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ELVA LASTEAED ÕNNESEEN 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

ELVA                                                                                                                    21. jaanuar 2020 

 

 

Algus 17.00, lõpp 18:30 

Juhatas: Kersti Mihailov 

Protokollis: Maarja Meeliste 

Osa võtsid: nimekiri lisatud 

 

PÄEVAKORD: 

1. Rühmade pildistamine 

2. Arengukava 2016-2020 kokkuvõte 

3. Valverühm, lasteaia lahtioleku aeg 

4. Kohapeal algatatud küsimused 
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Sissejuhatuseks ütles avasõnad direktor Kersti Mihailov, kes soovis kõigile edukat alanud 

aastat. 

1. Rühmade pildistamine 

 

KUULATI:  

Õppealajuhataja Aigi Kaptenit, kes ütles, et ta edastas hoolekogus tõstatud küsimused 

fotograafile. Viimane saatis küsimustele kirjalikult põhjalikult vastused (saadetud eelnevalt 

hoolekogu liikmetele tutvumiseks, vastused lisatud). A. Kapten lisas, et fotograaf tundus väga 

koostööaldis ning avaldas lootust ka edaspidi pildistamas käia. K. Mihailov uuris hoolekogu 

käest, et mis mulje fotograafi vastused hoolekogu liikmetele jätsid. Üldiselt oldi vastustega 

rahul. Arutati veel pildistamise ajalimiidi ning fotode kvaliteedi üle. Arvati, et aeg 

pildistamiseks on optimaalne ning piltidega võib üldiselt rahule jääda. 

OTSUSTATI:  

Jätkata sama fotograafiga. Pildistamise ajalimiit jääb orienteeruvalt samaks, ei pikendata, 

kuna see tõstaks arvatavasti fotode hinda. Samuti oli hoolekogu üksmeelel, et lastele oleks 

pikem aeg liiga väsitav. Uuel aastal tõstatada küsimus lastevanemate koosolekul ning 

vajadusel viia sisse väiksemad muudatused. 

 

2. Arengukava 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes ütles, et arengukava ei ole hetkel koostama hakatud. On moodustatud küll 

töögrupp ja Elva vallavalitsusest vajalik kaasata arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu 

Vuks, kellega on plaanis veebruaris kohtuda ning arengukava struktuur, põhisuunad läbi 

arutada, millele eelneb töögrupi poolt arengukava prioriteetide väljatöötamine.  Veel  tõi K. 

Mihailov välja, et arengukava periood peaks olema  kolm aastat. Samuti avaldasid nii direktor 

kui ka õppealajuhataja lootust, et keegi hoolekogu liikmetest osaleb antud koosolekul. 

Hoolekogu esimees Sandra Reinsalu andis nõusoleku osaleda ja Päikesejänkude rühma 

esindaja Hardo Becker samuti. K. Mihailov mainis veel, et arutelu tulemusest saab rääkida 24. 

märts  toimuval hoolekogu koosolekul.  

Lõppenud arengukava kohta tõi direktor välja, et kõik püstitatud eesmärgid saavad täidetud 

100%. Mõned isegi üle ootuste hästi. Sealjuures kiitis ta õppealajuhataja A. Kaptenit põhjaliku 

sisehindamise aruande ning hästi korraldatud õppe-kasvatustöö valdkonna toimimise eest. 

Samuti mainis direktor, et punktid, mis täitmata jäid on kõik seotud materiaalsete vahendite 

puudumisega. Nendeks on: 

 saaliosa parendamine: uued riidekapid, uued toolid, saalipõrand (töödeldud 5x  

spetsialistide poolt, kuid siiski ei ole korda saanud, arvatavasti tuleb millalgi välja 

vahetada); 
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 õuealad: on küll haljastatud ning järjepidevalt hooldatud, kuid laululava esise 

plaatimine ning planeeritud istekohtade loomine lava ette ei teostu. 

 tervisedendamise teemad: täitmine ei ole olnud plaanipärane 2019 aasta, kuna puudub 

nö eestvedaja (tervishoiutöötaja ametikoht koondatud). 

Antud teema kokkuvõtteks ütles K. Mihailov, et Õnneseenes on üldiselt lastevanemate poolne 

tagasiside olnud väga positiivne. 

Veel tõi K. Mihailov välja, et eelmisel hoolekogu koosolekul otsustatud tugiõpetaja ametikoha 

vajadus rühma Päikesepaid, ei saa teoks, kuna vahendid selleks puuduvad. Noormees, kellele 

õpetajat vaja on, käis uuringutel ning ajad vastavate spetsialistide juurde on broneeritud, kuid 

järjekorrad on pikad. K. Mihailov ütles, et kahjuks ei ole antud probleemiga hetkel midagi teha, 

tuleb oodata, millal tuleb uuringutest kokkuvõte ehk tagasiside. 

Direktor avaldas heameelt, et logopeedi ning eripedagoogi ametikoht lasteaiasiseselt olemas. 

Õpetajate palgatõusu 1. jaanuarist 2020 toetas riik, kuid vajalik oleks ka teistel ametikohtadel 

palgataseme tõstmist, kuna näit magistrikraadiga õpetaja ja õppealajuhataja palgavahe on 

vähene. Õpetajat toetavate töötajate palgad madalad ja seepärast ei ole võimalik ühte 

ametikohta juurde luua. 

Hoolekogu liige H. Becker tõstatas küsimuse, et kas mõne projekti raames ei ole võimalik 

tugiõpetajat palgata ning uuris, et kas vallavalitsuse töötajad ei kirjuta selleks projekte. K. 

Mihailov arvas, et kindlasti sellega tegeletakse, kuid täpsemalt ei oska vastata. Direktor tõi 

välja, et antud teemast ning sarnastest teemadest oskaks objektiivselt rääkida valla 

haridusosakonna esindajad. 

A. Kapten meenutas veel, et 28. jaanuar 2020 on lapsevanematele koolitus: „Lapsega 

suhtlemise nipid“ (vastav info on vanematele saadetud, samuti on info lisatud kõikidesse 

rühmadesse). Ta lisas, et ka eelmisel koosolekul räägitud koolitusel „Oskuste õpe“ saavad 

vanemad käesoleval aastal võimaluse osaleda. 

 

OTSUSTATI:  

Järgmisel hoolekogu koosolekul rääkida arengukava töögrupis toimunud aruteludest ja 

tulemusest. Järgmine hoolekogu toimumise aeg määrata 24. märts 2020 kl 17:00. Samuti 

otsustati järgmisele koosolekule kutsuda Elva valla haridusosakonna juhataja Mare Tamm. 

 

3. Valverühm 

 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes rääkis lühidalt, et valverühma teema on esile kerkinud, kuna hetkel on vaid 

kolmes rühmas lapsed ca 18:30ni. Enamasti tullakse  lastele järele hiljemalt kell 18. Plaanis on 

moodustada valverühm Elva kui Peedu majades ning teised rühmad sulgeda kl 17:45. Direktor 

leidis, et valverühma moodustamine oleks positiivne mitmes mõttes, näiteks sama rühma 

õpetajatel oleks rohkem kattuvat tööaega (õpetaja vahetus 7 tundi), ei peaks mitut rühma 

korraga lahti hoidma jm. Negatiivse poole pealt tõi direktor välja, et kuna valverühm asuks 
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koguaeg ühes kindlas rühmas, siis võib probleeme tekkida rühma korrashoidmisega, st 

hommikul võivad olla teatud asjad paigutatud teisiti jm. Samuti ütles K. Mihailov, et lapsed ei 

pruugi leppida õpetajate vahetusega päeva lõpus. Veel mainis ta infoks, et hetkel on plaan 

selline, et meeskond valverühmas vahetuks nädala või kahe tagant. See otsustakse koos 

õpetajatega pedagoogilises nõukogus. 

Seejärel algatas direktor hoolekogus arutelu, et välja selgitada, kas valverühma järele on 

vajadust. Üldiselt leiti, et valverühm võiks kindlasti olla, kuna kõigil ei ole võimalik lastele 

kella 17:45ks järele tulla. Sellega, et lasteaia üldist lahtiolekuaega lühendada kella 18:00 ni, 

olid kõik hoolekogu esindajad nõus.  

 

OTSUSTATI:  

Alates 3. veebruarist moodustatakse valverühm Elva ja Peedu majades ning lühendatakse 

lasteaia lahtiolekuaega kella 17:45ni (esialgu katsetamiseks kuni 31.05.2020 (kollektiivpuhkus 

01.06.2020), kui kõik toimib, siis jääb selline töökorraldus ka kehtima). 

Välja selgitada täpselt lapsed, kes on lasteaias peale 18:00 ja mis põhjustel, kas vanemad on 

tööga hõivatud. 

 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes tõstatas küsimuse, et kas hoolekogu on nõus, et 28. veebruaril 2020 (reede) 

suletakse lasteaed (valverühm jääb Elva ja Peedu majja) selleks, et õpetajad saaksid sõita 

Haapsallu teiste lasteaedade töökorraldusega tutvuma. Näitena tõi ta välja, et varasemalt on 

mõned õpetajad sarnasel õppereisil käinud ning tagasiside on väga positiivne olnud. On palju, 

mida teiste lasteaedade tööst õppida. Erinevustena tõi direktor välja mõned näited varasematest 

külaskäikudest: töötajad on noored ning tihti vahetuvad, vanemad lapsed (alates 3. eluaastast) 

ei ole kohustatud lõunaund tegema, mõned töötajad on vabatahtlikud, samuti on töötajaid, kes 

on tööle tulnud erinevate projektide raames, enam ressurssi ning ametikohti, töötajad on 

entusiastlikud. 

 

OTSUSTATI:  

Sulgeda lasteaed 28. veebruariks (valverühmad jäävad avatuks). 

 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes ütles, et lasteaeda mõlemasse majja on endiselt kindel plaan lastele jooksu- 

ja tõukerattad osta, aga eelnevalt on vaja kogu protsess läbi mõelda, et turvalisus oleks tagatud 

(kus täpselt sõitma hakatakse, kas selleks on vaja mingeid muudatusi õuealadel teha jm). 
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OTSUSTATI: 

Osta rattad, kui turvalisuse seisukohalt on kõik läbi mõeldud. Kindlasti osta koos ratastega ka 

kiivrid. Liiklusmärkide süsteem. 

 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes tõi välja Peedu maja parkla  kehva olukorra. Soe ilmastik ja palju sõidukeid 

on muutnud parkla räämaseks ja parkla piirdealad pidevalt poriseks. 

 

OTSUSTATI: 

Kutsuda vallast vastav ametnik parklat üle vaatama (ilmselt vajaks parkla asfalteerimist). 

 

KUULATI: 

K. Mihailovit, kes ütles, et Õnneseene juures on suur probleem parkimisega ning plaanis oli 

parkla laiendamine. Hoolekogu liikmed arvasid, et abi võiks ka olla joonte mahamärkimisest 

parklasse, kuna tihti ei ole parkimisruum optimaalselt kasutatud. Kõik hoolekogu liikmed olid 

nõus, et joonte korral peaks kindlasti jätma igale autole piisavalt ruumi laste autosse aitamiseks.  

 

OTSUSTATI: 

Kaaluda joonte mahamärkimist ning tulevikus ka parkla laiendamist. 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kersti Mihailov                                                                            Maarja Meeliste 

Koosoleku juhataja                                                                       Protokollija 


