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1. 2018/2019. õppeaasta kokkuvõte 
Taigur Tooming tutvustas 2018/2019. õa kokkuvõtet. 
Taigur Tooming: Kas on küsimusi eelmise õppeaasta osas? 
Diana Poudel: Kui palju võiks ideaalis huvikoolis õpilaskohti olla? 
Taigur Tooming: Täna on Laagri Huvialakoolis 1320 õpilaskohta.  
Toomas Artma: Kui palju võiks õpilasi olla normkohtade järgi? Kui õpilaste arv ringis väheneb, tuleb 
ring sulgeda. 
Margit Ots: Palju õpilasi käib huviringides väljaspool Saue valda (jalgpall, muusika)?  
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Taigur Tooming: Täna käib kergejõustikus üle 80 lapse.  
Argo Koppel: Tallinna Arte Gümnaasium on eraldi jalgpalli klass. 
Taigur Tooming: Kas Saue linnas on õpilaste seas kõige populaarsemaks jalgpallitreeningud? 
Margit Ots: Tüdrukutel tants ja poistel jalgpall. Juhendaja, eestvedaja on oluline. 
 
2. 2015-2019 arengukava kokkuvõte 
Taigur Tooming tutvustas 2015-2019 kokkuvõtet. 
Hoolekogu ülesanded tulenevad Huvikooli seadusest.  
Laagri Huvialakooli visioon  
Olla arenev ja suurim Huvikool paikkonnas ning tagada mitmekülgne ja kvaliteetne huvihariduse 
kättesaadavus kõigile Saue valla lastele ja noortele. 
Visioon on väga hästi täidetud. Huvikoolina oleme kasvanud, huviringid on mitmekülgsed, õpilasi ja 
õpetajaid on palju. 
Laagri Huvialakooli  tunnuslause 
„Laagri Huvialakool – annete kohtumispaik“. 
Leian, et tunnuslause on õnnestunud.   
Taigur Tooming: Kas on küsimusi või ettepanekuid? 
Argo Koppel: Kui palju on neid õpetajaid, kellel ei ole haridust? 
Taigur Tooming: Kvalifikatsioon on riiklik probleem. Huvihariduses ei ole määratud 
kvalifikatsiooninõudeid. Tulevikus peaks huvikooli õpetaja olema läbinud pedagoogilise koolituse. 
Kitsaskohaks on õppejuhi puudumine. 
Rääkisin haridusosakonna juhatajaga (Birgit Tammjõe-Tulp) õppejuhi vajadusest. Konkreetset vastust 
ei saanud. 
Toomas Artma:  Õppejuhi võib tööle võtta, kuid peab jääma eelarve piiresse. Lisaraha vallalt juurde ei 
saa. Lisaraha saamiseks võib tõsta ringitasu. 
Taigur Tooming: Kui võtame õppejuhi tööle, läheb eelarve 20000.- euroga miinusesse. Ringitasu keset 
õppeaastat tõsta ei saa. 
Siiani on huvikooli kulud ja tulud olnud tasakaalus. 
Õpilaskohtade arv on kasvava trendiga. 
Oleme osalenud projektides, et saada toetust ja osades projektides, et saada kogemust. 
 
Taigur Tooming: Oli plaanis teha Laagri Huvialakooli äpp, kuid lapsevanem Diana Poudel arvas, et äpi 
loomine ei ole nii väga oluline. 
Toomas Artma:  Miks seda äppi vaja on, mida äppi kasutamisega lahendatakse? 
Diana Poudel: Kodutöid huvikoolis ei ole. Ei näe vajadust. 
 
Taigur Tooming: Tänu Diana Poudelile sai käivitatud robootikaring. Esimese raha saime Hooandjast, 
seejärel Varaaidast. Ring sai õigel ajal käima lükatud. 
Tegeleme tagasisideküsitlusega. Nii 2017/2018. õa kui ka 2018/2019. õa tagasisideküsitlus takerdus IT 
probleemidesse ja seetõttu oli vastanuid väga vähe. Loodame sellel õppeaastal olukorda parandada.  
2015. ja 2016. aastal saime veel Saue vallalt toetust. Alates 2017. aastast tuli riiklik rahastus ja vallast 
enam raha ei saanud. Riiklik rahastus on huvikooli jaoks väga oluline. 
2019. a tulu arvatavasti veel kasvab, sest tõstsime mõne ringi õppemaksu. 
 
Diana Poudel:  Miks kooliealiste osas ei ole ringiskäijate arv suurenenud? 
Margit Ots: Kooliõpilased käivad ka kuskil mujal ringides. 
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Taigur Tooming: Põlvkonnad on erinevad. Osalus käsipalli-, korvpalli-, ujumise- ja kergejõustikuringides 
on kasvanud, jalgpallurite seas on osalus kahanenud. Lastele meeldib mitmekülgne tegevus. 
Margit Ots: Üldkehalised treeningud on Saue linnas laste seas väga populaarsed. 
Diana Poudel: Üldkehalise ringi saab teha Möldre majja. 
Margit Ots: Oluline on järjepidevus. 
Taigur Tooming: Lähen aasta lõpus ja järgmise aasta alguses Huvikoolide liidu korraldatavale 
arengukava koolitusele, et teada saada, millised on uued suunad. Räägitakse Huvikooli seadusest 
tulevatest muudatustest. Koolitust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.   
Uue arengukava 2020-2023 teen valmis 2020. aasta sügiseks. 
 
3. 2019/2020. õppeaasta käivitamine 
Taigur Tooming rääkis 2019/2020. õa käivitamisest. 
Tänavu on avatud 53 huviringi. Tööl on 58 õpetajat. Õpetajate arv on ühtlustunud. Koostööd tehakse 
erinevate klubidega.  
Torupilliringis osalemisest on huvi tuntud, kuid 35.- eurot kuutasu tundub liiga kõrge, hetkeseisuga ei 
ole suudetud torupilliringi huviikoolis käivitada, aga tegelen reklaamiga ja arvatavasti tuleb vähendada 
ka õppetasu. Täiskasvanud on on tundnud huvi torupilliringi vastu.  
8.-9. klasside väitlusklubisse on registreerunud 8 last. 
Võrkpallitreeningud on käivitamisprotsesiis ja hetkeseisuga osaleb 6 last. 
Fitnesstreeningud on käivitusprotsessis. 
Eelooliealiste maalimise ja meisterdamise huviringis osaleb 7-8 last. 
Nõlvaku Lasteaia roboringis osaleb 30 last. 
Laagri Kooli ruumides käib tantsimas 15 eelkooliealist last. 
Jaanuarist planeerime käivitada „Tomiga rahatargaks“ huviringi.  
Taotleme koolituslube uutele ringidele  (torupill, plokkflööt, väitlusklubi, võrkpall ja „Tomiga 
rahatargaks“). 
Olulisel kohal on tagasiside huviringi õpetajalt lapsevanemale. 
Laiendame koostööd Tallinna ja teiste ümbruskonna omavalitsuste territooriumil asuvate huvikoolide 
ja huviringidega (Harku, Saku). 
Olulisel kohal on erinevad spordialad ja mitmekülgne sportlik tegevus. 
Taigur Tooming: Kas on küsimusi või ettepanekuid? 
Margit Ots: Saavutussport käib klubide kaudu. Huvikoolides spordiringe ei ole, on klubid, kes spordiga 
tegelevad. 
Taigur Tooming: Arvan, et huvikooli spordiringid õigustavad end. Spordiringe on ka teistes 
huvikoolides (nt Rae vallas tegutsev Rae Huvikool, mis kuulub omavalitsuse haldusalasse). Kõigi 
spordiringide pealt teenib huvikool kasumit. Olen seisukohal, et sport peab huvikoolile sisse tooma. 
Argo Koppel: Kuidas on väljunditega? Lapsed treenivad siin ja võistlevad klubi all?  
Taigur Tooming: Iga klubi otsib tippsportlasi. Mõned lapsed on sellised, kes soovivad käia ainult 
treeningutel, võistlussport neid ei huvita.  
Argo Koppel: Millised ringid ei läinud käima? 
Taigur Tooming: Ringidest ei käivitunud kabe, pikapäevarühm ja ettevõtlusring. 
Tasuline pikapäevarühm ei läinud käima, sest laekus vaid 12-13 avaldust ja nii jäi rühm avamata. 
Diana Poudel: Miks ei käivitunud ettevõtlusring? 
Taigur Tooming: Õpetaja ei leidnud vaba aega, et ringiga tegeleda. 
Ülle Vizgirda: Kuidas on lood vene keele ringiga? 
Taigur Tooming: Vaatan jooksvalt. 
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4. Hoolekogu liikmete poolt algatatud teemad 

Diana Poudel: Kuidas on järgmisel õppeaastal huviringidega Möldre majas? Millal lõpevad 
koolitunnid?  
Toomas Artma: 1.-3. klassi õpilastel on lühikesed koolipäevad. Tunnid algavad kell 8.15. Möldre majja 
saab koondada need tegevused, mida pakutakse 1.-3. klassile. Ujumine ja keraamika jäävad 
Veskitammi majja.  
Diana Poudel: Kirjutada veebruariks valla lehte jutt Möldre majas käivitatavatest huviringidest. 
Arvestada tuleb sellega, et Möldre majas võib alguses ringide täituvus kehvem olla. 
Argo Koppel: See annab järjekordse põhjuse õppejuhi tööle võtmiseks.  
Toomas Artma: Sinna saab viia eelkooli. Head tingimused on ka jalgpalli harrastamiseks. 
Taigur Tooming: Rääkisin Birgit Tammjõe-Tulpiga, et jaanuaris või veebruaris peaksime koosoleku 
tegema.  
Margit Ots: Jaanuaris tuleks Möldre maja huviringide osas kindlasti läbi rääkida. 
 
Diana Poudel: Laagri Roboringi vanem võistkond soovib osaleda 15.-18. aprillil 2020. a USAs toimuval 
võistlusel. Noortel on oma ideed. Reisiks on vaja raha. Millised on toetuse võimalused? 
Margit Ots: Toetuse võimalus selgub, kui riigieelarve vastu võetakse. Kas läbi Hooandja saaks raha? 
Kas Laagri Huvialakool ise saab ka panustada? 
Taigur Tooming: Midagi peaks eelarvest üle jääma. 
 
Margit Ots: Mind huvitab, kes Laagri Kooli õpilastest ei käi üheski huviringis. 
Taigur Tooming: Selleks, et seda teada saada, peaks olema inimene, kes selle teemaga tegeleks. Mina 
üksinda ei jõua.  
Margit Ots: See võiks olla üks õppejuhi tööülesannetest. 
 
Taigur Tooming:  
2020. a jaanuaris saame kokku, et rääkida Möldre maja huviringidest. 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub kolmapäeval, 20. mail 2020. a kell 18.00. 
 
 
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 19.45 
 
 
 
Taigur Tooming       Annely Laansoo   
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


