
PÕLTSAMAA VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

18.11.2021 Tõrukese õppekoht, veebikeskkond Teams 

Algus 17.00, lõpp 19.05 

 

Osalesid: 16 liiget koha peal (Helen Žukovitš, Taimi Lutsar, Kadi Kippel, Kaie 

Nõmmiksaar, Henri Siimon, Jaan Limberg, Liis Mets, Melanii Kuusk, Triin 

Kodusaar, Marita Aasna, Helen Laula, Margit Randmaa, Marge Vilks, Triinu 

Lundve, Kristi Kütt, Jaanika Pärn) 

11 liiget osalesid veebis (Raul Pärnasalu, Kätlin Mattis, Elise Pild, Eneli Pung, 

Maris Maigre, Kaija Kits, Kätlyn Priimats, Kersti Sikk, Tuuli Ainsaar, Tiia 

Lants, Grete-Berit Sälik)  

Kolmel osalejal ei olnud nõuetekohast dokumenti, et osaleda koha peal, 

mistõttu suunati nad osalema veebis. 

Õppejuht Annika Kreitsman 

Puudus: 5 liiget (Annika Kiisel, Tarmo Õun, Katrin Jalak, Triinu Valk, Anu Viira) 

Kutsutud: Silja Peters (Põltsamaa Vallavalitsus) 

  Ene Kivineem (Põltsamaa Vallavalitsus) 

 

PÄEVAKORD: 

1. Koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord. 

2. Ülevaade eelmise koosoleku kokkulepetes.  

3. Hoolekogu esimehe valimine. 

4. Tegevuskava koostamine. 

 

1. Koolieelse lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord  

Sõna võttis: Ene Kivineem 

Hoolekogu moodustamisel lähtutakse Koolieelse lasteasutuse seadusest (KELS), Põltsamaa 

Valla Lasteaia Põhimäärusest (vastu võetud 18.02.2021 nr 2) ja Põltsamaa valla 

haridusasutuste hoolekogude moodustamise korrast ja töökorrast (vastu võetud 12.04.2018 nr 

15). 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus 

vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga. 

Hoolekogu pädevused: 

- Kuulata/lugeda ära direktori aruanne lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning 

majandamisest; 

- Teha koostööd pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava koostamiseks;  



- Teha ettepanekuid (pole otsustajale siduv)laste arvus suurendamise osas rühmas, 

aastaringse töö osas, arendustegevuse osas;  

- Anda soovitusi eelarve koostamisel, vahendite kasutamisel; 

- Anda arvamusi õppekavale (pole siduv, aga otsustaja on kohustatud arvamust 

küsima); 

- Osaleda oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud 

konkursi komisjoni töös; 

- Kinnitada (õigus ja kohustus) kodukord, vabade ametikohtade täitmise konkursi 

kord; 

- Otsustada lapse toidukulu päevamaksumus. 

Koolieelse lasteasutuse seadus ei kohusta kehtestama eraldi töökorda. 

Hoolekogu liige esindab oma kollektiivi, peab kuulama esindatava rühma lapsevanemaid ning 

nende mõtted edastama. 

Töökord § 3 (7) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate 

organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka. 

Ei ole seatud piirangut, et lapsevanemate esindaja ei tohiks olla lasteaiaõpetaja. Piirangu 

seadmiseks tuleb muuta Põltsamaa Valla Lasteaia põhimäärust.  

Küsimus: Miks Tõrukese lasteaias tuli eelneval aastal lasteaias töötav liige välja vahetada? 

Vastas E. Kivineem. 

Ettepanek: Kiita heaks asjaolu, et ei ole vajadust hakata seadma piiranguid ning rühma 

lapsevanemate poolt hoolekokku rühma esindama valitud hoolekogu liige võib olla ka lasteaia 

töötaja.  

Otsus: ühehäälselt vastu võetud. 

 

2. Ülevaade eelmise koosoleku kokkulepetest 

Sõna võttis: A. Kreitsman 

Eelmise koosoleku käigus valitud tuumiku (igale õppekohale esindaja, kes vahendab infot) 

seast aseesimehe valimine. 

Kandidaadid: Kaija Kits, Jaanika Pärn, Marge Vilks, Tuuli Ainsaar, Triinu Valk, Melanii 

Kuusk 

Ettepanek: valida aseesimees kõikide liikmete hulgast. 

Otsus: ühehäälselt vastu võetud. 

 

Täiendavaid ettepanekuid kandidaatideks ei esitatud. 

Kokku 6 kandidaati, 3 kandidaati tagandavad end, 1 ei osale koosolekul 

 

Ettepanek: valida hoolekogu aseesimeheks Kaija Kits 



16 poolthäält saalis, 8 poolthäält veebis  

Ettepanek: valida hoolekogu aseesimeheks Jaanika Pärn 

3 poolthäält veebis 

Otsus: Hoolekogu aseesimeheks valiti Kaija Kits 24 poolthäälega. 

 

3. Hoolekogu esimehe valimine 

Sõna võttis: A. Kreitsman 

Kandidaatide esitamine hoolekogu esimehe kohale.  

Esitatud viis kandidaati: Taimi Lutsar, Tuuli Ainsaar, Marita Aasna, Melanii Kuusk, Henri 

Siimon. Kolm kandidaati,Taimi Lutsar, Tuuli Ainsaar, Melanii Kuusk, tagandavad end. 

Esitatud kandidaadid hoolekogu esimehe kohale: Marita Aasna, Henri Siimon 

Kandidaatide tutvustus, küsimuste vastused (südameteemad): 

Henri Siimon – toiduteema, rühma huvide esindamine 

Marita Aasna–  eesmärk on koostöö ja info liikumine. 

 

Ettepanek: viia hääletamine läbi avalikult 

Otsus: ühehäälselt vastu võetud 

 

Ettepanek: valida hoolekogu esimeheks Marita Aasna. 

13 poolthäält saalis, 1 erapooletu, 9 poolthäält veebis 

Ettepanek: valida hoolekogu esimeheks Henri Siimon 

3 poolthäält saalis, 2 poolthäält veebis 

Otsus: Hoolekogu esimeheks valiti Marita Aasna 

 

4. Tegevuskava koostamine 

Sõna võttis: M. Aasna 

Esimees tutvustab arutlemist vajavaid teemasid, mis on juba kogutud. 

Esimehe ettepanekud: 

- Leppida kokku järgmise kohtumise aeg  

- Väljatoodud teemad lisatakse Stuudiumisse, et arutelude käigus selguks kõige 

kiiremat sekkumist vajavad teemad. 

- Iga hoolekogu liige uurib oma rühma lapsevanemate seas mõtteid ja murekohti, et 

järgmiseks koosolekuks oleks selgus arutlust vajavate teemade osas 



Osalejate mõtted: 

- Varasemal aastal küsimusi tekitanud jõulupidude filmimisele on lahendus IT-

spetsialisti näol, kas kõik vanemad lubavad oma lapsi filmida 

- Jõulupeo kava võiks olla niisugune, mida on võimalik ka õues esitada 

Ettepanek: arutleda ja teha otsuseid sündmuste osas lasteaias asukohapõhiselt, mitte kaasata 

selleks kogu hoolekogu 

Otsus: ühehäälselt vastu võetud 

Ettepanek: kaasata järgmisele kohtumisele lasteaia juhtkond, et ka nemad saaksid tutvustada 

enda vaateid ning vastavalt neile sobivalt viiakse järgmine koosolek läbi 02.12.2021 või 

09.12.2021 kell 17.00 

Otsus: ühehäälselt vastu võetud. 

Esimehe üleskutse: olla uues rollis toetavad ning proovida leida sõbralikke lahendusi. 

 

Hoolekogu esimees teavitab osalejatele Stuudiumi teel järgmise kohtumise aja. 

 

Kuupäev: 22.11.2021 

(allkirjastatud digitaalselt)       

Liis Mets 

protokollija 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Annika Kreitsman 

koosoleku juhataja 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marita Aasna 

hoolekogu esimees 

 

 

 

 

 


