
PÕLTSAMAA VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

12.05.2022 Tõrukese õppekoht, veebikeskkond Teams 

Algus 17.00, lõpp 18.50 

 

Osalesid: 15 liiget Tõrukese õppekohas (Marita Aasna, Helen Žukovits, Margit 

Randmaa, Kristi Kütt, Triin Kodusaar, Helen Laula, Kadi Kippel, Elise Pild, 

Jaanika Pärn, Melanii Kuusk, Grete-Berit Sälik, Liis Mets, Kätlin Mattis, Raik 

Matekainen, Annika Madisson) 

 10 liiget veebis (Kaija Kits, Raul Pärnasalu, Tiia Lants, Eneli Pung, Kersti 

Sikk, Hardi Hansalu, Triinu Valk, Kaie Nõmmiksaar, Marge Vilks, Katrin 

Jalak)  

Puudus: 9 liiget (Reelika Müllerson, Jaan Limberg, Triinu Lundve, Annika Kiisel, 

Kätlyn Priimats, Tuuli Ainsaar, Tarmo Õun, Maris Maigre, Taimi Lutsar ) 

 

PÄEVAKORD: 

1. PVL kodukord 

2. Ülevaade PVL eelarvest - juhataja A. Madisson 

3. Jooksvad küsimused 

- nt uue õppeaasta huviringid 

- lasteaia rühmade komplekteerimine 

 

1. Põltsamaa Valla Lasteaia kodukord 

Esitatud hoolekogu liikmete poolt ettepanekud tutvutud kodukorra täpsustamiseks 

/muutmiseks. 

Küsimus: Kodukorras on mõned teemad kajastatud mitmel korral (nt 11.6, 11.7, 11.9 ja 4.10) 

Kas kordused on vajalikud? 

Vastus: Õpetajatega on see läbi arutatud ning leitud, et need kordused on vajalikud, sest siiski 

on ka neid, kes toimivad vastupidiselt. 

Arvamus: Tõenäoliselt on ka neid lapsevanemaid, kes loevadki läbi ainult kohustuste osa, 

seega on mõistlik olulist infot mitmes kohas kajastada. 

  

Küsimus: Punkt 5.3 Laste õues viibimise ajal toimub ruumide koristus ja tuulutamine ning 

laps peab viibima iga päev vähemalt üks-kaks korda õues. Kas seal peab olema sees sõna 

PEAB? On arvamusi, et väga halva ilmaga ju ei minda õue. Kas väga külaga on kõigile 

soojad riided tagatud? 



Arvamus: On hea, kui lapsed käivad iga päev õues, halva ilmaga kas või 15 minutit. See 

annab võimaluse rühmaruume tuulutada, et vältida olukorda, et lapsed on 9 tundi ühes 

rühmaruumis ning mitmetel on hiljem aktiivne nohu. Ei ole halba ilma, on vale riietus. 

Lapsevanemal on kohustus tagada lapsele elementaarsed ilmastikule vastavad riided.  

 

Küsimus: Kas nakkushaigustest peab teavitama? 

Vastus: Kui rühmas on ussid või täid vms, siis on vajalik ka rühmaruumide põhjalikum 

puhastamine ning hea on kui teised lapsevanemad oskavad oma last selle teadmise valguses 

enam jälgida. 

 

Ettepanek: Kas kodukord ei võiks sisaldada ka infot huviringide osas? Minek, tulek, 

riietumine? Kes selle eest vastutab? Ettepanek see kirja panna, et lapsevanematel ja õpetajatel 

oleks sarnased teadmised ja ootused. 

Vastus: Praegu viib ja toob lapsi ringijuhendaja. Õpetaja kohustus ei ole lapsi riietada. 

Arvamus: Lapsevanema kohustus võiks olla lapsele vajalikud asjad kaasa panna ning õpetaja 

võiks suunata riietama vms. Kui ring on keset päeva siis ei ole vanematel alati võimalust tulla 

last viima ja tooma. 

Vastus: Ettepanek on vajalik õpetajatega läbi arutada. 

 

Küsimus: Õues olemine pimedal ajal õhtupoolikuti. Kas uues lasteaias on õueala valgustatud, 

et lapsed saaksid piisavalt õues olla? 

Vastus: Valgustus on planeeritud vastavalt spetsialistide arvutustele, et oleks igas suunas. 

 

Ettepanek: Lisada kodukorda autode mootori seiskamise kohustus külmal ajal kui lapsed 

liiguvad kelkudega samuti kodukorda.  

 

Ettepanek: Lisada juhtkonna poole pöördumise üldjuhend samuti kodukorda, kas on vajalik 

aeg kokku leppida või on vajalikud inimesed alati olemas ning täpsemad ajad lisada 

kodulehele.  

Arvamus: Selle info võiks lisada täpsustuseks punkti 9.4 juurde, mis selgitab arusaamatuste 

korral lasteaia poole pöördumist. 

 

Tähelepanekud ja ettepanekus sõnastuse korrigeerimiseks. 

 

2. Ülevaade PVL eelarvest 

Sõna võttis: A. Madisson, et selgitada tabelit.  

 

Eelarve tuli üle alates 1. septembrist. Seal on kajastatud kõik jäägid, mis erinevatest 

õppekohtadest olid jäänud ning nende alusel toimetati.  

 

Esimesed read, materiaalsed ja immateriaalsed kulud, antavad laenud ja rajatiste ja 

hoonete soetamine kuuluvad ehituse ja Vallavara alla ning nendele küsimustele oskavad 

sealsed inimesed täpsemalt vastata, seda lasteaiaga ei kooskõlastata. 

 



Info- ja kommunikatsioonitehnika read on miinusega, sest järjest hakkasid arvutite 

kuvarid läbi minema ning järk-järgult parandatakse infotehnoloogia seisukorda. 

 

Õppevahendite tellimiseks loodi ühisvorm, et oleks ülevaade ning võimalus paremini 

arvestada. Kolimise hõlbustamiseks sellel aastal majja kaubapakkujaid ei võetud.  Uude 

majja tulevad ja siis saab teha ühistellimusi.  

 

Koolitused – keegi pole koolitustest ilma jäänud. On olnud õpetajate ühiskoolitusi, ühel 

teemal on viidud läbi kolmel päeval, et kõik saaksid osaleda tagamaks ühesugune 

mõtlemine, arusaam ning tõhustada seeläbi koostööd. 

 

Arvamus: On teada, et hariduskomisjonil on plaan juunis üle vaadata teise poolaasta info. 

Praegune info on läbipaistev. Proportsioone on raske hinnata. 

 

3. Jooksvad küsimused 

 

- Huviringid.  

Küsimus: Järgmise õppeaasta huviringid. Kas teha varem räägitud küsitlus lapsevanemate 

seas? Missugune on lasteaia seisukoht? Kuidas on meelsus huviringide osas? 

Vastus: Lasteaed on lahkesti valmis jagama oma ruume. Huviringid on teretulnud, kui sellega 

ei teki õpetajatele suuri lisakohustusi. On olnud diskussioone teemadel, et kas õpetaja peab nö 

sundima last minema huviringi, kui laps ei taha seda aktiivsel mänguajal. Lisaks on asjaolu, et 

teised lapsed on juba õues, laps tuleb trennist, aga vanem ei ole veel järgi tulnud. 

Arvamus: Küsitlus on vajalik, et kaardistada ära vanemate huvid. Kui suures mahus ja kuidas 

korraldada on juba järgmine teema. Küsitlus oleks vajalik teha nüüd, et sügiseks oleks juba 

olemas mingi arusaam. Ka treenerile on hea sisend, kui teab, et tema trenn on oodatud.  

Arvamus: Küsitluse korraldab Hoolekogu esimees M. Aasna. 

 

- Rühmade komplekteerimine 

Informatsioon direktorilt: Rühmade nimekirju moodustatakse, mustad nimekirjad on juba 

tehtud, võib veel ette tulla muudatusi. Põhimõtteks oli see, et võimalikult suur koos olnud 

grupp läheks ühes vaimus edasi. Oluline on, et rühmades oleksid ühes vanuses lapsed, et kõik 

läheksid korraga kooli. Üks koolieelikute rühm jääb poolik, selle arvelt saab veidi teisi lapsi 

liigutada. Lasteaednike liit usub, et uus seadus, mille järgi suurendatakse rühmi kahe lapse 

võrra võetakse vastu, siis ei teki probleemi ja kõik lapsed mahuvad lasteaeda ära. Teine 

variant on, et hoolekogu teeks ettepaneku rühmade suurendamiseks kahe lapse võrra.  Kui 

sõimerühmade täituvus oli sel aastal nt kolmel päeval 11 last kohal, siis reaalsuses tooks 

rühma suurendamine kaasa vaid paari lapse lisandumise.  

Küsimus: Kas nimekirjad on tehtud juba eeldusel, et hoolekogu teeb ettepaneku? Tegelikult 

tuleks siis ju suurendada ka aiarühmades laste arvu? 



Vastus: Nimekirjad on tehtud kahes variandis. Kui kõiki rühmi suurendada 2 võrra, siis 

mahuvad lapsed sisse ära. Kui 3-4 aastaseid on praeguse arvu järgi 3,5 rühma, siis peame 

moodustama 4 rühma. Aga kui saaksime suurendada rühma kahe lapse võrra, siis saame 

lapsed tõsta 3 rühma ja tänu sellele oleks võimalik avada veel üks sõimerühm.  

Arvamus: Jääb mulje, et tegelikult on vajadus teha ettepanek, et kõik lapsed mahuksid ära? 

Vastus: Seda ei saa direktor öelda, aga kui rühmade suurendamist ei tule, siis on 2 rühma jagu 

lapse joone all. 

Info: Kui otsust ei ole enne 31. maid kinnitatud, siis läheb ülejäänud laste nimekiri 

omavalitsusele. Vajalik oleks otsus teha nii kiiresti kui võimalik, sest sõimerühmad peavad 

olema kinnitatud 31. maiks, samas on sõimerühmade arv praegu oluliselt seotud ka 

suuremates rühmades laste arvu suurendamisega. 

Arvamus: Kui seda plaanitakse ühel hetkel nii kui nii riiklikult teha, siis mis võiks olla 

hoolekogu vastuargument?  

Arvamus: Siinkohal oleks põhjalikumat tausta vaja, sest rühmades on ka keerulisemaid lapsi. 

Osades rühmades võib kahe lapse lisamine päris suure kaose tekitada.  

Arvamus: Kui uues majas kaob ära õpetajate abidel toiduga tegelemine, siis jääb just kui 

rohkem aega ka nendel lastega tegelemiseks.  

Arvamus: Sobitusrühmas, kus on Rajaleidja otsusega laps katab nii kui nii üks laps rohkem 

kohti ära ei ole siis laste arv nii suur. Samas 3-4 aastaste seas on palju tähelepanu nõudvaid 

lapsi, kellel pole Rajaleidja otsust. 

Arvamus: Vajalik on pidada õpetajatega plaani, kuidas nemad suhtuvad rühmade 

suurendamisse. Kas võiks olla võimalik näha numbreid, et Hoolekogu saaks oma otsuses 

millelegi tugineda.  

Ettepanek: Kui laste arvu suurendada, siis tuleks ka tugispetsialistide arvu suurendada. Võiks 

olla ka psühholoog? 

Vastus: Valda on juba tehtud avaldus sotsiaaltöötaja koha loomiseks, lisaks on olemas 4 

logopeedi kohta ja 2 eripedagoogi kohta. Kui tekib psühholoogi järele vajadus, siis on 

võimalik taotleda lisarahastust, et spetsialisti majja kutsuda. Kui sotsiaalpedagoogi asemel 

leitaks ka psühholoog, siis see oleks väga tore. 

Arvamus: Psühholoogi olemasolu oleks väga tore, sest lisaks lastele oleks võimalus toetada ka 

peresid, õpetajaid. Praegust võimalust minna teenust saama Perepesasse ei kasuta paljud 

lapsevanemad, lasteaias kohal olles oleks tõhusam.   

Küsimus: Kas on vajadus suurendada laste arvu kõikides rühmades või tuleks kõne alla ka 

osaline tõstmine? 

Vastus: Otsustes peaks ikka konkreetne olema.  

Küsimus: Kui palju on neid lapsi, kes kindlasti 1. septembril seda sõimerühma kohta vajab? 

Arvamus: Kui koha vastuvõtmisest teatamise tähtaeg on enne uue õppeaasta algust ning kui 

tuleb äraütlemisi, siis selle arvelt saab teha suuremate laste otsuse augustis. 



Arvamus: Veel on vajalik uurida õpetajate valmisolekut. Järgmisele erakorralisele 

koosolekule on vajalik ka Silja Peters kutsuda, et arutada täpselt võimalikud lahendused läbi.  

 

- Esku parkimisala 

Küsimus: Kui kaugel selle teemaga ollakse? Kas ei oleks võimalik lasteaia ala kohalike laste 

eest üldse sulgeda? Kuidas tagada laste ohutus? 

Vastus: On võetud töösse, et vaadata, kus on piir ning kuhu aed panna. Aed paigaldatakse 

ainult ettepoole, paigaldamise aeg ei ole veel teada. Laste ohutust silmas pidades on praegu ka 

kõigil vanematel lubatud väravast sisse sõita, kuid see tuleb enda järel sulgeda. Laste ohutust 

jälgivad õpetajad.  

 

- Lõpupidude koogid 

Küsimus: Kas lasteaed toetab sellel aastal lõpupidudel kookidega? 

Vastus: Ei, see on lapsevanemate vastutada.  

 

- Eelteated 

23.05 – 31.08 ei ole juhtkonnaga kohtumiseks konkreetseid aegu õppekohtades, vajalik on 

eelnev aja kokkuleppimine, sest õppekohtade vahel on palju liikumist. 

02.09 – 03.09 on planeeritud meeskonnatöö koolituspäevad, võib juhtuda, et vajatakse 

täiskasvanute abi. Mõte lapsevanematele, et võimalusel ärge 02.09 last lasteaeda tooge.  

 

- Uue lasteaia rühmanimed 

Rühmade nimed on linnud, valiti välja 16 nime, mis ei ole veel rühmade vahel jaotunud. 

Lasteaia nimi jääb endine – Põltsamaa Valla Lasteaed 

 

Kokkuvõte 

Vajalik on kodukorra täiendamine. 

M. Aasna koostab küsimustiku huviringide kohta. 

Erakorraline koosolek rühmade komplekteerimise teemal 26.05, kellaaeg täpsustub. 

 

Kuupäev: 19.05.2022 

(allkirjastatud digitaalselt)       

Liis Mets 

protokollija 

 



(allkirjastatud digitaalselt) 

Marita Aasna 

hoolekogu esimees 

 

 

 

 


