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Kinnitatud päevakord 
 
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 
1. Ülevaade huviringide õppetööst eriolukorra ajal 
2. Õppetöö korraldamine pärast eriolukorra lõppu 
3. Kohapeal algatatud teemad 
 
1. Ülevaade huviringide õppetööst eriolukorra ajal 
Taigur Tooming:  
Eriolukorra kehtestamise ajal andsin õpetajatele võimaluse, et kõik, kes soovivad, võivad kasutada 
distantsõpet. 
Huviringide tegevus distantsõppena jätkus järgmistes huviringides: 

1) Robootika  
2) Eelkool 
3) Maalimine ja meisterdamine 
4) Kergejõustik  
5) Showtants kooliealised 
6) Hip-hop kooliealised 
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7) Ujumised  
8) Inglise keel 
9) Keraamika 
10) Kokandus 
11) Laulustuudiod 
12) Male  
13) Kitarr 
14) Taekwondo  
15) Pillimänguring 
16) Tehnoloogiaõpetus 
17) Tantsuringid lasteaedades  
18) Võrkpall 
19) Matemaatikakursused 9. klassidele 

 
10 - 11 huviringi ei võtnud osalemise eest tasu.  
Õpetajad tegelesid õppekavaga, andsid Stuudiumi kaudu lastele teada, millega nad võiksid tegeleda. 
Tegid videotunde online keskkonnas (Zoom jms vahendusel). 
Kitarriõpetuses oli ainult üks loobuja. Õppes osalemisele aitas kaasa see, et õppeaasta alguses jagasin 
lastele kitarrid kätte ja nüüd oli kõigil oma pill kodus olemas.  
Lennumodellismi ringi kaks õpilast said käia Kuusiku Lennuväljal lennukit lennutamas. 
 
9. mail korraldasime lahtised meistrivõistlused males. Võistlused toimusid mõttespordi portaalis 
Vint.ee. Toimus kolm eraldi turniiri ja peeti eraldi arvestust. Mängijaid oli Harjumaalt, Kiviõlist, Kohtla-
Järvelt, Narvast, Paidest, Põltsamaalt, Pärnust, Pärnu maakonnast, Sindist Tallinnast ja Tartust. Osales 
100 last. 
 
Märtsist maini said kõik oma meelepärase tegevusega tegeleda, kuid pidid rohkem pingutama. 
 
Koosolekul osalejad vaatasid erinevate ringide videotundide tutvustusi: 

1) Robootika 
2) Hip – hop Minu Tantsukool 
3) Tantsutunnid lasteaedades 
4) Showtants Minu Tantsukool 
5) Kitarriõpetus 
6) Kergejõustik 
7) Carolina Tantsustuudio 
8) Carolina Tantsustuudio projekt koduõpe 
9) Poplalulustuudio hääleharjutused 
10) Poplalulustuudio individuaaltund 
11) Laulustuudio  
12) Võrkpall 
13) Lennukite lennutamine Kuusiku lennuväljalt 
14) Pillimänguring 
15) Tõsisem spordivideo kergejõustikutreenerilt – ÜKE 
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2. Õppetöö korraldamine pärast eriolukorra lõppu 

Taigur Tooming:  
Nüüd, pärast eriolukorra lõppu, jätkame enamike ringidega distantsõppel. 
Õppetöö kestab 31. maini 2020. a.  
Välitingimustest toimuvad jalgpalli-, kergejõustiku- ja käsipallitreeningud.  
Ka korvpallitreeningud toimusid väljas. Alates 18. maist toimuvad korvpallitreeningud sisetingimustes. 
Õpetajaga kokkuleppel toimuvad ka klaveritunnid. 
 
Seoses COV19 pandeemiaga on finantsides suured puudujäägid. 
Osalemine ringides ja ringides osalemise eest tasumine 
    Veebruar Märts  Aprill  Mai 
Õpilaste arv   1306  1317  322  305 
Õppemaksu tasub  1306  1317  322  305 
Käive kuupõhiselt  34 195,02 21 943,57 7 034,64 ? 
 
Saime taotleda kriisi leevenduseks toetust möödapääsmatute kulude katmiseks. Toetust sai taotleda 
kolme kuu eest (märts, aprill, mai). Sealjuures sai toetust taotleda maksimaalselt 50% õpilaste arvu 
ulatuses. Taotluse aluseks võeti õpilaste arv 1. märtsil 2020.  
Avanes ka järgmine taotlusvoor, kuhu 29. maiks tuleb taotlus esitada. Tänu toetusele saame õpetajate 
palgakulud kaetud. 
 
3. Kohapeal algatatud teemad 

Margit Ots: 
Vanemad ei tajunud, et nemad rahastavad huviringide toimimist. 
Taigur Tooming: 
Laagri Huvialakool on erahuvikool ja meie sõltume täielikult õppemaksu tasujatest. Pered on väga 
erinevad. Olen tegelenud nendega, kes ringide töös osalevad, kuid õppemaksu ei ole maksa. Mingi 
hetk oli väga stressirohke. 
Diana Poudel:  
Kas huvikool taotles Töötukassast töötasu hüvitist? 
Taigur Tooming: 
Meie õpetajad töötavad käsunduslepingu alusel. Laagri Huvialakool ei saanud seetõttu Töötukassast 
lisarahastust taotleda.  
Riigi kriisi leevenduseks mõeldud toetusega saame tulud ja kulud tasakaalu. Täna töötame miinuses, 
sest maksime palgad välja.  
Diana Poudel:  
Millised plaanid on sügiseks, kui 2+2 reegli (ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks 
inimest ning teistest tuleb hoida 2 meetrit vahemaad) täitmiseks oleks rohkem ruumi vaja? 
Taigur Tooming: 
Sügisel jätkame täismahtudes.  
Haridus- ja teadusministeerium on seoses COVID-19 levikuga juhendi välja töötanud. Lähtume sellest 
juhendist. Vaatame, kuidas üldhariduskool seda nõuet täidab ja käitume vastavalt. 
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Diana Poudel:  
Millised klassid alustavad 2020/2021. õa Möldre majas? 
Toomas Artma: 
Sügisel alustavad Laagri Kooli Möldre majas õpinguid I-III klassi õpilased. 
Diana Poudel:  
Kuidas on Möldre majas huvitegevus planeeritud? 
Taigur Tooming: 
Minu valmisolek on Möldre maja huviringide osas olemas. Tahan juunis vaadata maja üle, et saada 
selgemat pilti ruumide kasutusvõimalusest.  
Toomas Artma:  
Kas Möldre majas alustab ka Eelkool? 
Taigur Tooming:  
Eelkool alustab sügisel tööd nii peamajas kui Möldre majas. Info on huvikooli kodulehel üleval ja juba 
registreerutakse. 
Taigur Tooming: 
Juunis panen huviringide info kodulehele üles. 
Toomas Artma:  
Kergejõustikuga tegelemiseks on Möldre majas head võimalused.  
Möldre majas saavad ruume rentida ka teised ettevõtjad. Teada on, et seal alustab tegevust Anne 
Adamsi Laulustuudio. 
Taigur Tooming:  
Mina teadsin, et sinna tulevad ainult Laagri Huvialakooli ringid.  
Diana Poudel:  
Kas Möldre maja õppetundide lõpu- ja alguskellaajad on peamajaga sünkroonis? 
Toomas Artma:  
Tundide ajad on peamajaga sünkroonis. 
Margit Ots: 
Millal saab välja minna Mödre maja kasutamise info? 
Toomas Artma:  
Alates 2020. aasta augustist. 
 
Margit Ots: 
Viime läbi Saue valla noorsootöö uuringut. Vastuseid ootame 29. maiks. 
Taigur Tooming: 
Mina ei ole küsimustikku veel täitnud. Vastan 29. maiks. Täna-homme saadan õpetajatele küsimustiku 
ära.  
 
Margit Ots: 
Noortevaldkonna arengukava läheb reformimisele. 
Taigur Tooming: 
Edastasime Haridus- ja Teadusministeeriumile Noortevaldkonna arengukava 2021–2035. EKRE ja 
Isamaa olid meiega samal arvamusel.  
Huviharidusest ei ole arengukavas sõnagi. Mõisted ei ole lahti kirjutatud.  
Pean lapsevanematele pidevalt selgitama, et Laagri Huvialakool ei tee huvitegevust, meie tegeleme 
huviharidusega. 
Margit Ots: 
Ka mina pidin lapsevanemale selgitama, mis on huviharidus ja mis on huvitegevus. 
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Huviharidus on pikaajaline ja see toimub huvikoolis kindla õppekava alusel. Õppekava läbimiseks on 
kindel aeg. 
Õppetöö toimub grupi- või individuaalõppena. Huvikoolides keskendutakse õpilase arengut 
arvestavale mitmekülgsele õppele. 
 
Huvitegevus toimub ilma kindla õppekavata, nt ringina nii huvikoolis kui ka mujal. Huvitegevus ei ole 
seotud kindla ajalise kestvusega.  
 
Margit Ots: 
Homme, 21. mail toimub koosolek Laagri noorsootöö teemal. Päevakorras on Laagrisse noortekeskuse 
rajamise arutelu. 
Diana Poudel:  
Noortelt endilt võiks küsida, miks Laagris noortekeskust ei ole. 
 
 
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 18.50 
 
 
 
Taigur Tooming       Annely Laansoo   
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


