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SAUE GÜMNAASIUM 

Hoolekogu koosoleku protokoll 

                                                                  21. aprill 2021 

 

Algus: kell 17.35, lõpp: kell 18.44 

Toimus: Skype teel 

Koosoleku juhataja: Alo Pormeister 

Protokollija: Alo Pormeister 

Osalejad: Alo Pormeister, Andrus Oruste, Nils Joonas Põldme, Kadi Kaja, Argo 

Ladva, Erki Kivinukk, Mati Riimaa, Mati Kitt, Andres Kaarmann, Kristo Kokk 

 

Osalesid: Direktor Triinu Luiga 

 

Koosolekult puuduvad: Svetlana Elson, Triin Trampärk, Melani Telliskivi 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Saue Gümnaasiumi ja kooli edasise nime osas seisukohtade võtmine seoses 

gümnaasiumihariduse ümberkorraldamisega. 

2. Saue Gümnaasiumi juurdeehitusest ja renoveerimisest. 

3. Jooksvad küsimused. 

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU 

 

1. Saue Gümnaasiumi ja kooli edasise nime osas seisukohtade võtmine seoses 

gümnaasiumihariduse ümberkorraldamisega. 

 

Andres Kaarmann: Asjaolud on vahepeal muutunud. Ministeeriumi ettepanek on 

määrata Riigigümnaasiumi nimeks Saue Riigigümnaasium. Saue Gümnaasium jätkaks 

kuni Riigigümnaasium avatakse. Õpetajad ka Saue Riigigümnaasiumi nime poolt.  

 

Kristo Kokk: Võiksime hoolekogu poolt toetust avaldada Saue Riigigümnaasiumi 

nimele. 

 

Kadi Kaja: Õpetajad Saue Riigigümnaasiumi nime poolt. Õpetaja arvates võiks Saue 

Gümnaasiumi nime kadudes jääda kooli nimeks Saue Kool. 

 

Andrus Oruste: Nimi võiks olla täpne, nt Saue Põhikool, kuid kui enamus tahab, siis 

võib ka Saue Kool nimeks olla. Saue Riigigümnaasiumi nimi on sobiv.  

 

HOOLEKOGU ARVAMUS: Saue Gümnaasiumi hoolekogu toetab 

Riigigümnaasiumi nimena Saue Riigigümnaasium   

(Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0) 

 

Saue Gümnaasiumi edasise nime osas avaldatakse arvamust hiljem, kui toimub kooli 

nime muutmine, kuid hoolekogu enamus kaldub hetkel pigem toetama nime Saue Kool, 

mitte Saue Põhikool. 
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2. Saue Gümnaasiumi juurdeehitusest ja renoveerimisest. 

 

Triinu Luiga: Eskiisijooniseid pole mõtet näidata, sest klassiruume on muudetud, 

palju läheb muutmisele, garderoobid kaovad ära, liiguvad alla keldrisse. Seintega 

mängimine, üldiselt samadesse kohtadesse jäävad, kuid muudetakse siis ka 

vastavalt vajadusele. Tuleb juurde rekreatsioonialasid. Raamatukogu on kolimise 

lainel ning sinna tuleb juurdeehitus ning sinna on planeeritud esimesed ja teised 

klassid. Pole täpselt lukku löödud, kuid võimalik, et vana moodul kaob ära sügisel, 

sest jääb ehitustegevusele ette. 2kordne moodul jääb paika.  

 

Andres Kaarmann: 5 paralleeliga põhikool peab tulema. Vähemalt 5 tavaklassi ja 

vähemalt 15 väikeklassi. 

 

Triinu Luiga: Praegu 13 väikeklassi ning ei näe ette, et vähemaks jääb. Kuni 12 

last võib klassis olla, kuid meil on ka 1:1 õpet, seoses õpilaste eripäraga. Sellega 

seoses olen palunud planeerida erinevate suurustega klasse. Eriklassides 60 õpilast 

ja 24 last otsustega tavaklassi kaasatud, kuid mõnes aines eraldi väljas 1:1 õpe. 

Oleme suutnud suurematesse klassidesse integreerida ja abiõpetajatega neid õpilasi 

toetada. Oleme taganud võimete põhised õppimisvõimalused. Projekteerimise osas 

– õpetajatel pole olnud garderoobi, oleme keldrisse tekitanud ruumi selleks juurde. 

Õpetajatel pole hetkel korralikke tööruume. Klasside vahelised ruumid on ära 

võetud erispetsialistide kabinettideks või eriklasside tundide läbiviimiseks. 

Projektis näeks ette, mida ei olnud eskiisis, et oleks privaatbokse, et ka õpetaja saaks 

privaatselt minna ruumi ja üksi olla või õpilasega suhtlemiseks privaatselt või 

kasvõi personaalse kõne tegemiseks jne. Igale õpetajale ei saa jätkuvalt lubada, et 

neil oleks oma klassiruum. Õpetajal, kellel pole oma klassiruumi, vaja tagada ruum, 

kus olla. Õpetajad ise on ehituse ja projektide osas skeptilised, kuna vanad projektid 

pole teostust leidnud. Õpetajad ei usu enne, kui kopp on maasse löödud. Planeeritud 

nii, et 1. ja 2. klasside garderoob nagisüsteemi. Teiste klasside garderoob 

metallkappidega garderoob. 

 

Kadi Kaja: Ventilatsioon tuli, optimistina loodan, et tulevad ka teised asjad. Ma 

usun, et tuleb. Garderoobi tahaks ka oma asjad panna.  

 

Andres Kaarmann: Tahan lohutuseks õpetajatele öelda, et ehitused tulevad. Laste 

hulk, mis tuleb peale, on väga suur, isegi lasteaeda on vaja mooduleid juurde panna. 

Vallavanemaga arutasime ja 3-4 aasta perspektiivis peaks kooli rekonstrueerimine 

ja juurdeehitused tehtud olema. Praegu on kool prioriteet ja vähemvajalikud asjad 

peavad ootama oma järge. Praegu projekteerimisel ka Midrimaa hoov. 

 

Mati Riimaa: Praegu tundub, et kooli arvamust projekteerimisel võetakse arvesse, 

loodame, et jätkub nii. Tehnilisi lahendusi veel pole, praegu ruumilahendus 

põhiline. 

 

Erki Kivinukk: Kui 3 aastat tagasi tulin Sauele, siis oli päris trööstitu olukord, kuid 

3 aastaga on asi oluliselt kenamaks läinud, võib sellega rahul olla. Korvpalliplats 

on laste poolt hästi vastu võetud.  
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Kristo Kokk: Korvpalliplatsi osas oluline, et laste ja noorte treeninguid saaks läbi 

viia seda peab aegade määramisel korvpalligruppidele arvesse võtma. 

 

3. Jooksvad küsimused 

 

Mati Riimaa: Andres Kaarmann saatis liiklusplaanid. Need vist esialgsed. 

 

Andres Kaarmann: Need on esialgsed töödokumendid, projekteerimine toimub. 

Vaja muudatusi teha. 

 

Andrus Oruste: Lapsed räägivad, et rattaparkla kohti on vähe. Sellega tuleb 

tegeleda. 

 

Triinu Luiga: Reedel tähtaeg 10ndasse klassidesse avalduste esitamiseks. 2 õpilast 

kandideerib kohale hetkel.  

 

Triinu Luiga: Praegu käib 58 õpilast koolis. Eriklasside õpilased kui ka 

õpirühmades abiõpetaja juures omas arvutis tööd tegevad ja tuge vajavad õpilased. 

 

Triinu Luiga: Olen rahul, et suur protsent õpetajaid on vaktsineeritud. II doos on 

tulemas.  

 

Triinu Luiga: Toidupakke on järjest rohkem võetud. Kes ei tahtnud midagi, siis 

need läksid sotsiaalhoolekande osakonda.  

 

Triinu Luiga: Toitlustaja Daily tegi ettepaneku, et liituda programmiga „Taimne 

teisipäev“, et teisipäeval ainult taimset toitu pakkuda. Millised on arvamused? 

 

Kristo Kokk on poolt.  

 

Andres Kaarmann märgib, et paljud koolid ei ole sellega nõus olnud ning et on 

erinevaid toiduvalikuid vaja pakkuda. 

 

Erki Kivinukk arvab, et spordipoistel ja -tüdrukutel jäävad kõhud tühjaks, kui liha 

ei saa. Tüdrukud 6-7 klassist võtavad vahest ainult riisi või leiba, kuid neil ka liha 

vaja jne. Vaja on mitmekesist toitumist. 

 

Nils Joonas Põldme on nõus, temal hea kogemus taimse toiduga. 

 

Kadi Kaja leiab, et kaalu langetamine ei ole selle programmi eesmärk. Liha peab 

kõrval olema. Kellel on võimalus, saab ainult taimset toitu süüa, kuid paljudel lastel 

vaja liha süüa ning mõnedele lastele on koolitoit ainuke korralik toit sellel päeval. 

 

Alo Pormeister nõustub Erkiga ja Kadiga, et vaja mitmekesist toitu ning liha ka 

oluline. Mõne lapse jaoks on koolitoit ainuke korralik toit päevas. 

 

Triinu Luiga arvab, et taimne toit võib olla täisväärtuslik. Õpetajate poolt tuli, et 

võiks olla köögiviljapäev, mitte lihtsalt taimse toidu päev. Murekoht oli, et kas 
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Daily saab sellega hakkama, tema võimekuses kaheldi. Püreesuppide katse oli, mis 

ei õnnestunud. Kompromiss oleks, et oleks taimetoiduvalik ja lihaga toidu valik. 

 

Erki Kivinukk on seisukohal, et Saue Gümnaasiumi toit on väga hea. Pole põhjust 

viriseda. 

 

SG Hoolekogu leiab kokkuvõtlikult, et Taimse toidu teisipäeva raames võib tõsta 

taimse toidu osakaalu, kuid tuleb ka tagada valik lihaga toidu näol. Järgida Tervise 

Arengu Instituudi ettekirjutusi ja juhiseid. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

__________________ 

Alo Pormeister  

Hoolekogu esimees 

Koosoleku juhataja/Protokollija      

 


