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1. E-keskkonna ELIIS tutvustus 

 

KUULATI 

 

A. Kaptenit, kes teatas, et lasteaed on 2015. a jaanuarist ametlikult liitunud E-keskkonnaga ELIIS. Ta 

tutvustas programmi ja näitas selle kasutusvõimalusi. Õpetajad on keskkonda eelnevalt kasutanud 

kolm kuud. Alates detsembrist 2014 ei kasutata enam paberpäevikuid. Nüüd hakatakse liitma 

lapsevanemaid. Lasteaia jaoks on see suur samm edasi. Hea on, et info on kohe pärast lisamist näha 

erinevates majades. Seni on kasutusel olnud ühisserver, aga sinna ei ole Peedu majast alati ligipääsu 

olnud. 

 

ARUTELU: 

 

A. Sugul küsis, kas liitumine on kohustuslik või soovituslik. 

 

A. Johanson avaldas arvamust, et arendajale võiks teha ettepaneku luua ligipääs ka mobiil-ID-ga  

 

A. Kapten vastas, et kui ikka võimalik liituda ei ole, siis vanemad infost ilma ei jää.  

 

H. Hansen küsis, kas peaks olema võimalik siduda raamatupidamissüsteemiga nii, et näiteks 

puudumiste info oleks arve koostajale nähtav. 

 

OTSUSTATI: 

 

1.1 Iga rühma hoolekogu esindaja saadab info ELIISi kohta oma rühma vanematele. 

 

 

 



2. Jooksvad teemad ja küsimused 

 

KUULATI 

K. Pirksaare teadet selle kohta, et ASi Regionaalsete investeeringute toetuste andmise programmist sai Peedu 

õueala osalise toetuse. Toetatakse õuepaviljoni ehitamist, ministaadion jäi rahastusest ilma. 

M. Sedrikut, kes andis ülevaate Peedu maja ümbruse parkimisprobleemidest. Ta küsis, kas ei oleks 

võimalik Lõuna tänavale teha tsoon, kus oleks peatumine ja parkimine keelatud või siis õueala. 

 

ARUTELU 

 

H. Hansen selgitas, et õuealaks ei saa muuta, aga peatumis- ja parkimiskeeld on täiesti võimalik. 

 

A. Johanson märkis, et see ei ole ainuke ohtlik koht. Kooli juures piisaks liikluse turvalisemaks 

muutmiseks sellest, kui ülekäiguraja juures oleks korralik valgustus nii, et jalakäija oleks nähtav. 

 

M. Kiljako küsis, kas Peedu koolimaja valmimine ei too kaasa muutusi liikluskorralduses.  
H. Hansen nentis, et Lõuna tänav küll osaliselt laieneb, aga see on kõik. Teid ei ole võimalik 

laiendada, kuivõrd maa kuulub eraomandisse. Ta lubas edastada info linnavalitsusse ja märkis, et kui 

vastuolekut pole, saab peatumis- ja parkimiskeelu ära kinnitada. 

 

M. Kiljako kirjeldas halba liikluskultuuri parklas ja tegi ettepaneku keelata väravate ette parkimine 

ning eraldada kõnnitee parklast piirdega. Samuti meenutas ta kunagist teemat, tekitada ringliiklus 

Peedu parklas: sisenemine ühelt ja väljumine teiselt poolt.  

 

M. Sedrik soovitas näiteks palkidest ilusa piirde abil tekitada nii üks kui teine, piirdel peaks olema siis 

jalgvärava suurused vahed vahel teatud maa tagant, kust parklasse siseneda. 
 

M. Sedrik tõstatas ka teema toitlustamise kohta. Probleemiks eelmagustatud tee. Ta küsis, kas ei võiks 

lapsed ise vastavalt soovile ja vajadusele suhkrut panna.  

 

Leiti, et kui iga laps hakkab ise suhkrut panema, siis tekib kaos.  

Lasteaia juhtkond soovitas suhkruvaba tee soov sarnaselt allergiate ja toidutalumatustega anda õpetaja abile 

rühmas teada, kes siis püüab individuaalselt alternatiivi leida. 

M. Kiljako märkis, et nädala menüü võiks olla trükitähtedes ja madalal, nii et lapsed saaksid lugemist harjutada 

ja koos kasvatajaga arutada, mida nad sööma hakkavad. 

A. Kapten selgitas, et suuremates rühmades on iga toidukorra tutvustamine päeva korrapidaja ülesanne. 

H. Hansen rääkis linnavalitsuse plaanidest lasteaia kohtade tasustamisel. Ta selgitas, et veebruaris on 

plaanis ühine koosolek mõlema lasteaia hoolekogudele. 
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