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1. Kokkuvõte hoolekogu eelmise aasta koosolekutest, hoolekogu liikmete roll ja 

ülesanded. 

 

Eelmisel õppeaastal toimus viis koosolekut. Protokollid on leitavad lasteaia kodulehel. 

Koosolekutel lepiti kokku, et hoolekogu ei koosta tööplaani, liikmed suhtlevad meili teel. 

Hoolekogu üks roll on olla huvigruppidega koostöö arendajana. Võimalusel kutsuda hoolekogu 

koosolekule osalema inimesi, kellel võiks olla oma panus lasteaia arengus. Kindla 

koostööpartneri/külalise organiseerimisega koosolekule tegeleb hoolekogu liige, kes tegi 

ettepaneku kutsuda koosolekule vastava huvigrupi esindaja.  

 

Hoolekogu liikmed esindavad oma rühmas kokkulepitud seisukohti ning jagavad hoolekogu 

tegevust puudutavat infot teistele vanematele järjepidevalt. Rühma esindaja kogub enne uut 

koosolekut vanematelt infot teemade kohta, mida tuleks hoolekogus käsitleda ja saadab kõigile 

vanematele koosoleku protokolli jm hoolekogus edastatud info. Vahendab hoolekogust saadud 

infot, et kujundada rühma arvamus vastava küsimuse või teema osas. Kui hoolekogu liige ei 

saa koosolekul osaleda võib teda asendada mõni teine vanem rühmast. Koosolekult puudumise 

ja asendaja kohta tuleb teave esitada hoolekogu esimehele. 

 

Lasteaia põhimäärusest tulenevad teeb hoolekogu ettepanekuid õppe- ja kasvatustööks 

paremate tingimuste loomiseks; osaleb lasteaia arengukava, kodukorra, eelarve ja muude 

lasteaia tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel; kuulab ära vähemalt üks kord 

aastas direktori aruande õppe- ja kasvatuse korralduse ning majandamise kohta; arutab 

lapsevanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes; otsustab lapse 

toidukulu päevamaksumuse. Hoolekogu töökord on uuendamata. 
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2. Lasteaia 2023. aasta eelarve 

 

03.11.2022 edastati hoolekogu liikmetele lasteaia 2023. aasta eelarve projekt. Lasteaia 

eelarvega ei ole jõutud piisavalt tegeleda, kuna lasteaial puudub direktor. Lasteaia eelarvest 

võeti veidi vahendeid maha ja seda töötasude rea pealt. Hoolekogu liikmed andsid edasi 

ettepanekud, mis oleks vaja ära teha. Nt vajalik panna valgustus Aseri maja hoovile, samuti 

vajab Kunda maja mõnes kohas valgustite juurde lisamist jne. Valgustite teemad on olnud 

hoolekogus juba aastaid ja ikka ei ole valgust pandud õue ning sama kehtib ka Aseri majas. 

Tekib küsimus, et kus takerdub info ja miks ei jõuta tegudeni? Info nagu ei jõuaks koosoleku 

protokollidest edasi. Eelarve koostamise protsess jäi hoolekogule arusaamatuks. 

 

Robootikavahendite soetamise osas on esitatud taotlus RTK-le. Vastuse menetlemine kestab ja 

otsus taotluse rahuldamise osas peaks tulema lähiajal (omaosalus selles taotluses on 

omavalitsusel 15% ja selleks on vahendid olemas). 

 

Ukraina laste toetuste rahade eest osteti lasteaia hoovidele uued atraktsioonid, mis veel ei ole 

kohale jõudnud, paigaldamine võib ilma tõttu lükkuda kevadesse. Sõimerühmadele kiiged, 

korvpallikonstruktsioonid paigaldatakse Kunda ja Aseri aiarühmade väljakutele, mängumaja 

Viru-Nigula aiarühma väljakule. 

 

Venekeelsete laste eesti keele õppe arendamiseks saadi lisaraha, mille eest on tellitud 

õppevahendeid. Loengutahvel Aserisse; jutupliiatsid + teemapakett (2tk); kogumikud „Ema, 

palun loe mulle!“, „Memme, palun loe mulle!“, „Taadu, palun loe mulle!“ „Isa, palun loe 

mulle!“ igasse lasteaia majja; Logico Primo mänguraamid ja teemakaardid; kõnevurr Aserisse; 

Taibutera Jutustamismäng Aserisse; õues kasutatavad Big-Point salvestavad nupud (2 

komplekti); kõne salvestavad pesulõksud (2 komplekti); sõnavara harjutustahvel (4 tk); heli 

salvestavad binoklid (1 komplekt); Bee-Bot läbipaistev taskutega mängu matt (5 x 5 ruutu) (2 

tk); Easi-Speak vikerkaaremikrofon Bluetoothig (1 komplekt). Plaanis on veel tellida: 

kiusamisest vabaks teemakohvrid (2 tk); tähekaardid; Nupu õppekomplektid (magnettahvlid 

erinevate teemakomplektidega). 

Lisaraha saadi eesti keele õppe jaoks 12 000€. Eesti keele lisaõpetaja Pääsukeste rühma saab 

võimalikuks riigi toetusmeetme abil, vt. https://www.riigiteataja.ee/akt/116072022004. 

 

Hoolekogus tehti ettepanek: kiiretele ja jooksvatele asjadele (majandusküsimused, mis 

rühmades oleks vaja teha) võiks igas hoones kasutusele võtta mingisuguse süsteemi, kuhu 

õpetajad saavad mured sisse kanda. Nii on kursis juhtkond ja loodetavasti enam mitte vahetuv 

uus direktor, samas saavad õpetajad sinna muresid koheselt lisada, samuti hoolekogu 

koosolekult tulnud ideed. Ühelt poolt oleks see kiirete asjade jaoks (tilkuv kraan jm) ja samas 

pikemad plaanid, mis vajaks tegemist. Muidu tõesti aastast aastasse uued hoolekogu liikmed 

hakkavad jälle üles võtma kolme või viie aasta taguseid asju, millest on räägitud ja räägitud aga 

kuskile pole jõutud. Pikaajalistest plaanidest on hea võtta ideid nii eelarvesse kui 

arengukavasse, ka valla eelarvestrateegiasse. 

Heli Lauk: majandusküsimustes on lasteaial majanduskeskusega kontakt e-keskkonnas, kus 

saab edastada vajalikud probleemikohad, mis puudutavad katkist veekraani, elektripirnide 

vahetust jm. 

 

Hoolekogus avaldati arvamust: lasteaia eelarve koostamise protsess on arusaamatu, ei ole 

selge, millele tuginedes eelarvet koostatakse. Lasteaial puudub süsteemne eelarve koostamise 

protsess, on arusaamatu, keda ja millal kaasatakse. Nt millal ja kuidas küsitakse õpetajate 
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arvamust järgmise perioodi planeeritavate kulude kohta, millisel tasemel eelarvega tullakse 

hoolekogusse, kuhu koondatakse ettepanekud, mida järgmise eelarveaasta jooksul katta ei 

suudeta. Eelmisel õppeaastal lubati hoolekogule saata kinnitatud eelarve, seda ei tehtud. 

Hoolekoguga tuleks kokku leppida ka eelarve täitmise info jagamine. 

 

HOOLEKOGU ETTEPANEK: lasteaial tuleks koostada süsteemne eelarvestamise protsess 

ja see tuleks teatavaks teha ka hoolekogule. Hoolekogu võiks eelarvestamise protsessi 

väljatöötamisesse kaasata. Samuti tuleks lasteaial tegeleda kommunikatsiooniprobleemi 

lahendamisega, et hoolekogus antud arvamused ei jääks tähelepanuta ja ettepanekud ei jääks 

vastuseta. 

 

Hoolekogus lepiti kokku, et tänasesse protokolli koondatakse varasemalt käsitletud 

probleemkohad, millega tuleks lasteaia eelarve koostamisel arvestada.  

Nimekiri on järgnev: 

✓ õueplatsidele paviljonid – neid on pidanud esmatähtsaks nii lasteaed kui ka hoolekogu; 

✓ uued atraktsioonid Kunda majja Krõllide, Muumide ja sõimede mänguväljakutele; 

✓ Aseri maja õueala valgustus (koolimaja seinale prožektorid); 

✓ Kunda maja õueala valgustus; 

✓ Aseri maja õueplatsi kontseptsioonis toodud õppeatraktsioonide rajamine; 

✓ Aseri maja õueplatsile lauad ja toolid; 

✓ Viru- Nigula lasteaia õueala liiv, uus toodi peale aga vana välja ei vahetatud. 

 

3. Lasteaiatoidu proovimise kokkuvõte 

 

Kiisude rühma tagasiside: toiduteemal meie rühmast ühtki halba sõna ei ole. Laps on rahul, 

teiste rühma lastevanemate poolt halva kvaliteediga toidu kohta tagasiside meie rühma grupis 

puudub. Toit on korralik, kuid vahel tõesti lastele harjumatu. Ikka ja jälle tuleb meelde tuletada, 

et toitumisharjumused tulevad kodust.  

Krõllide rühma tagasiside: juustupasta tomatisalatiga oli kenasti eraldi, enamus lapsed lükkasid 

tomati korvale, toit oli soe, maitse poolest okei, aga makaron üle keedetud.  

Sipsikute rühma tagasiside: kanapilaff ubadega/hiinakapsa-kurgisalat hapukoorega - täiesti 

normaalne kodune toit. Maitset on, kes uba ei söö, siis see on võimalik välja nokkida. Salat oli 

magus, täpselt ei saagi aru, mis selle magusaks tegi. Porgandi bolognese/pasta/valge redise salat 

- bolognese iseenesest oli väga hea, aga makaroniks oli sarveke, mis oli väga üle keedetud ja 

klimpis, salat oli ka okei. Makaronide välimus rikkus kogu roa visuaalselt ära. Võiks vahetada 

makaroni sorti. 

Tibude rühma tagasiside: toit normaalne ja kodune. 

Pokude rühma tagasiside: toit väga normaalse maitsega, ilusti eristatav, salatid tekitavad veidi 

küsimust. 

Siilide rühma tagasiside: kõik lapsed enamasti söövad ja toidu üle ei kurdeta. Lapsed söövad 

ilusti. 

Veel tagasisidet: piima on vähe, miks antakse lastele maitsevett, kartuli toite on vähe, 

kikerhernes lastele ei maitse, lihtsamad toidud võiksid olla, pestod ja võided lastele ei meeldi. 

Ühel päeval oli kala mudamaitsega. Tore on, et hommikusöögi valikut on juba laiendatud.  

 

Eelmisel hoolekogu koosolekul oli juttu toidutasu tõusust. Lasteaia põhimäärusest tulenevalt 

otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu. Käesolevaks koosolekuks ei ole 

hoolekogule esitatud aruannet toidukulu kujunemise kohta. 
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HOOLEKOGU OTSUS: kui hoolekogule edastatakse toidukulu päevamaksumuse ettepanek 

ja selle kujunemise aruanne, alustab hoolekogu kooskõlastus- ja otsustusprotsessiga. 

Hoolekogu võtab otsuse vastu side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku 

kutsumata. 

 

4. Jooksvad küsimused 

4.1. Valla arenguplaanidest seoses lasteaiaga. Hoolekogu esimees vestles taas Helle 

Kompiga, kes on vallavalitsuses arendusspetsialist. Kuna hetkel ei ole lasteaial 

direktorit, siis lükkub teema käsitlemine hoolekogus edasi. Infot valla arenguplaanidest 

seoses Kellukese lasteaiaga tuleb eelnevalt läbirääkida uue direktoriga ja siis tullakse 

teemaga hoolekokku. 

4.2. Pääsukeste rühma esindaja tegi paranduse/täpsustuse hoolekogu eelmise protokolli 

osas. Nimelt Aseri maja õueplatsil ikka üht-teist on, päris tühjus seal ei ole. 

4.3. Aseri majas hakkab muusikatunde andma Katariina Lilleorg. Kunda ja Viru-Nigula 

majas on muusikaõpetajaga suheldud ning loodetavasti alustab ta tööga esimesel 

võimalusel. Kunda ja Viru-Nigula majas hakkavad muusikatunnid toimuma ka 

õhtupoolikul. Muusika- ja liikumisõpetaja ametikohata ei saa struktuuris niisama muuta. 

Selle taotlusega hakkab tegelema valla haridusjuht ja uus direktor.  

4.4. Esmaspäeval, 07.11.22, alustas Aseri maja Pääsukeste rühmas eesti keele lisaõpetaja 

Elle Morel-Sipria. Elle Türkkel jätkab ka eesti keele tundidega, tema tööspetsiifika on 

erinev rühma eesti keele õpetajatest. 

4.5. Lasteaia kodulehel tuleks parandada vigane toidutasu info. 

4.6. Lasteaia kodulehte tuleks jooksvalt täiendada uue infoga, keegi võiks lasteaia 

personalile selles osas abiks olla.  

4.7. Logopeedi osas tuleks koostada uus töökuulutus, kus kõik motivatsioonivahendid kirjas 

nt valla stipendium. 

4.8. Hoolekogus otsustati, et lastevanemate ja hoolekogu esindajana osaleb direktori 

valimise komisjoni töös 10.11.22 kell 10.00 ja kell 12.00 vallamajas hoolekogu liige 

Almar Tomel hoolekogu esimehe Liina Vasara asemel. Hoolekogu arvamuse kohaselt, 

peab lasteaia direktor väga selgelt aru saama, millised ülesanded teda ees ootavad, et ta 

oleks valmis koheselt põletavate küsimustega tegelema, oluline on kiire 

sisseelamisvõime, hea kommunikatsioonioskus ja tugev protsessijuhtimise oskus. 

4.9. Hoolekogus küsiti eripedagoogi töö kohta. Kui palju ta käib rühmades ja kuidas teeb 

koostööd rühmaõpetajatega. Lasteaia õppejuht on temaga rääkinud ja loodab heale ja 

sujuvale koostööle. Hoolekogu tegi ettepaneku kutsuda eripedagoog uue aasta alguses 

hoolekogu koosolekule, et vanemateni jõuaks rohkem infot eripedagoogi töö kohta ja et 

saaks kuulata tema tagasisidet. Eliisi või hoolekogu liikmete kaudu tuleks vanematele 

edastada info eripedagoogi tööülesannete kohta. 

4.10. Hoolekogu järgmine koosolek toimub 08.02.2023 kell 17:30 lasteaia Viru-Nigula 

majas. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Liina Vasar        Karin Kõrts 

juhataja        protokollija 


