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Koosolek 

1) Lasteaia hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Ettepanek: Esitada hoolekogu esimehe kandidaadiks Liis Saadjärv, aseesimehe kandidaadiks Andrus 

Mäll ning protokollija kandidaadiks Maris Toomessalu. 

Otsus: üksmeelselt otsustati kinnitada hoolekogu esimeheks Liis Saadjärv, aseesimeheks Andrus Mäll 

ning protokollijaks Maris Toomessalu. 

2) Jooksvad küsimused 

 Liis: Lasteaia kodukorra kinnitamine ja selle eelnev kooskõlastamine hoolekoguga. 

Kodukorra kinnitamisel ei võetud arvesse hoolekogu ettepanekut jätta sõimerühma 

lapsevanematele võimalus viibida alguses harjutamisperioodil lapsega koos ka 

siseruumides, et võimalikult vähe last tarumeerida uue keskkonnaga harjumisel. 

Tegelikult oleks pidanud kaasama antud otsuse vastuvõtmisel  ka lastekaitse,  kuna sellise 

küsimuse üle otsustamine ei olnud pädev ainult lasteaia tasemel. Samuti ei lahendatud 

eelmisel õppeaastal ühe rühma lapsevanemate poolt tõstatatud vahejuhtumeid 

pädevuse puudumise tõttu adekvaatselt. Lisaks, mis puudutab lasteaia ja lapsevanemate 

vahelist koostööd – räägime, et teeme koostööd ja suhtleme, aga kui tõesti probleemid 

tõusevad, siis rääkimisest kaugemale ei jõua ning probleemide lahendamiseks reaalseid 

samme ei tehta. Lapsevanemad soovivad, et koostöö toimiks ka sisuliselt, mitte ei jääks 

ainult rääkimise tasemele. 

Leelo: Kodukord tõesti ei saanud sellisel kujul hoolekogu täielikku kooskõlastust. Küll aga on 

kodukord läbinud pedagoogilise nõukogu ning õpetajate heakskiidu. Mis puudutab 



probleeme, mis on viimasel ajal üles tõusetunud, siis kahjuks, kui ei ole väga täpseid 

momente ja fakte, siis ei ole võimalik ka mingeid lõplikke otsuseid teha. 

 Kersti: Koosolekuid puudutav info (nt kus toimub) võiks kohe esimeses teates olemas 

olla. Käesoleva koosoleku osas said liikmed info selle kohta, et see toimub zoomis, alles 

täna lõunal. 

Leelo: Otsus viia läbi koosolek zoomis, tuli alles täna. Koosoleku korraldamisel võtsime 

arvesse  Valitsuse kehtestatud uusi piiranguid ning sellest ka selline viimase hetke 

muudatus. 

 Andrus: Minuni ei ole jõudnud kohale kiri, kus teavitati koosoleku toimumisest zoomis. 

Leelo: Võimalik, et kuskil on üleval vigane meiliaadress, vaatame need üle. 

 Triinu: Seoses Lapse Päeva korraldamisega on tõusetunud küsimus, kas lapsevanemad 

peavad tõesti omast taskust maksma kinni näiteks transpordi, kui lapse rühm kutsutakse 

endale koju, aga elatakse lasteaiast niipalju kaugemal, et selleks on vaja tellida transport. 

Kas seda kulu ei oleks võimalik katta lasteaia poolt? 

Piret: kõik väljasõidud, mis on rühma tegevuskavas, need maksab asutus kinni. Õpetajad on kokku 

leppinud, et Lapse Päevaga seotud kulud hüvitab lapsevanem. 

Liis: Vahel on võimalik Lapse Päev siduda ka mõne rühma enda tegevuskavas oleva üritusega ja 

sellisel juhul saab nt kulud transpordile hüvitada lasteaed. 

 Maris: Kui lapsevanemad sooviksid, et lasteaial oleks taas oma köök, siis mida selleks 

peaks tegema (nt kuhu vastavasisuline ettepanek või avaldus esitada)? 

Leelo: Vastav avaldus tuleks esitada SA-le Eva Teenused. Üldjuhul praegune süsteem toimib. Tekivad 

küll aeg-ajalt mõningad probleemid, kuid üritame neile koostöös SA-ga lahenduse leida. Õpetajad 

tunnevad puudust otsesest ja kiirest suhtlusest köögiga. Suuri probleeme ei ole. 

 Kuna tõenäoliselt saavad vähemalt lähiajal koosolekud toimuma ka edaspidi zoomi 

vahendusel, siis leitud, et mõelda tuleks paremale lahendusele kui ainult nö 40 minutiline 

tava-zoomi keskkond võimaldab. Leelo lubas antud teemat uurida. 
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