

ohutussaarega eraldatud. Jalgrataste parkla kaameraga valvatav. 

Politsei peaks kontrollima liiklusmärkide täitmist ja vajadusel 
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rakendama rikkujatele sanktsioone. Parkimist kooli ees ei korraldata, 

välja arvatud puuetega inimestele. Parkimine kooli kõrval parklas 

peaks olema üksnes kooli õpilastele ja töötajatele ning kooli 

külalistele ja spordikeskuse külastajatele, reguleerida vajalike 

märkidega. Kooli ees olev hekk säilitatakse.  

 

2. Jooksvad küsimused 

 

2.1. Kütte- ja ventilatsiooniprobleemide lahendamisest 

 

Probleem ei ole jätkuvalt lahendatud. 

 

Mati Riimaa: Saue Vallavarahaldus OÜ on pakkunud välja lahenduse, kus koridoris 

on külmaagregaat, mis viiakse torude kaudu klassidesse. Probleem selles, et päike 

ei küta maja ainult akna kaudu, vaid ka seinte kaudu ning kas see külmaagregaat on 

hea lahendus. Projektid on siiamaani tegemata ning ei ole saanud ka seadmete 

võimsusi vaadata. Vald planeerib ka koolimaja rekonstrueerimist 4-5 aasta 

perspektiivis. Selle lahenduse puhul on oluline ka see, et kas need külmaagregaadid 

on kasutatavad ka siis, kui maja rekonstrueeritakse, et ei oleks topelt tööd ja kulu. 

Tänase tempo juures oleks asja lahendamine sügiseks 2020 palju loota. Asjaga 

oleks vaja pihta hakata ja ära teha. Ajaliselt ei oleks ehitustöö väga pikk, kuid asi 

vajab ajamist. 

 

Triinu Luiga: kooli soov jätkuvalt sama, vaja asi ära teha. Väga suur probleem just 

3. ja 4. korrusega, seal kriitiline. Suvel oleks väga hea teha.  

 

Andres Kaarmann: Raamatukogu asemele on juurdeehitus/ümberehitus 

planeeritud.  

 

Kristo Kokk: Tundub, et vald ei tea, mida nad täpselt tahavad, millist 

rekonstrueerimist teha jne.  

 

Mati Riimaa: Praegu ei saa lootma jääda terve koolimaja rekonstrueerimisele, ei ole 

võimalik 4-5 aastat oodata. Selle probleemi lahendamine tuleb ära teha sõltumata 

sellest kas pikemas perspektiivis koolimaja rekonstrueeritakse. Vald peab kiiresti 

lähteandmed ja korralduse Saue Vallavarahalduse OÜ-le asja valmisehitamiseks 

edastama. 

 

Andres Kaarmann: Küsimus pole praegu ka rahas (150 000 eurot), ca 100 000 

euroseid projekte pole isegi investeeringute kavas. 

 

Alo Pormeister: Kui rahas pole küsimus, siis on piinlik, et seda asja pole juba ammu 

ära lahendatud. Mitu aastat on sellest räägitud ja ikka tegemata, kuigi vajadus väga 

suur. 

 

Kadi Kaja: Asi tuleb ära teha, ei saa oodata, et tekib ohvreid. 

 

Mati Riimaa: Tehniliselt ei ole tegelikult keeruline see asi ära lahendada. Vald peab 

andma oma allasutusele ülesande, et kiiresti asi ära teha.  
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Andres Kaarmann: Saue Vallavarahaldus OÜ on ajalises defitsiidis seoses 

viirusekriisiga. Jahutus tuleb ära teha, see on põhiliselt ära otsustatud.  

 

Kristo Kokk: Vald peab otsuse vastu võtma, ei saa olla sellist otsustamatust.  

 

Hoolekogu liikmed otsustasid üksmeelselt ja väga selgelt, et jahutuse küsimus 

3. ja 4. korrusel tuleb Saue vallal ja Saue Vallavarahaldus OÜ-l lahendada ehk 

valmis ehitada esmajärjekorras selliselt, et süsteem töötaks hiljemalt 

01.09.2020.  

 

2.2. Kooli ruumide kasutusest ja töökohtadest 

 

Direktor selgitab, et aineõpetajatele on tekkinud vajadus lisaruumidele, eriklass 

vajab ka kabinetti. Tööõpetuse ruum jagatakse kaheks. Huvikeskuse ruumid 

tõstetakse koolihoonest välja ja nende arvelt saadakse natuke ruumi juurde. Aulas 

saaks läbi viia ülikoolide tutvustamisi. Huvikeskuse tasumised lähevad 

käsunduslepingule üle, ringijuhid saavad edasi töötada. 2 inimest võetakse kooli 

töölepinguga tööle ning edaspidi viiakse samuti üle käsunduslepingule.  

 

Kool saab endale 1.09st uue matemaatikaõpetaja, kes saab ka anda tööõpetus- ja 

kodundustunde.  

 

2.3. Personali tasustamise reeglite muutmine 

 

Triinu Luiga:  

 

▪ Direktor teeb kooskõlastatult kooli juhtkonnaga ettepaneku muuta Saue 

Gümnaasiumi personali tasustamise reegleid selliselt lisada Saue Gümnaasiumi 

personali tasustamise reeglitesse 1,0 koormusega (töötajaga 35h) töötajate 

loetellu sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi. 

 

Toimus muudatusettepaneku arutelu. 

 

Kõik hoolekogu liikmed kiitsid direktori muudatusettepaneku ühehäälselt 

heaks. 

 

▪ Direktor teeb kooskõlastatult kooli juhtkonnaga ettepaneku muuta Saue 

Gümnaasiumi personali tasustamise reegleid selliselt, et eriklassi 

klassijuhatamise tasu baastasu on 50 eurot kalendrikuus ja alates teisest 

õpilasest on õpilasepõhine tasu 20 eurot kalendrikuus. 

 

Toimus muudatusettepaneku arutelu. 

 

Kõik hoolekogu liikmed kiitsid direktori muudatusettepaneku ühehäälselt 

heaks. 

 

▪ Direktor teeb kooskõlastatult kooli juhtkonnaga ettepaneku muuta Saue 

Gümnaasiumi personali tasustamise reegleid selliselt, et kui õpetaja teeb 

lisatunde eksami konsultatsioonideks lisaks õppekavajärgsetele ainetundele, 
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siis toimunud lisatunnid tasustatakse päeviku sissekannete alusel arvestusega 

14 EUR/h. 

 

Toimus muudatusettepaneku arutelu. 

 

Kõik hoolekogu liikmed kiitsid direktori muudatusettepaneku ühehäälselt 

heaks. 

 

2.4. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisest ning lõpupidudest ja 

klassiüritustest 

 

Andres Kaarmann: Võiks järgida Eesti Vabariigi Valitsuse ettepanekuid ürituste 

korraldamiseks. 

 

Triinu Luiga: Mitu aspekti. Otsus piirangute leevenduste kohta tuli alles nüüd, kuid 

jätkuvalt on piirangud, mida peab järgima. Suuremaid üritusi ei saa ka niivõrd 

kiiresti korraldada ja jätkuvad piirangud seavad omad piirid. Kool otsustas, et 

põhikooli lõpuaktusele lubatakse lapsevanemad. Gümnaasiumi lõpetamisel rohkem 

lõpetajaid ja tingimused erinevad. 17.06.2020 on 9. klasside aktused aulas. 

18.06.2020 on 12. klasside lennuaktus aulas (38 õpilast).  

 

Direktor ei kohusta ühtegi klassijuhatajat/õpetajat üritusi korraldama. Õpetajate 

tervis ja laste tervis on esikohal. Kõik hoolekogu liikmed kiitsid direktori tegevuse 

ühehäälselt heaks. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

__________________    __________________ 

Alo Pormeister     Svetlana Elson   

Hoolekogu esimees     Protokollija 


