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Koosolek 

1) Hoolekogu koosolekute protokollimine: 

Kas protokolli sisu peaks olema umbisikuline või peaks sisaldama, kes mida ütles? 

Otsus: jätkame vanaviisi ehk toome protokollis välja püstitatud teemade autorid ka nimeliselt. 

2) Eelarvestrateegia: 

Andrus: Valla eelarvestrateegias on ette nähtud lasteaiale 300 000 eurot. Hoolekogu on pikemat 

aega arutlenud katuse, vihmaveesüsteemide ja lae soojustuse teemal. Mõistlik oleks lasteaia 

parendamiseks planeeritud investeeringusummat kasutada omaosalusena mõnes 

toetusmeetmes, läbi mille saaks parandada lasteaia energiatõhusust ning läbi selle rajada ka 

uus katus koos vajaminevaga. Energiatõhususe parendamise toetusi on jaganud KIK.  Et saada 

ülevaadet lasteaia katuse olukorrast, siis käisin lasteaia pööningul katusealuse olukorraga 

tutvumas 08.11.2022. Samal päeval sadas ka õrna vihma ning katusest oli näha väga palju 

läbijookse pleki liidetest, katuse läbiviikudest ja harjast. Samuti oli aru saada, et katus on 

pikemat aega läbi jooksnud. Palju oli näha suuri lompide kohtasid. Lasteaia lagi on ilma 

soojustuseta ning betoonlagi on kaetud mingi bituumenmastiksiga, mis hoiab vett lae peal 

kinni. Läbijooksud läbi lae tekivad praegu üksikutes kohtades (nt. Meelespea rühma tagatoas), 

sest mastiks hoiab vett kinni ning millalgi see vesi ilmselt aurustub. Soov oleks, et saaks näiteks 

KIK-i energiatõhususe meetme kaudu lasteaiale uue katuse, lae soojustuse, 

vihmaveesüsteemid ja lumetõkked. Pragu on lasteaia energiaklass F. Energiatõhususe 

parendamise ja täpsema plaani jaoks oleks vaja asjatundjat, kes oskaks ära hinnata praeguse 

olukorra ja oleks teadlik toetusmeetmete tingimustest. Minu nägemus on, et energiatõhususe 

parendamiseks tuleks lagi soojustada (soojustada ei ole mõtet, kui katus läbi jookseb), ehitada 

uus katus koos vihmaveesüsteemide ja lumetõketega, katusele paigaldada päikesepaneelid, 

välja vahetada rühmade välisuksed ja asendada olemasolevad valgustid LED valgustitega. 

Eelmisel nädalal käisin vallas sellest rääkimas Kertu Vuksiga. 

Kertu Vuks lubas saata välja ringkirja ja suunata ametnikule, kes hoiab kursis erinevate 



toetusmeetmetega. Samuti oli Kertu arvamusel, et toetusmeetmesse minemiseks on esmalt 

vaja koostada projekt.  

Loodame, et see asi nüüd hakkab liikuma. 

Hoolekogu võttis info teadmiseks ning Andrus lubas edaspidi sellel teemal kätt pulsil hoida ja 

vallaga suhelda. 

3) Lasteaia tegevuste kaardistamine: 

Andrus esitles hoolekogule kaardistatud tegevusi, mida lasteaia alal/majas oleks tuleviku 

perspektiivis vaja teha. Koostöös hoolekoguga täiendati tegevusi. Ka Elva Teenused teevad 

muidu kord aastas lasteaia maja kohta ülevaatust ja koostavad selle kohta nn akti. Kaardistatud 

on probleemsed kohad ja kirjeldatud on, mis olukorras maja on. Kaardistatud tegevused on 

heaks abivahendiks nt. lasteaia direktorile, arengukava koostamisel ja pikemas perspektiivis 

tegevuste planeerimisel, sh talgute korraldamine. Tegevuste kaardistamisel ilmnes, et lasteaial 

on vaja hulgaliselt õuesõppe vahendeid ja atraktsioone, mille osas arutleme järgmisel 

hoolekogu istungil. Ehk on ka õppevahendite soetamine võimalik läbi mõne projekti. 

Dokumenti on plaanis täiendada ka edaspidi. 

4) Muud teemad: 

Õpetajate väljasõit: 

Leelo: Oleks lähitulevikus soov viia kõik õpetajad mingil reedel tööalaselt arendavale väljasõidule. 

Kas hoolekogu hinnangul oleks see mõeldav ja kuidas võiks sellisel juhul rühmade töö olla 

korraldatud?  

Hoolekogu arvates tuleb anda see info piisava ajavaruga edasi lapsevanematele (konkreetne 

kuupäev) ning paluda ühelt poolt vanematel, kellel võimalik, lapsed koju jätta ning teiselt poolt 

anda teada, kas oleks võimalik kellelgi tulla rühmadesse appi lapsi sel päeval vaatama. 

Kollased jooned parkimiskohas: 

Andrus: Kollased jooned lasteaia ees (endine bussipeatus) – uurisin uuesti vallast. Vald ei ole 

sellega seni tegelenud, võtsid uuesti teadmiseks ja lubasid tegeleda. 

Sõimerühmade lahtiolekuaeg: 

Kerli: Kas see otsus, et sõimerühmad on avatud kella 17ni on ammu tehtud ja miks see on järjest 2 

aastat. Kas ei võiks olla vähemalt 17.15-ni? 

Leelo: Sõimerühma tööaeg on lasteaia enda kehtestada ning antud juhul oleme lähtunud 

eelkõige laste huvidest (nii väikestele on pikem päev väga väsitav). Praegu ei ole plaanis selles 

osas sõimerühmade lahtioleku aegasid muuta. Kui ei ole võimalik kella viieks järgi tulla, siis on 

võimalik laps saata vanemasse rühma. 

 

 

     Maris Toomessalu               Andrus Mäll  

     (allkirjastatud digitaalselt)   (allkirjastatud digitaalselt) 


