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PÄEVAKORD: 

1. PVL töökorraldus – direktor A. Madisson 

2. Toitlustamine – arutelu, edasised sammud (töögrupi moodustamine) 

3. Tegevuskava koostamine – probleemide kaardistamise põhjal 

4. Jooksvad küsimused 

 

Sissejuhatus M. Aasna 

 

1. PVL töökorraldus 

Sõna võttis: direktor A. Madisson 

1. Muudatused rühmameeskondades (moodustamine koostöös endiste direktoritega) 

Seoses haridusreformi korraldusega on ühe rühma koosseisus õpetaja, abiõpetaja ja õpetaja abi. 

Igal ühel on oma roll, kuid oluline on meeskonna KOOSTÖÖ 

Projektõppele üleminek – aktiivõppemeetod, mis kasvab välja lapse huvidest ja ideedest ning 

rakendub täiskasvanu eestvedamisel vahendite hankimisel, õppetöö organiseerimisel, uute 

külgede näitamisel ning haridusasutuse õppekavas olevate teemadega sidumisel. Eesmärk on, 

et õppija osaleb protsessis, kuulab, otsib, oskab küsida (tolerantsus, kaasamõtlemine, 

tähelepanelikkus enda ja teiste suhtes). Kõik rühma liikmed osalevad projekti elluviimisel 

lähtuvalt tööülesannetest. 

 

2. Õpetajate tööaeg 

 

 



3. Tervishoiutöötaja ja logopeed 

Töötavad ka koolivaheaegadel (erandiks kui keegi on haiguslehel).  

Tervishoiutöötaja – teisipäeviti Mari majas, ülejäänud aja Tõrukese majas, käib jooksvalt ka 

teistes majades. Riskianalüüsid lasteaia mänguväljakute ja sisekliima osas on tehtud. 

Logopeed ja eripedagoog – Mari, Tõrukese ja Lustivere õppekohtades on iga päev kohal; 

Adaveres käib logopeed kahel päeval nädalas, Eskus, Aidus ja Pisisaares ühel päeval nädalas. 

4. Huviringid 

Seni lubatud treeningud majasisese treeneriga, hetkel kaalumisel variant, olukorra stabiilsena 

püsimisel, treeningute hulka laiendada. Plaanis džuudotreening, batuuditrenn, robootika, 

SEPPS, teadusring, inglise keel.  

Üleskutse: Uurige kohalike seast, ehk on mingi ala spetsialiste, kes oleks valmis mingit teemat 

lastele juhendama.  

Väikestes kohtades võib kaaluda ringe planeerida kooliga koos (nt Lustivere) 

5. Lapse lasteaia järjekorda panek  

Kodulehel on võimalus täita ankeet, variant on ka vanemal minna lasteaeda kohale ja seal koos 

õpetajaga täita või alternatiivselt võib ka meilile vabas vormis saata. Kõikidest lasteaedadest on 

avaldused kokku korjatud ja järjestatud. Eelisjärjekorras on loomulikult need avaldused, mis on 

juba varasemalt täidetud. Rühmi hakatakse komplekteerima mais, siis võetakse ka vanematega 

ühendust.  

Arutelu võimaluse kohta oma lapse asetust järjekorras näha – uuritakse erinevaid variante. 

6. Uus lasteaia maja  

Ehitus on graafikus, kolimist on lubatud alustada juulis, augustis oleks avamine ja septembrist 

lapsed sees. 

7. Rühmade komplekteerimine  

Vanuselised rühmad, võivad mingil määral muutuda, suurem seltskond jääb kokku. Uus maja 

mahutab 300 last, maksimaalselt võib aiarühmas olla 24 last, sõimerühmas 16 last. Hetkel on 

Maris 106 ja Tõrukeses 190 last. 

Küsimus: Kas rühmad pannakse maksimumini täis?  

Vastus: Arvestatud on, et kooliminejaid on 54, lisaks plaanitakse juurdeehitust ka 

väikerühmade jaoks.  

Esimees olnud ühenduses seoses lasteaia ehitusega ka omavalitsusega. Planeeritud on 

hoolekogu esimehe kohtumine valla esindajate ja PVL direktoriga, esimehel soov ka planeerida 

valla esindaja kohtumine hoolekogu liikmetega, et selgitada uue lasteaia teemasid. 

8. Küsimused – ettepanekud direktorile  

Küsimus: PVL lasteaias on kaotatud ära ühe õppejuhi koht. Kas üks õppejuht suudab ikka 

kõike hallata? 



Vastus: harjumine võtab aega, õppejuht on tööde järjekorraga saanud järjele. Pole kustunud 

teema, et oleks olemas ka teine õppejuht. 

Ettepanek: Muudatuste/palvete vms korral on lapsevanematel vajalik infot ette teada rohkem 

kui 1 päev, et oleks võimalik oma tegemisi planeerida (lapsed varem koju vms) 

 

2. Toitlustamine 

Sõna võttis M.Aasna 

Henri Siimon on teinud ettepaneku moodustada töögrupp entusiastidest, kelle huviks on laste 

toitumine lasteaias.  

Toidu kvaliteedi parandamiseks on astutud mitmeid olulisi samme ning palju probleeme on 

lahendatud. 

Töögrupi mõte ei ole hakata nõudma ja vigu otsima. Pigem üheskoos leidma laste tervise 

huvides kõige paremaid lahendusi. 

Hoolekogu on nõus, et vastavasisuline töörühm moodustatakse. 

Esialgsed rühma liikmed on M. Aasna, H. Laula, T. Lutsar, H. Siimon. Rühm võib veel 

jooksvalt täieneda. 

 

3. Tegevuskava koostamine  hoolekogu liikmete poolt väljatoodud probleemide osas 

Sõna võttis M. Aasna 

Järjekorda teemasid panna ei õnnestunud – info ei liikunud piisavalt kiiresti. 

1. Parkimine Esku lasteaias 

Arvamust on küsitud ka õpetajatelt. Vald on valmis koostööks, asjaga tegeletakse, kuid mõnd 

lahendust saab rakendada kevadel (nt teekattemärgistuse uuendamine, uue aia ehitamine). 

Jätkuvalt on väravast on lubatud ka sisse sõita – värav tuleb ise avada ja sulgeda. Vajab veel 

kõikide pooltega ühist arutelu (ootame ka õpetajate vastust).  

 

2. Mänguväljakute seisukord Lustivere ja Pisisaare õppekohtades 

Ettepanek: Lustivere ja Pisisaare mänguväljakud vajaksid uuendamist, lisamist, 

väljavahetamist. Väikestele tegevused kasinad.  

Küsimus: Kas antud teema on olemas lasteaia arengukavas (füüsilise keskkonna arendamine)? 

Ettepanek: Tõrukese maja vanade atraktsioonide ümberkolimine.  

 Kaasata kogukond. 

Direktorilt info: Mõned Tõrukese atraktsioonid on planeeritud uuele mänguväljakule. Mari 

õppekoha mänguväljakut kaalutakse jätta avalikuks mänguväljakuks. 

 

 



3. Kommunikatsioon 

Koostöö toimub kahepoolselt. Ettepanek lapsevanematele reageerida infoküsimistele, siis 

liigub ka info kiiremini.  

Info liikumine ka Covid-juhtumite osas on paranenud.  

Kokkulepe direktoriga, et kõiki lapsevanemaid puudutav info saadetakse laiali PVL personali 

poolt.  

 

4. Aidu lasteaias 

Õueala turvalisus, majas puudub korralik veersurve ja ventilatsiooniehitus poolik, majas 

ruumid umbsed.  

Haldusega on asutud vestlusesse.  

 

5. Tagasiside laste tegemiste kohta   

Ettepanek direktorile: õpetajad võiksid iga lapse kohta lapsevanematele iganädalaselt 

personaalset tagasisidet anda. Lapsevanemad leiavad, et ainult arenguvestlusest jääb väheks ja 

tänases olukorras ei ole võimalik ka õpetajatega pikalt vestelda.  

Direktor edastab ettepaneku õpetajatele, leitakse lahendus. 

 

6. Asendused  

Lapsevanemad soovivad, et neil oleks info, kui nende lapse rühmas on keegi personalist 

haigestunud ja töötavad asendusõpetajad.  

Direktor edastab ettepaneku, et õpetajad annaksid vanematele asendustest teada.  

 

4. Jooksvad küsimused 

Sõna võttis: direktor A. Madisson 

Sõna võttis: M. Aasna 

1. Tänu jõululinnaku tegijatele. Palun edastada lasteaiale tegijate nimed, koostööpartnerid, 

et oleks võimalik tänu avaldada.  

2. Jõulupeo teema (Stuudiumisse edastatud info lubab osaleda ühel vanemal, kui on 

olemas Covid tõend – see tõstatas arutelu) 

Ettepanek: Kas on võimalik rakendada õiguskantsleri seisukohta sarnaselt 1.septembrile, et 

lapsevanemate tulemist ei saa piirata? Kaasata omavalitsus vajalike kiirtestide hankimisse ja 

teha jõulupidu nii, et lapsed ei jää hammasrataste vahele.  

Ettepanek: Selgitada rühmades välja, kuidas jõulupidu planeeritakse ning kui palju on neid 

vanemaid, kes vajavad lisameetmeid. 

Direktori vastus: Lasteaia poolt on valmisolek olemas. 



Otsus: Iga hoolekogu liige teeb oma rühmas kiire infokorje ja edastab saadud info M. Aasnale 

homme kella 14-ks 

 

3. Lapsevanemate majja lubamine 

Ettepanek: kehtestada lasteaia piires samad reeglid. 

Ettepanek: hoida hommikul uksed avatuna kuni kell 8.30 

Direktor edastab ettepanekud. 

 

4. Valla transpordi kasutamine õppereisidel 

Küsimus: Kes maksab õppekäikude transpordi eest? 

Direktori vastus: Õppekäikude puhul kompenseerib laste sõidu omavalitsus. Huvi ja 

meelelahutuslike sõitude puhul tuleb sõit maksta vanematel. Ujumise transport tuleb maksta 

lapsevanematel, lasteaed maksab ujumise. 

Ettepanek: Pöörata tähelepanu busside turvavarustusele. Kui bussides puuduvad turvavööd, 

siis nendega ei minda väljasõidule! 

 

5. Kollektiivpuhkused 

Küsimus: Kas kollektiivpuhkused toimuvad? 

Direktori vastus: Linna õppekohtades alles selgub.  

Ettepanek: Eelnevalt teha infokorje, kui palju lapsi vajavad suvel lasteaiakohta.  

 

6. Järgmise koosoleku aeg – 20.01 kell 17 

Järgmisel koosolekul ülevaade tänastest kokkulepetest ja olukorrast jaanuaris. 

Ettepanek: Järjestada vahepealsel perioodil teemad, mis jäid arutamata. 

 

Kuupäev: 14.12.2021 

(allkirjastatud digitaalselt)       

Liis Mets 

protokollija 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marita Aasna 

hoolekogu esimees 


