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Koosoleku juhataja: Anne Tikoft
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Päevakord:
1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine
2. Hoolekogu liikmete tutvustamine
3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
4. Lasteaia juhtkonna tutvustamine
5. Direktori aruanne lasteaia 2017/2018 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest ning
majandamisest
6. 2019.a eelarve projekti tutvustamine
7. Lasteaia põhimääruse muutmine
8. Jooksvad küsimused
9. Lasteaia hoonega tutvumine

Arutelu:
1. Hoolekogu sekretäri, esimehe ja aseesimehe valimised
Hoolekogu kinnitab sekretäriks Olga Gul´i, esimeheks Risto Lindeberg´i ja
aseesimeheks Anastassia Undusk´i.
2. Direktor tutvustas lasteaia juhtkonda ja selgitas hoolekogu liikmete õigust pöörduda
oma küsimustega juhtkonna poole.
3. Direktor andis ülevaate 2017/2018 õppeaasta kohta ja 2018/2019 õppeaasta kavast (nii
õppe-kasvatustöö kui ka majanduslik pool).
4. Direktor tutvustas 2019. aasta eelarve taotlust koos seletuskirjaga, mis on esitatud
vallavalitsusele. Eelarvet ei ole veel vastu võetud volikogu poolt ja olemasolev eelarve
projekt võib muutuda. Direktor vastas hoolekogu liikmete küsimustele. Esimees lisas
oma täiendavaid selgitusi.
5. Direktor andis ülevaate lasteaia põhimääruse kavandatavast muudatustest. Hoolekogu
liikmetel oli võimalik enne koosolekut tutvuda PM eelnõuga ja täiendada seda.
Arutatakse direktorile kirjalikult esitatud küsimusi. Õigusselguse tagamiseks pakub
hoolekogu liige sõnastada ümber § 31 lg 2, lisades sõna „poolset“.

Sätte uues sõnastuses: lasteaia pidaja poolset järelevalvet lasteaia tegevuse üle teostab
vallavalitsus, vallavolikogu revisjonikomisjon ja hoolekogu.
Hoolekogu liige avaldas, et temal on ka muid märkusi ja ettepanekuid, mis on olemas
kirjalikus vormis ja mis enamuses kannavad korrigeerivat iseloomu ja ei too kaasa
sisulisi muudatusi. Hoolekogu leiab, et sellised märkused ja ettepanekud ei ole sellist
laadi, mida arutatakse hoolekogu koosolekul. Hoolekogu tegi ettepaneku arutada
märkusi ja ettepanekuid koosoleku välisel ajal, teha vajalikud parandused ja esitada
hoolekogu liikmetele täiendatud eelnõu tutvumiseks ja kinnitamiseks elektrooniliselt.
Hoolekogu liikmed kinnitavad, et omavad tehnilisi võimalusi eelnõu kinnitamiseks.
Eelnõu jääb koosolekul kinnitamata.
6. Jooksvad küsimused
Direktor tutvustas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) ja
Rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu (IELS) uuringu läbiviimist lasteaias. IELS
uuringut korraldab Eestis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja
Tallinna Ülikooliga. Uuring viiakse Eestis läbi perioodil 1. oktoober kuni 21. detsember
2018. Täpsemat infot uuringu kohta leiab uuringu kodulehelt, mis asub aadressil
https://www.innove.ee/uuringud/iels-uuring/
Hoolekogu liikmete küsimused:
1.

Planeeritavad ulatuslikud renoveerimisööd

Vastas vallavalitsuse esindaja. Tänaseks on vallavalitsus saanud projekti kätte ja peab
valima tööde teostaja, kes oleks piisavalt paindlik, et saaks arvestada lasteaia erisustega
ja tagada lasteaiale võimalusi tegutseda renoveerimise ajal maksimaalselt efektiivselt.
Sellest tulenevalt ei ole tänaseks teada, kas lasteaia hoone suletakse täielikult või
osaliselt, kas lasteaial on võimalik tegutseda samas koosseisus renoveerimise ajal või
mitte. Kõik oleneb renoveerimistööde teostaja paindlikkusest ja suutlikkusest.
2.

Sponsorlusest tulenev lisasissetulek

Vastas lasteaia direktor. Direktor selgitas, et selliseid rahalised kingitusi tehakse väga
harva. Lasteaed saab kingitusi, aga pigem asjadena ja mingi sündmuse puhul. Kuna
selline teema on väga tundlik, siis selle edendamine ja reklaamimine on pigem lasteaia
mainet kahjustav. Lasteaed on jätkusuutlik ja koostöö vallavalitsusega on tõhus. Seega
lasteaiale kingituste tegemise võimaluste edendamine ja reklaamimine toob kaasa pigem
probleeme, kui kasu ja pole otstarbekas.
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