
Puhja lasteaed Pääsusilm 

Hoolekogu koosolek 

26.okt. kell 17.30 

 

PROTOKOLL NR. 1 

 

Kohal: K. Taska; A. Mäll; K. Deede 

Google Meedis: K. Palm ja K. Ermel 

Puudusid: M. Toomessalu ja M. Reiss, A. Lepik 

Osales ka lasteaia direktor L. Suidt, kes juhtis ka koosolekut ja protokollis 

 

Päevakord: 

* Hoolekogu esimehe, hoolekogu aseesimehe ja protokollija valimine 

* Muud küsimused 

 

1. Valimised 
* K. Taska ettepanek valida hoolekogu esimeheks Andrus Mäll. Kõik kohal viibijad toetasid, hiljem 

telefonis toetas ka M. Reiss ja M. Toomessalu, kes lubas ka protokollija tegevust jätkata. 

* Aseesimeheks valiti Kersti Palm  
* Protokollijaks Maris Toomessalu 

 
2. Muud küsimused ja direktori info: 
* Direktor - Valla korraldusel on lasteaia direktoril nüüd võimalus laps, kes üldse ei söö, lasteaia 
toidurahalt maha võtta. 

Direktor-Hetkel info ühe lapse kohta. Perega pidevalt räägitud ja kodu lubas veel mõned 
toiduained kaasa panna, aga üldiselt ei pidavat laps ka kodus eriti palju sööma. Lapse tervisekontroll 
arsti juures tehtud. Proovitakse veel variante, et laps midagigi sööks. Lapse füüsiline tervis ei ole 
murettekitav. 
Hoolekogu liikmete üldise arutelu käigus jäi kõlama seisukoht, et lapse tervisele ja heaolule ei saa 
mõjuda kogu päev söömata olemine hästi. 
 
* Direktor - Lasteaia laste toiduraha tõuseb uuest 2023/2024. õppeaastast lapsevanemale 2.50-le 
eurole. Üldmaksumus 5 eurot, sellest maksab vald jätkuvalt poole. Praegune toiduraha 
lapsevanemale on 1,80 eurot. 
 
* Küsimus K.  Deedelt: kas meil on valverühma majas, sest kell 17 sõime rühma suletakse, aga temal 
ei ole võimalik alati täpselt kell 17 järgi tulla? 

Direktor-valverühma ei ole, aga võimalus järgmisse rühma viia on olemas. 
 

* Kollane teekattemärgistus: 
A. Mäll tegeles valla ametnikega sellel teemal, aga probleem veel segane. Loodame, et saab 
jooned kustutada. A. Mäll suhtleb vallaga ja uurib kuna on edusamme oodata.  
 

* A. Mäll küsimus - kuna hakkame uut arengukava tegema? 



Direktor-talve lõpus, loodetavasti veebruarist alates. 
*  A. Mäll ettepanek – Kaardistame järgmise hoolekogu koosoleku ajal lasteaia arengut puudutavad 
ettepanekud ära. Palve on igal hoolekogu liikmel järgmiseks koosolekuks mõelda, et mis oleksid 
vajalikud tegevused (parendused/investeeringud) lasteaia arenguks ka pikemas perspektiivis. 
Kaardistatud tegevustest võivad tekkida ka uue arengukava tegevuskava prioriteedid.  K. Taskal 
palutud uurida õpetajatelt võimalikke ettepanekuid. 

Direktor - ka eelmise arengukava tegime koos personal-lapsevanemad-hoolekogu –valla 
esindajad. 

 
* Arutelu - Kuidas erinevaid investeeringuid planeerida (katus, lumetõkked, jne.)? Ehk on võimalik 
eelarvestrateegias ette nähtud investeeringut kasutada omaosalusena mõne projekti raames. 
A. Mäll – Suhtleb sellel teemal vallaga. 
 
* K. Ermel – tõstatas päikesepaneelide teema, püütakse uurida vallalt, kas –kuidas-millal? 
 
* Generaatori valmidus ja generaatorite hange:  
Info olemas, et Puhja Seltsimajja pidi tulema ja hanked käivad. 
L. Suidt teadis, et generaatoreid asutustesse ei tule. 
 
*K. Taska - piirdeaed teeb ikka muret. 
Piirdeaia paneelid on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile. Paneelide ülemises servas on 3-4cm 
pikkused metallorad, mis on teistes lasteaedades tekitanud lastele vigastusi. A. Mäll on suhelnud aia 
tootjate ja paigaldajatega ning on teadlik, et paneelid tohib keerata teisipidi, et ogasid üleval ei oleks 
(mida on osade lasteaedade puhul ka tehtud). Näeme siin otseselt potentsiaalset ohtu laste tervisele 
ning selle teemaga tuleb tegeleda.  
Otsustati – Vajadusel kutsume kevadel lapsevanemaid talgutele ja aed tõstetakse ümber. 
 
*Arutelu – Käsitleti personali teemasid, sh. uute õpetajate ja meeskondade sobimist. 

Direktor - Uus õppeaasta on kenasti alanud. 
 

 


