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1. Laagri Huvialakooli 2021-2023 (25) arengukava projekt 
Taigur Tooming tutvustas 2021-2023 (25) arengukava projekti. 
Dokumendid said üle vaadatud. Arengukava projekti koostamisel lähtusin Laagri-Möldre piirkonna 
vajadustest. 
Loodan, et saite arengukavaga juba tutvuda. 
Sõna võttis Margit Ots:  
Jah. 
Taigur Tooming:  
Kas on mõtteid arengukava muutmiseks ja täiendamiseks? 
Sõna võttis Margit Ots:  
Tegevuskava võiks veel üle vaadata. 
Taigur Tooming:  
Arengukava on seotud finantsidega. Eesmärgiks on tagada Laagri-Möldre piirkonnas mitmekülgne 
huviharidus.  
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Sõna võttis Margit Ots:  
Mida sa mõtled riigigümnaasiumi all? 
Taigur Tooming:  
Riigigümnaasiumi õpilastele huvihariduse pakkumine spordis, tehnikas, kunstis.  
Kui näiteks käis õpilane põhikooli 9. klassis robootika huviringis, saab ta jätkata robootika huviringis 
käimist ka gümnaasiumis olles.  
Sõna võttis Margit Ots:  
Gümnaasiumid elavad oma elu. Seal on teistsugune elu kui põhikoolis. 
Sõna võttis Toomas Artma:  
Miks õpilane ei võiks gümnaasiumis jätkata samas huviringis käimist? Kui huvi on, jätkatakse.  
Taigur Tooming:  
Erinevad valdkonnad tuleb ära kaardistada. 
 
Teisena on fookuses õppekavade süsteemne arendus. 
Kui saame huvikooli õppejuhi, saame sellega tegeleda. Mõned õppekavad on kümme aastat vanad, 
elu on edasi läinud. Päevakorda on kerkinud distantsilt õppimine, tehniliste vahendite ja teadmiste 
parem kasutus. Laagri Huvialakoolil on tänase seisuga EHISes 76 õppekava. 
 
Kolmandana on fookus õpetajate areng ja professionaalsus. 
Tahan, et huvikoolis töötaksid oma ala spetsialistid, kes on huvitatud pidevast arengust. 
 
Neljandana on fookuses organisatsioonikultuuri arendamine. 
Hea maine ja oma positiivsete kogemuste jagamine, et lapsevanemad sooviksid oma lapsi huvikooli 
õppima tuua ja et kool oleks atraktiivne tööandja oma ala professionaalidele. 
Pean pidevalt tegelema sellega, et maine ei langeks.  
2026. aastal võiks koostada uue arengukava. Kui tekib häid mõtteid, täiendame käesolevat 
arengukava. 
 
Sõna võttis Margit Ots:  
Kuidas on klaveriõppe arendamisega Möldre majas? 
Taigur Tooming:  
Klaveriõppele on palju soovijaid. Ka Möldre majas tahetakse klaverit õppida. Laagri Kooli üks 
muusikaõpetajatest võiks Möldre majas klaveritunde läbi viia. 
Sõna võttis Margit Ots:  
Millal on huvialakooli klaveriõppe õppekava kinnitatud? 
Taigur Tooming:  
Klaveriõppe õppekava on 2010. aastast. 
 
Kui hoolekogu annab nõusoleku, võime koosoleku teemadega edasi minna. 
 
Sõna võttis Toomas Artma:  
Arengukava on paraja üldistustaseme ja põhjalikkusega. 
Sõna võttis Tõnis Ilp: 
Arengukava on asjalik. Selle peaks Laagri Huvialakooli kodulehele panema. 
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2. Ülevaade huviringide õppetööst eriolukorra ajal 
Taigur Tooming: 
2020. a september – detsember oli avatud 49 huviringi. Õppetöö toimus 104 rühmas. Ringides osales 
üle 1300 lapse. 
Eriolukorra ajal toimus töö 20 ringis. Kui ringitunni läbiviimine oli välitingimustes võimalik, oldi õues. 
Muul juhul toimus ringitöö ekraani vahendusel.  
Arvutiekraani ees istumine tüütas lapsevanemad ja lapsed ära. Õpetajad oleks ringitunde teinud, kuid 
paljud seda ei soovinud. Ebastabiilsust oli palju. 
Nende ringide eest, mis ei toimunud, õppemaksu ei võetud. Mõne ringi osalustasu vähendasime 50%,  
mõned jäid 100protsendilise tasuga, kui vanemad olid nõus maksma. 
Toetust saime Saue Vallavalitsuselt, Haridus- ja Teadusministeeriumilt. 
Covid-19 raames saime riigilt detsembris ja jaanuari alguses ligi 60000 eurot, jaanuari keskpaigas 
30000 eurot. 
Toetus võttis väga palju pingeid maha. Toetust saime lapsepõhiselt (riik lähtus EHISes olevast õpilaste 
arvust). 
Tänu toetusele saime arendada tehnilist võimekust. 
Kõige väiksem käive oli aprillis. 
Õpetajate palgatõusuks vahendeid ei ole. 
Sõna võttis Tõnis Ilp: 
Proportsioon õpetajate palkadesse on hea. 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Kas kriisi leevendamise toetus suutis puudujäägi ära katta? 
Taigur Tooming: 
Leevendust saime jaanuaris, veebruaris. Märtsis-aprillis avati riigi poolt eraldi toetusvoor 
erahuvihariduskoolid. Laagri Huvialakool otsustas, et selles voorus ei ole huvikoolil vajadust osaleda. 
Kuni 2021. a detsembrini ei tohiks rahaga probleeme olla. 
 
Uuest õppeaastast hakkab huviringidesse registreerimine toimuma läbi Saue haridusteenuste 
haldamise süsteemi ARNO. ARNOga hakkab tegelema meie oma töötaja. 
Sõna võttis Margit Ots:  
Septembris saab väga kiire olema. 
Taigur Tooming: 
Väga pingeline saab olema augustist oktoobrini.  Palju aega kulub kirjavahetusele. 
Arvan, et liitumine ARNOga on hea otsus. 
 
3. Hoolekogu liikmete poolt algatatud teemad 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Riigis on kärpekirve oht huviharidusele seitse miljonit eurot. 
Sõna võttis Margit Ots:  
Omavalitsus sai selleks aastaks 240000 eurot.  
Taigur Tooming: 
Kärped mõjutavad meie tegevust väga. 
Sõna võttis Tõnis Ilp: 
Kokku hoitakse materiaalse baasi arengu pealt. 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Tegemist on esialgse protsessiga. 
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Sõna võttis Margit Ots:  
Kas torupilliansambli käimasaamine on reaalne?  
Taigur Tooming: 
Tarmo Kivisilla saab hakata tundides torupilli propageerima. 
On ka täiskasvanuid, kes on torupillimängust huvitatud. 
Sõna võttis Tõnis Ilp: 
Torupill ei ole lihtne pill.  
Taigur Tooming: 
Sooviti hakata tšellot õppima. Suunasin huvilise Muusikaseltsi Nissi Trollid. 
Sõna võttis Tõnis Ilp: 
Kas olemasolevad klaverid rahuldavad meie vajadusi?  
Sõna võttis Toomas Artma: 
Digitaalseid klavereid on peamajas 2, Möldre majas 1. 
Digitaalsed klaverid üksinda vajadusi ei rahulda. Kindlasti peavad olema ka akustilised klaverid. 
 
Sõna võttis Margit Ots:  
Möldre majas on ootus, et seal hakatakse õpetama ka solfedžot. 
Sõna võttis Toomas Artma: 
Saue Muusikakoolis saab solfedžot õppida. 
Taigur Tooming: 
Ainult õppemaksutust muusikakooli ära ei majanda. 
Sõna võttis Toomas Artma: 
On suur vahe, kas muusikakool või muusikaring. 
 
Sõna võttis Argo Koppel: 
Kuidas on akordioniõppega? 
Taigur Tooming: 
Huvikoolis on akordionit õppinud kaks last. 
Lia Trummeri akordion on amortiseerunud. Uue rahastusmeetme raames võiks osta uue akordioni. 
Kas on veel täiendusi või küsimusi? 
Täiendusi ega küsimusi ei olnud.  
 
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 18.45 
 
 
 
Taigur Tooming       Annely Laansoo  
Koosoleku juhataja       Protokollija 
 


