
 

ELVA LASTEAED ÕNNESEEN 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Toimumiskoht: Elva maja saal               24.05.2022 1-6/2 

Algus 17:15, lõpp 19:00 

Koosoleku läbiviija: Kersti Mihailov 

Protokollija: Kadi Liivak 

Koosolekust võttis osa: nimekiri lisatud  

PÄEVAKORD:  

1.  Rühmade koosseisude ja nimekirjade kooskõlastamine 2022 september 

2. Taotlus Elva Vallavalitsusele lasteaia lahtiolekuaja muutmiseks  07.00-18.00 

3. Vabade ametikohtade konkursi tulemused 

4. Seiklusraja loomine Hooandja toel 

5. Suusakooli suusatunnid uuel õppeaastal 

6. Õueköök Peedu ja Elva maja õuealale 

7. Kohapeal algatatud küsimused 

 

1.    Rühmade liikide, koosseisude ja nimekirjade kooskõlastamine 2022 september 
 

K. Mihailov nimetas rühmade suurused alates 01.09.2022.  
 

Rühma nimi Vanus Laste arv rühmas Kommentaar 

Rõõmurullid sõim 14  

Särasilmad 3-6 18  

Naerupõnnid 3-6 19  

Päevakoerad 3-6 21  

Tähetäpsid 3-6 20  

Tervisejutsid 3-6 20  

Päikesepaid 3-6 20 12 last läheb kooli 2023 

Vandersellid sobitus 17 Rühmas abiõpetaja  

Pääsulinnud 3-6 16  

Pähklipurejad sobitus 15 Rühmas abiõpetaja 

Päikesejänkud sõim 12  

OTSUSTATI: 

1.1 Olukorda tutvustatud, kooskõlastamine jääb sügisesse. 

 

 



2.    Taotlus Elva Vallavalitsusele lasteaia lahtiolekuaja muutmiseks 2022/23 õppeaastast  kell 

07.00-18.00  

OTSUSTATI:  

2.1 Esitada taotlus Elva Vallavalitsusele lasteaia lahtiolekuaja muutmiseks 2022-2023 õa kell 07.00-

18.00 (hääletuse tulemus: 10 poolt, 1 vastu) 

3.    Vabade ametikohtade konkursi tulemused                                                                              

Vajati õpetajat (Päevakoerte rühma Merit Letlane, Rõõmurullidesse Liia Kaabel), logopeedi (1 

kandidaat, kogemust ei olnud alushariduses, ei osutunud valituks)  ja eripedagoogi (Margit Kremer 

jääb edasi).  

 

4.    Seiklusraja loomine Hooandja toel 

Õpetajad on andnud märku, et õueala vajab värskendamist, võiks olla seiklusrada. Söödava iluaia 

kõrval, haigla parklaga külgnev nelinurkne maa-ala, kus oli vana pumbajaam, taotleti lasteaiale. 

Õueala arendustöörühm käis Puhja lasteaias  seiklusraja loomist uurimas. Nende hoolekogu algatusel 

kirjutati projekt raha taotluseks Hooandjale (10 000€). Õnneseene uue maa-ala aia äärde mahuksid 

ka viljapuud ja -põõsad. Vallavalitsuse istungil 24.05.2022 otsustati maa-ala anda lasteaiale, 

korrastamine ei ole veel otsustatud. Lisatakse värav haigla poolele, et saaks evakuatsiooni ajal lastega 

kiiremini haiglasse varjule.  Seiklusraja loomiseks küsida abi KOP programmist, algatus lasteaia 

poolt. Oli arutluse all, kas kasutada heategevusliku toidulaada „Eelista Eestimaist!“ tulu seiklusraja 

loomiseks, kuid leiti, et see jäägu ikkagi laste algatatud rühmaprojektide teostamiseks. Tehti 

ettepanek küsida omafinantseering vallast. KOP rahaküsimine sügisel. Uurida Puhjast Leelo Suidtilt, 

kuidas nad algatasid. Saab ka uurida EG Heliise Riisalu käest ning Järve lasteaiast Annika Kaziult. 

 

5.    Suusakooli suusatunnid uuel õppeaastal 

Paljudes Tartu ja Tartumaa lasteaedades. Kahele vanuseastmele, kooliminejad ja eelnev aste (5 

rühma). Kolm korda talve jooksul (kolm tundi), tunni hind 5,50€/kord, lapsevanemad peaksid ise 

tasuma. Komplektis täisvarustus. Läbiviija Priit Viks. Kus Peedu rühmad seda teeksid? Elva maja 

rühmadel võimalus linnastaadionil. Ettepanek: Teha terve pikk suusapäev Tervisespordikeskuses? 

Mõte hea, aga rahaline pool ei leidnud poolehoidu. Teema algatada uuesti septembris igal 

lastevanemate koosolekul. Lasteaial varustus olemas 9 lapsele. Kas liikumisõpetaja Veiko üldse 

soovib suusatundidega tegeleda? Arvati, et üksikud ostetud suusatunnid ennast lasteaias ei õigusta. 

Lasteaedades, kus Suusakool on käinud, kinnitatakse, et 3x60 minutiliste tegevustega on lapsed 

suusatamise algtõed selgeks saanud. Küsida mujalt ka hinnapakkumisi (MTÜ Suusahullud; Roland 

Lessing). 

 

6.    Õueköök Peedu ja Elva maja õuealale 

Lapsevanemad on algatanud, et tahaksid Peedule ka õuekööki, eelmisel suvel jäi tegemata, kuna sellel 

hetkel polnud seal aktiivset huvi. Kuidas teha? 3. augustil Peedu õueköökide talgupäev. Elva majas 

ei ole koolieelikute alal väga palju tegevusi, võiks kolmas õueköök veel olla. Talgupäevaks valiti 14. 

september. Peedule võiks kaks teha (sõimealale + suurematele). Elva majas tehti kaks eelmist 

euroalustest, lapsevanemad tulid oma tööriistade ja materjalidega, vajadusel tõid materjale juurde, 

ehitus võttis kaks päeva aega. Kas pikk päev nädalavahetusel või mitu õhtut?  

Peedule oleks jalgpalliväravat vaja.  

Vanemad soovivad vallavalitsuselt konkreetset vastust, mis Peedu majadest üldse saab, enne kui 

õuekööke ehitama hakata! 

25.05.22 vastas abivallavanem Heiki Hansen: Hetkel on tekkinud mõned takistused, mis eeldavad 

läbirääkimisi ja kokkuleppeid. Kas kokkulepped ka sünnivad ei oska praegu öelda. Hetkel veel 

planeeringut algatatud ei ole, seega on ebatõenäoline, et 2023 uus lasteaed avatakse. 

Planeeringuprotsess ise on juba vähemalt 7-8 kuud, kuna see algab pole aga teada. 

OTSUSTATI: 

6.1 Peedu majade õueköögid ehitatakse 3. augustil talgupäeva raames lastevanemate eestvedamisel. 

6.2 Elva maja õueköök ehitatakse 14. septembril talgupäeva raames lastevanemate eestvedamisel.  

 



 

7.    Kohapeal algatatud küsimused 

1) Miks ei saa lapsevanemad enda kätte lapse arengukaarti?  

            Lapse arengukaart on õpetaja töövahend ning ei ole seadust, mis kohustaks seda    

lapsevanemale väljastamast. Arengukaart on aluseks last puudutava arenguvestluse 

läbiviimisel lapsevanemaga ja koolivalmiduskaardi koostamisel. Koolivalmiduskaart on 

dokument, mille saab lapsevanem. Lapse arengu kaardi avalikustamist pärast arenguvestlust 

arutletakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.  

2) Peedu Pääsulindude rühm käis Elva Spordihoones uudistamas. Kas oleks võimalik käia 

(kord kuus) spordihoones spordipäevadel? Kas lasteaed saaks transpordiga aidata? 

Juhtkond uurib transpordi võimaluste kohta. Kas saaks kasutada valla transporti (nt Koguta 

buss). 

 

3) Kas hoolekogu saaks kaasa rääkida eelarve koostamisel?  

Seadusega on selleks õigus. Juhtkond uurib võimalusi hoolekogu kaasamiseks. 

4) Kas saaks järgmise õa tegevuskava uuendused dokumendis nähtavalt esile tõsta? Uuendused 

joonitakse alla, mis võimaldab kiirema ülevaate. Dokumentidega tutvumiseks vajatakse 

mõistlikku tähtaega. 

5) Järgmise hoolekogu esimehe valimiseni asendab hoolekogu esimeest Piret Jaani. 

6) Sügisel korraldatakse üldkoosolek lastevanematele, kuidas õpetajad käituvad abivajava 

lapsega. Rääkima tuleb lastekaitsespetsialist. Lisaks logopeed ja eripedagoog parendamaks 

koostööd. Lisaks räägitakse, mis on hoolekogu roll.  Koosolek toimub septembri esimesel 

nädalal. 

7) Ettepanek osaleda projektis Kaisukaruhaigla. Kaisukaruhaigla on lasteaedadele ja -haiglatele 

mõeldud projekt, mille eesmärgiks on vähendada laste hirmu arstide ees. Seda just mängides! 

 

 

Koosoleku läbiviija        Protokollija  

/allkirjastatud digitaalselt/       /allkirjastatud digitaalselt/  

 

Kersti Mihailov        Kadi Liivak 




