
PÕLVA LASTEAED LEPATRIINU HOOLEKOGU KOOSOLEK 

PROTOKOLL NR. 1 

Põlva           05.01.2022.a. 

Koosoleku algus 17:15 ja lõpp 18:10 

Koosoleku juhataja: Kätlin Kaljas 

Koosoleku protokollija: Evelyn Lume 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: 

RÜHM NIMI 

I sõim Anne Serv 

II sõim Janika Raag 

I A Piret Valdmaa 

III A Evelyn Lume 

II B Moonika Mets (asendusliige) 

III B Kerstin Kütt 

IV B Annika Härma 

Õpetajate esindaja Inge Klade 

KOV esindaja Koit Nook 

Direktor Kätlin Kaljas 

 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. Info ja küsimused 

Päevakorrapunkt nr 1 – Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Ettepanek jätkata tööd endisel hoolekogu esimehel Piret Valdmaa´l. 

Ettepanek  hoolekogu aseesimehe kohale Annika Härma ja Kerstin Kütt– A. Härma taandub, 

kandidaat K. Kütt. 

Ettepanek valida protokollijaks Evelyn Lume. 

Otsustati: 

Valida hoolekogu esimeheks Piret Valdmaa – 8 häält, 1 erapooletu. 

Valida hoolekogu aseesimeheks Kerstin Kütt – 8 häält, 1 erapooletu. 

Valida protokollijaks Evelyn Lume – 9 häält. 

 

Päevakorrapunkt nr 2 – Info ja küsimused 

1. P.Valdmaa: Ettepanek kutsuda fotograaf lasteaeda jõulupidude ajaks, et oleks ilusaid ja 

teravaid pilte. Õpetajatel jääks pildistamise kohustus ära. Tuleks otsustada kas rühm ise 

kutsub fotograafi või läheb kutse terve lasteaia poolt. Rahastuse võimalusteks pakuti 

välja, et vanemad ise tasuksid teenuse eest. 



K. Kaljas: Eelnevatel aastatel tellitud maja poolt, kuid kuna tellimusi fotodele tuli vähe, 

siis sel aastal leppisime kokku, et jäädvustasime ise 

2. K.Kütt: Kodukohvikute päeval teenitud tulu ja lasteaia eelarvest lisatuga soetati lastele 

puidust mängumaja. Missugused plaanid seoses sellega on tekkinud? 

K. Kaljas: Maja kokku panemine on mõistlik jätta kevadeks. Plaanis on maja alla 

paigaldada sile pinnas kummimatidega ning maja värvida. Kevadel mõistlik ühine 

hoogtööpäevak, kus ka vanemad koos lastega saavad  käed külge lüüa. 

3. P.Valdmaa: Kas on tekkinud mõtteid ka seoses Perepäevaga? 

K. Kaljas: Plaanid on jäänud ootele juubeliaastast ja soov on see teha õppejuhi 

eestvedamisel töötajatega. Kaalutud on ka sügisel korraldamise varianti. Kõik oleneb 

olukorrast ja ka renoveerimitöödest. Ilmselt oskab seda täpsustada K. Nook. 

K. Nook: Sel aastal alustatakse hanke ja projekteerimisega. Need tööd ei saa takistuseks. 

4. K. Kaljas: Teen ettepaneku hoolekogu esimehel luua tegevuskava plaan Google Drive 

keskkonda. Siis saaksid kõik seda jooksvalt täiendada. Lisada plaani ka kodukohvikute 

päev. 

5. K. Kaljas: Eliisi kaudu on vanemaid teavitatud, et lasteaia koduleht on aegunud ja pole 

võimalik teha uuendusi. Oleme leidnud ettevõtte uue kodulehe loomiseks, mis võtab 

paar nädalat aega. Kindlasti teavitatakse, kui uus koduleht on valmis. 

6. K. Kaljas informeeris, et 13.01.22 toimub Vaikuseminutite koolitus. Pärastlõunast on 

õpetajad rühmast eemal. Lapsed jäävad abipersonali hoole alla. 

Lisaks on vanematel on võimalus osa võtta Vaikuseminutite koolitusest kevadel, mis 

algab  märtsis 2022. Osaleda saab Lepatriinu ja Pihlapuu lasteaiast kokku 30 vanemat. 

Projekt on rahastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja on vanematele tasuta. 

7. K. Kaljas - Lasteaed on avatud kellaaegadel 07:00-18:00, kuid siiski tuuakse lapsi 

lasteaeda enne avamiskellaaega, 07:00. Õpetajad saabuvad rühma küll varem, kuid 

selleks, et ruume tuulutada ning päevaks ette valmistada. Kui on laps rühmas, siis neid 

asju ei saa teha. On arusaadav, kui on hädajuhus ning õpetajaga on eelnevalt varasem 

saabumine kokkulepitud. Palun hoolekogu esindajatel tuletada meelde meie kodukorda. 

8. K.Nook informeeris finantsolukorrast. Põlva vald saab rahaliselt aasta lõpu poole 2% 

tulumaksutõusu. Inimeste arv vallas väheneb ning palgad on vähe tõusnud. Tulemas on 

ka miinimumpalgatõus. Et saada lasteaiatöötajatele samuti pakkuda kooliõpetajate 

palgaga ühtlasemat tasu, siis tuleks leida võimalus. Siiani on vald toetanud lasteaedu 

0,45.- toidupäeva soodustusega. Hetkel on ainus võimalus töötajate palgatõusu jaoks 

jätta ära toidupäeva soodustus. Sellisel juhul lisanduks kuumaksele juurde ligikaudu 

10.-. See rakendub peale valla eelarve vastuvõtmist, ilmselt veebruarist. Põlva valla 

sotsiaalosakonnast saab küsida abi ja infot toetuste kohta, kui tundub, et selline 

hinnatõus võib perele negatiivselt mõjuda. 

9. K.Nook teavitas, et energiakulude kompenseerimine algab 17.01.22. Kompenseeritakse 

80% energiatõusust ja 5 kuud korraga. Rohkem infot saab Majandusministeeriumi või 

Põlva valla kodulehelt. Toetust antakse sissetulekute põhjal, toetusfond on arvestatud 

elanike pealt. 

 



10. K.Kütt: Kuidas on olukord logopeedi ja tervishoiutöötajaga? 

K.Kaljas: Logopeedi ja tervishoiutöötaja ametikohale ei laekunud ühtegi kandidaati. 

Tervishoiu ametikohal olnud on lahkunud parema töötasu tõttu mujale. Logopeedi 

ametikohale suur puudus üldiselt, on uuritud igalt poolt, isegi pakutud tööd tudengitele, 

kuid nemad ei soovi hetkel sellist vastutust võtta. 

Otsused: 

1. Hoolekogu liikmed teevad meeldetuletuse kodukorrale lapsevanematele 

2. Tuleb luua lasteaia aasta tegevusplaan Google Drive keskkonda, kus hoolekogu 

liikmed hakkavad dokumenti jooksvalt täiendama. 


