
PÕLTSAMAA VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

17.02.2022 Tõrukese õppekoht, veebikeskkond Teams 

Algus 17.00, lõpp 18.32 

 

Osalesid: 8 liiget Tõrukese õppekohas (Kadi Kippel, Kaie Nõmmiksaar, Reelika 

Müllerson, Liis Mets, Melanii Kuusk, Marita Aasna, Jaanika Pärn, Annika 

Madisson) 

 15 liiget veebikeskkonnas Teams (Tuuli Ainsaar, Kätlyn Priimats, Maris Maigre, 

Marge Vilks, Tiia Lants, Triinu Valk, Katrin Jalak, Helen Žukovits, Elise Pild, 

Grete-Berit Sälik, Margit Randmaa, Eneli Pung, Kaija Kits, Kristi Kütt, Raul 

Pärnasalu) 

Puudus: 11 liiget (Taimi Lutsar, Jaan Limberg, Kätlin Mattis, Annika Kiisel, Triin 

Kodusaar, Helen Laula, Triinu Lundve, Kersti Sikk, Tarmo Õun, Hardi Hansalu, 

Raik Matekainen) 

Kutsutud: Põltsamaa Halduse peakokk Silva Eho 

 Põltsamaa Halduse juhataja Ants Reinumägi 

 

PÄEVAKORD: 

1. Arutelu Põltsamaa Halduse peakokaga 

2. Mari ja Tõrukese õppekoha suvine töökorraldus - Annika Madisson 

3. Jooksvad küsimused 

 

1. Arutelu Põltsamaa Halduse peakokaga - toitlustus 

Sõna võttis: M. Aasna 

Küsimustele vastavad peakokk Silva Eho ja Põltsamaa halduse juht Ants Reinumägi. 

Vanemate seas viidi läbi küsitlus toitlustuse osas. Täideti 94 ankeeti.  

- Esmase kokkuvõtte põhjal võib öelda, et enamik hindas menüü mitmekesisust 

hinnanguskaalal 1-5  „keskmine“ või kõrgem. 

- Vanematel on palju eksitavat infot asjadest, mis on muutunud ning pelgalt arvamusi 

(purgisupid, külmutatud tooted jne). 

- Lapsevanemad soovivad toitudesse rohkem vaheldust. 

Ettepanek: Küsimused kokku kogutuna, saame koostada vanematele infokirja, mis annaks 

edasi adekvaatset infot, mis põhimõtete järgi menüü koostatakse, mille järgi toorainet valitakse 

jne.  



Küsimused:  

- Kuidas kujuneb laste menüü - loominguliselt või tehakse koostööd teiste kokkade, 

spetsialistidega? 

Esmalt lähtutakse õpilaste ja koolieelikute toitlustamise seadusest. Teisalt seab 

piirangud rahaline pool. Kolmandaks lähtutakse lastest ja toidust, mis neile sobib ning 

neljandaks tehnilisest baasist. Tehakse koostööd teiste valla kokkadega. 

- Miks on vähe makaronitoite? 

Makaronitoitude sagedus on väike, sest tingituna toidu väljaveost rikkus see 

makaronide välimuse. Samuti ei suuda me teha 1100 pannkooki. Mitmekesisus – on 

koostatud 5 nädala menüü – kui kordub, siis kalatoidud, see on seadusest tulenevalt. 

Lihavariandid vahelduvad, neist pole küllastumist. 

Vahemärkus: makaronide pakkumisel on asi ka seaduses, makaronitooted põhitoidu 

lisana mitte rohkem kui 2x nädalas ja siis peaksid ka olema täisteratooted. 

- Kuidas menüüd koostatakse? 

Viie nädala menüüga tutvuvad õpetaja abid ja valla teised kokad. Ka hariduskomisjon 

ja haridusasutuse juhid saavad tutvuda ja teha ettepanekuid.  

- Missugused võimalused on nt ahju- ja vormiroogade valmistamisel? – Suvisel perioodil 

on tehtud ka omlette jms, siis on lapsi vähem ja on saanud teha. Praeguse köögi 

seadmete baasil ei ole võimalik teha nii suuri koguseid. Infoks, et algklasside maja läheb 

remonti, siis sinna plaanitakse teha köögi laiendus, mis peaks võimalusi parandama. 

- Terviseamet pakub spetsiaalseid programme menüü koostamiseks. Kas seda 

kasutatakse? - Sealt on otsitud retsepte, aga otseselt seda ei kasuta. Ligipääs varasemast 

ajast.  

- Missugused on valla poolt tulenevad nõuded ja piirangud? – 1,6 eurot on toidupäeva 

maksumus,  muid piiranguid ei ole, keegi ei dikteeri menüüd. Selle piires tuleb välja 

tulla. 

- Kas ilma riigihanketa ei oleks võimalik saada kvaliteetsemat toorainet ja odavamalt? 

Riigihange on seadusest tulenevalt.  

- Kas riigihankega nö mängida ei saaks, et tagada kvaliteetsemat toorainet? Meile on see 

ka esimene kord, proovisime õppida võõrastest vigadest, Jõgeva vald jagas oma 

kogemusi ning sellest oli abi. Puu- ja köögiviljade kvaliteet, kartul on probleem ja 

sellega tegeletakse iga kuu (segasordid, serinevad suurused). Hankijaid on kaks ning 

parema kvaliteedi saavutamine on igapäevane töö.  

- Pereti on toitumisharjumused erinevad. Kui palju peab toidu valmistamisel eraldi 

arvestama? Kas lähtutakse eelkõige lasteaialastest? Kui palju see arvestamine mõjutab 

töös? Ei tehta eraldi, kõik sama toit. Laps on väike inimene.  

- Arvamus: Lapsed võivad olla ka pirtsakad sööjad. See, et ei söö ei tähenda, et ei peaks 

pakkuma. Vajavad aega uute asjadega harjumiseks. 

- Päeva toiduraha summa on naeruväärselt väike, kõik ju kallineb. Kas seda ei anna tõsta? 

Direktor – see on hoolekogu pädevuses. Kui hoolekogu otsustab, et on vaja tõsta, siis 

vald toetab 1.60 ja ülejäänud tuleb vanematel maksta. Peakokk: Selge on see, et kõik 

kogu aeg kallineb ja läheb järjest raskemaks, praegu on välja tulnud. Pole muud valikut. 

Ants Reinumägi: Välja tullakse ka seetõttu, et on hange korraldatud, hindade tõus on 



sinna sisse arvestatud. Kui lepingut keegi üles ei ütle, siis hind peaks säilima. 

Läbirääkimiste küsimus. Arutelu vanematega, koostöö köögiga. 

Vajalik lapsevanemate arvamus.  

Arvamus: Kitsaskoht – kui lasteaias otsustatakse tõsta, et kas siis hakataks erinevates 

pottides tegema, sest nt koolis ei tõsteta? Kas keerukust ei tule juurde? See teeks asjad 

keerukamaks tõesti.  

- Ettepanek – uue lasteaia juures võiks olla eraldi köök. Direktor – Seal pole selleks ruumi 

võimekust. 

- Idee A. Reinumägi poolt: Planeeritava köögi laiendusega tekib ka lisavõimalusi. Üks 

lisakatel, lisaahi + personali juurde ja siis võib mõelda, et õpilaste menüü ja lasteaia 

menüü eraldi. Kui köögi laiendus (projekt praegu),70 m2 , siis on võimalikud ka eraldi 

menüüd. Täpsustus-arvamus – Ei tasu jätta muljet, et kohe-kohe tekib võimalusi juurde, 

see on alles projekt. Peaks mõtlema, mis on tänaste võimalustega võimalik. 

- Halduse loomise ajal, õpetajad märkisid üles, palju lapsed sõid, missugused toidud 

lastele meeldisid, kas sellist asja ise veel planeeritud on? Silja Peters viis läbi, oli veidi 

halval ajal, suvine periood, lapsi oli vähe. See ei andnud väga objektiivset tulemust. 

Alati võiks uuesti korraldada (haridusspetialist), Haldusele oleks see informatiivne. 

- Kokkuvõte sellest, mis aja jooksul on muutunud ning mis on olukorra teravaks teinud. 

Enne maksid lapsevanemad ise. Vanemad maksid 2x suurema summa kui praegu. See 

on suur abi. Igal mündil on 2 poolt. Vald võttis kulud kokku ja kaotas köögid ära, 

võimaldas tasuta söögi. Mari lasteaias olles polnud kunagi ühtegi probleemi söömisega 

ja söögiga. Vaheldusrikas ja lahendused head. Praegu näib, et mingis asjas anti järgi ja 

see tõmbas kvaliteedi alla. Positiivne on aga, et see on meile ju tasuta. - Sama kokk teeb 

süüa ja kindlasti on maitsed alles jäänud. Vallas on ühine menüü ja peab kõikide 

köökidega arvestama ja toidud tehakse ühiselt. Praeguste finantsiliste võimaluste juures 

pole teisiti võimalik.  

- Sööjate seltskond on lai, kokale keeruline väljakutse ja on hästi hakkama saanud sellega. 

Lasteaia lapsevanema mure on see, et see võiks olla lasteaialastele vastav. Kas see on 

personali teema? Kui võtta tööle üks inimene juurde, kas siis oleks võimalik 

lasteaialapsele vastavat teha praeguse köögiga lasteaialastele erinevat menüüd? - Ei ole 

võimalik, sest tehnilist baasi pole ka piisavalt. Mitmekesisust saame muuta, kahe 

erineva menüü peale pole tehniliselt võimalik minna. Kui minna Põltsamaal, siis tuleb 

minna ka Puurmanis ja Lustiveres, kõiki peab kohtlema võrdselt. 

- Arvamus - praegune kokk on olnud ametis väga vähe. Lapsed söövad, on lapsi, kes 

söövad kõike ja on neid, kes ei söö midagi. Kui muudatused tulevad, siis mitte liiga 

äkitselt, siis pole ka hea. Anname aega pigem. 

- Küsimus oote kohta.Valmistooted, poolfabrikaadid, iseäranis häirivad saiakesed – 5 

päeva jooksul 4 päeval saiake. Kui neid nii vähe, kellele on vaja oodet valmistada. Miks 

need peaksid siis olema saiakesed? Miks ei saaks teha karaskit vms? Valmis saiakesi 

pakume üle nädala reedeti. Poolfabrikaatidest kasutame ainult frikadelle. Küpsetisised 

tarnitakse, need pagaritöökojad on tunduvalt professionaalsemad, siin tehes oleks 

kallimad ja ei oleks nii kvaliteetsed. Kõikidel toiduainetel on E märgistus. Kõik E-d ei 

ole halvad ja see on toiduainetes. 



- Kui olime eelnevalt tervist edendav ja tervislikku toitumist edendav lasteaed, siis hetkel 

arvamus on alanenud. Saiakese ja pitsa asemel võiks ju mõelda ka parema valiku. - Alati 

saab teha paremaid valikuid, jätame peakokale ka võimaluse otsustada. Hetkel ei ole 

talle etteheiteid.  

- Laste rasvumus on otseselt seotud lasteaia toitumisega. Laps ei kurda, aga kui vaatan 

menüüd, siis usun, et on võimalik teha paremaid valikuid. Isiklik kogemus – vaadake ka 

lapse liikumist, tegevusi jne. Olen tänulik, et koolis antakse hommikuputru. Väga 

vähestes riikides on 3x tasuta toitu üldse. Paljudel vanematel võib olla keeruline maksta 

lisaks. Isiklik arvamus – kalakaste ei meeldi.  

- On olnud muudatused ja ilmselt on see põhjus, miks see tekitab pahameelt. Ei ole lihtsalt 

varasematele ootustele vastav. Kui vanematena saadame lapse lasteaeda, siis teame, et 

seal on kokk, siis ootused on teised ja pitsasaiake kütabki kirgi. - Viimane 

veterinaarinspektsioon tegi 14. ühe märkuse, kus ta avastas, et sügavkülmas oli 2 kg 

lihapakki, millel polnud märgistust peal. Ka suurköök on puhas ja korras. Toiduauto 

sai tellitud uus, desinfitseeritud. See annab kindluse.  

- Arvamus – Näib, et hetkel midagi suurt muuta ei saa. Toidud on head. Hea, kui kahe 

aasta pärast saaks eraldi menüüd. Idee kasutada toitudes värve, et muuta seda 

ahvatlevamaks.  

Esimees edastab küsitluste tulemused liikmetele meilitsi. Plaan on arutada ka 

haridusosakonnaga, kas ja kuidas teha õpetajate seas infokorje, et annaks ideid ja tagasisidet 

ning et ka toidu raiskamist vähendada. Alati on ju võimalikud parandusettepanekud, 

lapsevanemate küsitluse detailsed ettepanekud esitatakse ka peakokale - Arutelu ja 

ettepanekud on teretulnud. Olen seda meelt, et arvestame ja kui viiakse läbi küsitlus, siis 

see on tänuväärne. Suuremast kollektiivist selgub alati parem arvamus. Proovime veel 

mitmekesistada. Võtan kalakastme personaalseks, et see saaks isuäratavam. Konsevsupid – 

minu ajal ei ole tehtud. Viimaste toidupakkide jagamisel oli, võib-olla sealt on tulnud 

niisugune info.  

 

2. Mari ja Tõrukese õppekoha suvine töökorraldus 

Sõna võttis: Direktor Annika Madisson 

Sügist alustasime muudatustega, eelolev suvi toob kaasa ka palju muudatusi, eelkõige 

linnas. Alustame sügisest uues majas, seoses sellega toimub muudatusi tõenäoliselt ka 

rühmades. Eelkõige ühevanused kokku, võib tulla muutusi sõprade seas ja võib tulla ka 

rühma meeskondades. Arutatakse õpetajatega läbi. Oleme ka rühmavestlusi läbi viinud ja 

on selgunud üht-teist. 

Mari ja Tõrukese õppekohtade suvine töökorraldus: 

Rühmadesse lähevad nimekirjad, lapsevanematel palutakse märkida, millal on suvisel 

perioodil (01.06 – 31.08) vaja lasteaia kohta. 

Juunis juba alustatakse kolimisega. 27.06 on kõik lapsed koondatud kokku Mari õppekohta. 

Sellel perioodil planeeritakse rühmameeskonnad vastavalt puhkusegraafikutele. Osad 

suunatakse kolimistele ja vahetustega, et saaks uue maja laste vastuvõtuks valmis panna. 



Kuna see on eriolukord, siis kellel on võimalik lapsi vähemalt 2 kuud kodus hoida, siis 

selleks perioodiks vabastatakse kohatasust. Selleks on vaja vabas vormis avaldus teha ja 

märkida, mis perioodiks vabastust taotletakse. Üldinfo ja selgitav info läheb valla lehte.  

Küsimus - Kui planeerin last suvel kodus hoida, kuid siis tekib SOS olukord, kas siis see 

koht võimaldatakse? – Jah, võimaldatakse. 

 

3. Jooksvad küsimused 

Sõna võttis: M. Aasna 

1. Hoolekogu liige Taimi Lutsar pöördus mõni aeg tagasi covid situatsiooni osas. 

Missugused on lasteaias praegu kasutusel olevad meetmed? Ja tegi ettepaneku, et me 

võtaks hoolekogus seisukoha, lasteaed peaks vähemalt järgima haridus- ja 

teadusministeeriumi juhiseid.  Direktor: Järgime neid juhiseid ja konkreetselt lähtume 

olukorrast, vastavalt sellele võtame vastu otsuseid.   

Pereti on proovitud järgida ning hoiduda ja osad elavad mitu generatsiooni koos – kas 

personal majas kannab maski, või on ainult koosolekul? Kui palju omavahel kokku 

puututakse? Direktor: Maskid on saadaval, võimalus on, soovitus on, nõuet ei ole, oma 

südametunnistus. On teada juhtum, mis ajendas pöörduma. Üleöö oli 14 töötajat puudu, 

2 rühma, mis pandi kokku, ühest neist tuli lasteaeda 2 last, kes olid eelneva nädala olnud 

ära, seega kokkupuuteid polnud. Sel korral sai nii lahendatud. Tegelikult on juhiseid 

järgitud nii maskide kui ka des.vahendite näol. Õpetajate pahameel oli, et eelmisel 

haigusperioodil tehti 4 valverühma ja sellega polnud kellelgi probleemi. Ka asendused 

olid sel hetkel haiged ja neil on õigus keelduda.  

Hoolekogult lisaettepanekuid lasteaiale ei laekunud. 

 

2. Küsimus koolieelikute kohta. Kuidas lapsevanemate informeerimine käib, mis hetkel 

tuleb esitada koolimineku avaldusi?  

Täna just tuli avalduste esitamiseks kooli lehel teade. 

Kaija Kitselt info – on vanemaid, kellel on lapsed varem kooli läinud ja varem olid asjad 

hästi. Varem oli juba kevadel esimene infotund. Viimased 2a pole saanud tavapäraselt teha. 

Sel aastal loodame teha paremini kui varem (eelmine aasta veebis) ja saadi kokku alles 

augustis. Loodetakse kohtumine teha aprillis. Aga osalejaid on nii palju, et risk on suur ja 

peab hoolega kaaluma. 1. 03 – 31.03 on avalduste esitamine ja täna (17.02.22) väljastati 

info. Stendidele pannakse plakatid üles jne. Kohalikus lehes tuleb ka info. Ärevuseks pole 

põhjust. Enamik avaldustest laekub märtsis. Oma piirkonna lapsed ei jää ukse taha, 

muretsema ei pea. Alati saab küsida ka otse koolist. Infot jagatakse lasteaiaga ka. Praegused 

plaanid eraldi koosolekute osas on selgumisel. 

3. Ettepanek direktorile jagada uue maja, kolimise jms kohta ohtralt infokirju, et vanematel 

oleks selge ülevaade. 

4. Järgmine koosolek on planeeritud 07.04.2022 kell 17.00 

 



 

Kuupäev: 23.02.2022 

(allkirjastatud digitaalselt)       

Liis Mets 

protokollija 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marita Aasna 

hoolekogu esimees 


