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Kiviõli linna lasteaed Kannike Hoolekogu 1. koosolek    

Koosoleku aeg: 02.02.2021 

Koosoleku algus: kell 17:00 

Koosoleku lõpp: kell 19:35 

Koosoleku juhataja: Anne Tikoft  

Koosoleku protokollija: Melle Korniltseva 

Võtsid osa (allkirjastatud nimekiri lisatud): direktor Anne Tikoft, õppealajuhataja Kristina 

Karhu, majandusjuhataja Ilona Mähhonen, õpetajate esindaja Ljudmila Lazonena, Lüganuse 

vallavalitsuse esindaja Iti-Jantra Metsamaa, Anna Nekipelova (rühm „Kelluke“), Daisi Käger 

(rühm „Kullerkupp“), Karina Tjuzen (rühm „Sinilill“), Ada Ravoit (rühm „Rukkilill“),  Karina 

Votjakova (rühm „Võilill“), Melle Korniltseva (rühm „Karikakar“), Risto Lindeberg (rühm 

„Meelespea“), Jelena Paap (rühm „Piibeleht“) 

Puudusid: Rashid Suyumkulov (rühm „Nurmenukk)-eneseisolatsioonis; Kristina Ots (rühm 

„Pääsusilm“)- tööl; Diana Kušnir (rühm „Roosinupp“)-tööl. 

Kell 18:00 lahkus Karina Votjakova, kell 18:50 Daisi Käger 

Päevakord 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

2. Hoolekogu liikmete tutvustamine  

3. Lasteaia juhtkonna tutvustamine 

4. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

5. Direktori aruanne lasteaia 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest ning 

majandamisest 

6. Valverühma avamine juulis 2021 

7. 2021.a eelarve projekti tutvustamine 

8. Terviseameti ettekirjutus 

9. Päästeameti ettekirjutus 

10. Jooksvad küsimused 

11. Lasteaia hoonega tutvumine 

 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

Väljasaadetud päevakorrale lisatud punkt 6 valverühma avamisest suvel. Päevakord 

tutvustatud direktori poolt. 

M. Korniltseva: Kas arengukava on jooksvate küsimuste all? 

A. Tikoft: Jah 

Lasteaia juhtkond ei osale hääletamistel. 

Hääletati: kas kinnitada päevakord? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Päevakord kinnitatud.  

 

2. Hoolekogu liikmete tutvustamine  

Tutvustati kohalolevaid hoolekogu liikmeid 
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3. Lasteaia juhtkonna tutvustamine 

Tutvustati direktorit, õppealajuhatajat ja majandusjuhatajat.  

 

4. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

 

Hoolekogu sekretäri valimine. Ettepanek valida sekretäriks Melle Korniltseva.  

Hääletati: Kas nõus, et sekretär on Melle Korniltseva? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Hoolekogu sekretär on Melle Korniltseva 

 

Hoolekogu esimehe valimine. 

Karina Tjuzen: Mis on hoolekogu esimehe ülesanded? 

Risto Lindeberg ja Melle Korniltseva tutvustasid hoolekogu esimehe ülesandeid. 

Karina Tjuzen: Kas ei tohi olla kaks esimeest-eesti ja vene rühma esindaja? 

Anne Tikoft: Ei 

Ettepanek Melle Korniltseva ja Risto Lindeberg. 

Hääletamisel ei osale esitatud kandidaadid. 

Hääletati Melle Korniltseva poolt 6, Risto Lindeberg 2 

Otsustati: Hoolekogu esimees on Melle Korniltseva.   

 

Hoolekogu aseesimehe valimine. 

Ettepanek Risto Lindeberg – loobus. 

Ettepanek Anna Nekipelova 

Hääletati poolt 9 

Otsustati: Hoolekogu aseesimees on Anna Nekipelova.   

 

5. Direktori aruanne lasteaia 2019/2020 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest ning 

majandamisest 

Direktor A.Tikoft andis koosolekul osalejatele 2019/2020 lasteaed Kannike tegevuste 

kokkuvõtte ja tutvustas 2019/2020 olulisemaid tegevusi nii kasvatustegevuses kui ka 

majandamises ja kulutusi. 2019/2020 õppeaasta oli raske nii remondi kui ka koroona tõttu.  

 

Õppeaasta üldeesmärk on endiselt: Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse 

koostöös. 

 

Direktor andis ülevaate olulisematest töödest, tegemistest ja kulutustest. Kõik ühisüritused ja 

tähtpäevad peeti ka piiratud tingimustes. Suuremad tööd oli A/C korpuses kõnniteede 

renoveerimine, väliste kanalisatsioonitorude vahetamine A/B/C korpuses, keldri ja 

elektrikilbiruumi tuletõkkeuste paigaldamine, uue klaveri soetamine, liikumis- ja 

muusikasaalis kapid inventari hoidmiseks jne. Olulisemad prioriteedid eelarve kasutamisel on 

turvalise ja kaasaegse keskkonna kujundamine, täiendada infotehnoloogiat, uuendada 

inventari ja kasutada otstarbekalt olemasolevaid ressursse. 

 

M. Korniltseva: Kuidas õnnestus eriolukorra tingimustes koolituste plaani täitmine? 

A.Tikoft: Meil õnnestus kasutada ära nö augud ja saime osaleda koolitustel ja korraldada 

koolitusi ka enda juures. Kuna õpetajaid palju, siis on mõttekam korraldada mõned koolitused 

enda majas jälgides olukorrast tingitud piiranguid. Osalesime ka tasuta koolitustel. Lasteaia 

eelarves on koolitusraha personali koolitamiseks (nt tuleohutus, koristamise ja 

desinfitseerimisega seotud koolitused jne), õpetajate koolitusraha määrab IVOL. 

M. Korniltseva: E-lasteaia valguses ei näe, et oleks läbitud arvutialaseid koolitusi. 

A.Tikoft: ootame palju raha koolitusteks saame ja e-lasteaia puhul on kasutuskoolitus projektis 

ette nähtud.  
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A.Nekipelova: Kas nüüd on eelmise aasta suure remondiga kõik? 

A.Tikoft ja I. Mähhonen: jah, suuremad tööd on tehtud ja KOV toetas, et saaksime lõpetada 

suuremad tööd nagu väline kanalisatsioon. Jäänud on veel mõned väiksemad tööd, sh ehitajate 

poolt lõpetamata tööd. Õnneks saime remondi suuremas osas tehtud enne koroonat. 

M.Korniltseva: Meil on olnud varasemalt juttu elektritöödest ja rühmade remontimisest. 

Kuidas sellega on? 

A.Tikoft: hakkame tasapisi rühmade lõikes pihta sanitaarremondiga. Igal aastal anname 

rühmadesse inventarilehed, kus siis personal avaldab soovi, mida võiks teha ja osta ning 

vastavalt võimalustele täidame neid.   

 

Tänase päeva seisuga on lasteaias 177 last ja tulemas on veel sel õppeaastal 9 last 

sõimerühmadesse. 2020. a kevadel saadeti kooli 44 last, sh 24 eesti rühmast ja 20 vene rühmast 

ning 1 laps koolipikenduse otsusega. 2020/2021 õppeaastal on koolieelikud: 20 last eesti 

rühmas, 19 last vene rühmas ja 2 last on koolipikenduse otsusega. Täitmata on 1 õpetajakoht, 

kevadel plaanitakse konkurssi. Vallalt on eesti keelne logopeed, kes käib lasteaias 

esmaspäeviti. Lasteaed on ka praktikabaas, sel õppeaastal oli 4 praktikanti. 

 

A. Nekipelova: kas koolipikenduse otsuse taga on üldine areng või kõne? 

A.Tikoft: erinevad põhjused, sh tervis. 

R.Lindeberg: Kui suur on järjekord lasteaeda? Milliseid rühmi on mõttekam avada? 

A.Tikoft: Praegu on tulevasteks perioodideks 52 avaldust. Sõimerühma soovis 9 last, eesti 

sõim on täis. Kuid õnneks olid kolme lapse vanemad nõus oma lapse panema vene sõimerühma 

ja seega on järjekorras eesti rühma on 6 last. Praegu oleme kaalunud mõtet avada 2021/2022 

õppeaastal 2 eesti sõimerühma ja 1 vene sõimerühma. 

K. Tjuzen: kust saadakse õpetajaid ja mis saab vene rühmade õpetajatest? Kes otsustab, milline 

rühm avatakse? 

K. Karhu: õpetaja töökoht on lasteaed, mitte konkreetne rühm. Lähtuvalt vajadusest liiguvad 

õpetajad rühmade vahel. Enamus õpetajaid on kakskeelsed, seega ei tohiks sellega probleemi 

olla.  

A.Tikoft: Laste arv vallas (nii sündimuse kui ka rände tõttu on iive negatiivne) vähenemas. Me 

ei saa lubada endale ühegi lapse kaotust. Praegu olid osad vanemad nõus lapse vene rühma 

panekuga, kuid teised viivad oma lapse mujale lasteaeda ja sealt laps enam tagasi ei tule. 

R. Lindeberg: Eelmine aasta oli vallas 45 sündi. Laste arv kui ka sünnituseas noorte inimeste 

arv vallas väheneb pidevalt, arutlusel praegu haridusreform. 

A.Nekipelova: Mitu lasteaeda praegu on vallas? 

A.Tikoft: 5: Sonda, Erra. Maidla, Püssi, Kiviõli 

Arutelu haridusreformi teemadel, et üldine seisukoht on, et lasteaed jääb kodu lähedale, 

juhtimine üks. Hooneid kasutatakse väikestes lasteaedades multifunktsionaalselt, st nii 

lasteaed kui ka noortekeskus, päevakeskus, kool, rahvamaja jne. Osad vanemad eelistavad 

liitrühmi nagu on Maidlas ja Erras.  

A. Nekipelova: 52 avaldust on ainult sõime või kõikidesse rühmadesse? 

A. Tikoft: kõikidesse, kuid enamus sõimerühma. Need on avaldused 3. aastaks ette. Osad 

vanemad panevad lapse järjekorda juba tema sündides. 

M. Korniltseva: Kauaks on valla poolt eesti keelne logopeed? 

I-J. Metsamaa: nii kaua, kui vaja. Praegu logopeed läbi MTÜ, otsime ka lepinguga, kuid üldises 

logopeedide puuduses on see keeruline, samuti kuna logopeedid käivad mitte igapäevaselt 

lasteaias, vaid korra-kaks päeva nädalas, ei saa neid kasutada ka kui praktikabaasi.  

A.Nekipelova: kas ei tasuks mõelda avada keelekümblusrühma puhtalt vene keelse rühma 

asemel?  
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A. Tikoft: Praegu on plaanides avada uuel õppeaastal eesti ja vene rühm, kuid kui kevadisel 

lapsevanemate koosolekutel (eriti sõimerühmade vanemate arvamus oluline, sest nende lapsed 

läheks siis kas vene või keelekümblusrühma) tehakse küsitlus, mida lapsevanemad ise 

soovivad. Taotlusele juba märgitakse, kuhu rühma lapsevanemad soovivad oma last panna. 

Keelekümblusrühm on olnud meil 12. a, ka eesti rühmades on 30-50% muukeelseid lapsi, sest 

parim keeleõpetaja on teine laps. Toimib ka tandemkeeleõpe, st eesti keelne laps õpib vene 

keelt.  

M. Korniltseva: kas mõni praktikantidest ei ole huvitatud osalemast vakantsel 

õpetajakonkursil? Kas Narva Kolledžist poleks lootust kevadel saada omale uus õpetaja? 

A.Tikoft: Enamus praktikante on kohalikud, kuid me ei oska ette näha, kuhu nad soovivad 

minna, pakume neile loomulikult võimalust osaleda. 

A. Tikoft: olulised märksõnad on endiselt õuesõpe, ettevõtlikkus ja avastusõpe (ise teen, ise 

proovin)-kevadel kõik rühmad teevad projekti ja näitavad ka teistele rühmadele.  Mul on väga 

hea meel, et meil on tublid õpetajad, kes osalevad ja mõtlevad välja toredaid projekte. 

K. Karhu: Üks hea näide on projekt „Hakkame liikuma“, millest võeti meie lasteaiast osa 

kolme tööga ja võitsime kogu lasteaiale siseterviseraja. Osalejaid oli palju ja Ida-Virumaalt 

võitis ainult 2 lasteaeda.  

 

6. Valverühma avamine juulis 2021 

Praeguseks on läbi viidud küsitlus lapsevanemate seas, soovijaid hetkel 72, nendest 69 Kiviõli 

lasteaed Kannike lapsed. Praegu tuleb vaikselt soovijaid juurde ja mõned on ära öelnud. 

Oluline on rõhutada, et tegu valverühma-hoiuteenusega, st et õppetegevust ei toimu. Kas tegu 

otsusega või nõusolekuga, sest tegu vallaülese valverühmaga? 

I-J. Metsamaa: vajalik sisend lapsevanematelt, et avada valverühm. Pigem nõusolek. 

A.Nekipelova: Valverühma on väga vaja. Näiteks kui ei saa inimesed korraga puhkust välja 

võtta või üksikvanemad. 

M. Korniltseva: Praegu on kahjuks eriolukorra tõttu esimene hoolekogu koosolek. Seoses 

sellega tasuks üle vaadata lasteaia õigusaktid, mis võimaldaksid koosolekuid pidada ja otsuseid 

vastu võtta ka elektroonsel viisil. Me peame kohanduma muutunud maailmaga.  

A.Tikoft: kõigil pole digivõimekust. 

M.Korniltseva: Siis tasuks mõelda hübriidvõimalustele.  

I-J. Metsamaa: tasuks mõelda, et valverühm oleks iga aasta, sest vajadus on. Sellel aastal 

eelarve poole pealt on kõik korras. 

L. Lazonena: õpetajate seiskoht on, et soovitakse, et puhkuseid ei katkestata ja ka teiste 

lasteaedade õpetajad oleks valverühma ajal tööl, st kogu koormus ei jääks ainult Kannikese 

õpetajatele. Viimane aasta on raske olnud ja kõik tahavad puhata. 

I-J. Metsamaa: siin võivad takistuseks olla töölepingud, kuhu on märgitud töö tegemise koht 

lasteaia täpsusega. 

A.Tikoft: Minul on töölepingus töökoht Lüganuse vald ja uued lepingud oleme sõlminud 

samamoodi. 

I-J. Metsamaa: seoses haridusvõrgustiku korrastamisega tuleb lepingud edaspidi üle vaadata 

ja edaspidi märkida töökohaks Lüganuse vald. 

I-J. Metsamaa: 31.mai seisuga peaks sõlmima valverühma soovijatega lepingud. 

M. Korniltseva: 31.03 seisuga peab olema kinnitatud puhkustegraafik. Lepingud tuleb sõlmida 

enne, et ei tekiks eelmise aasta probleemi, kus viimasel hetkel otsustati avada valverühm ja 

lasteaia õpetajaid „premeeriti“ raske aasta järel veel puhkuste katkestamisega ja ebaselgusega. 

Otsus peab olema tehtud enne puhkuste graafikute kinnitamist. 

A.Tikoft: samuti sõltub laste arvust toitlustamise vajadus. Eelmisel aastal pani kirja palju 

rohkem vanemaid oma lapsi, kui reaalselt toodi. Laste arvust sõltub ka mitu rühma avatakse ja 

eelmine aasta loen sellist nö kirja panemist ja ära kadumist ressursi raiskamiseks, sest näiteks 

3. rühma asemel oleks võinud avada vähem rühmi ja ka personal oleks saanud puhata puhkust 

katkestamata. 



5 
 

R.Lindeberg: koduste vanemate laste toomine valverühma. 

J. Paap: Tallinnas olles pidime tooma lasteaeda tõendi, et vanem on tööl.  

Arutelu: Tegemist siiski valverühmaga ehk töötavate vm viisil hõivatud (kool või koolitus) 

vanemate toetamiseks, et lapsed oleks hoitud. Ei ole ette nähtud koduste vanemate laste 

hoiukohana. Ka laps peab saama puhata. Probleem koduste vanemate lastega, kes tuuakse 

lasteaeda esimesena ja viiakse viimasena. 

 

Hääletati: Kas Kiviõli linna lasteaia Kannike hoolekogu annab nõusoleku avada juulis 2021 

lasteaias Kannike valverühmad? 

Poolt 9 

Otsustati: Hoolekogu annab vastavalt Kiviõli lasteaed Kannike hoolekogu põhimääruse §4 lg 

1 p 6 nõusoleku avada juulis 2021 lasteaias Kannike valverühmad. 

 

7. 2021.a eelarve projekti tutvustamine 

A.Tikoft: 23.10.2020 oli eelarve summa 1 101 585€, seda pidi jaanuaris 2021 vähendama ja 

viimase 12.01.2021 eelarvetaotluse alusel jäi eelarve mahuks 1 001 442€. Anti ette artiklite 

lõikes summad, mida pidi vähendama. Investeeringute osas vähendati enim kõnniteede ja maja 

internetiseerimise maksumust. 

Soovijad said lugeda kirja, millega kästi vähendada eelarvet.  

Nekipelova: mis on renditulu? 

A.Tikoft: Telial on lasteaias kasutusel üks väike tuba, kus hoitakse piirkonna televisiooniga 

varustamiseks vajalikke seadmeid ja keldris jooksevad kaablid.  

M. Korniltseva: allesjäänud summa eest ei ole võimalik kogu maja internetiseerida. Kas jälle 

lükkub edasi e-lasteaia projekt? 

A.Tikoft: Prioriteet on Terviseameti ettekirjutuse täitmine. Võtame hinnapakkumisi ja 

vaatame, mida teha saab. Koolituste jm seisukohalt on oluline muusikasaali wifi saamine. 

R.Lindeberg: vastu võetud üldine eelarve, alaeelarveid pole vastu võetud.  

 

8. Terviseameti ettekirjutus 

A.Tikoft: Terviseameti ettekirjutus on tehtud 05.10.2018, millest on täidetud spordisaali lae 

parandus; valgustuse küsimus nõudepesuruumides-lasteaias on avatud köögid ja 

renoveerimisega parandati valgustust; varikatuse viimistlus korda tehtud; asfaltkatte defektid-

osaliselt täidetud, sest 2020 suvel pandi uued kõnniteed, jäänud veel lõik liikumissaali akna all 

ja spordiväljak ning selle ümbrus. Need on eelarves, hinnapakkumised on olemas ja loodame, 

et saame tehtud enne 31.08.2021.  

 

9. Päästeameti ettekirjutus 05.05.2020 

1.Tagada hoone keldrikorrusest omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine-projektiviga, 

praegu probleem ventilatsiooniga, sest tuletõkkesektsiooni tekitamisega, sh läbiviikude 

täitmisega, kadus ära loomulik ventilatsioon ja vajalik niiskuse vähendamiseks paigaldada 

ventilatsioon ka keldrisse. 

2. Tagada lasteaiahoone I korrusel paiknevast elektrijaotlaruumist omaette  

tuletõkkesektsiooni moodustamine. 

3. Tagada II korrusel rühmadest terviklike tuletõkkesektsioonide moodustamine. Ehitajate 

viga-tuletõkkeklapid paigaldatud. 

4. Paigaldada I korruse evakuatsiooniteel paikneva tuletõkkeukse alla uksepakk selliselt, et 

tuletõkkeuks oleks terviklik ning oleks täidetud selle eesmärk tule ja suitsu leviku takistamisel. 

Uksepakud parandatud. 

Ettekirjutus on täidetud – tähtaegselt  on kõrvaldatud kõik puudused. 

D.Käger: kas pole mõeldud magnetitele? Praegu on tihti näha, et tuletõkkeuksed on avatud ja 

teise korruse uste juures on seintel nöörid ukse hoidmiseks. 
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I. Mähhonen: Kahjuks on inimlik faktor-oleme personalile seletanud, et tuletõkkeuksed peavad 

olema suletud. Uks võib lahti olla ainult söögi toomise ajaks ja esimese asjana suletakse. Seda 

teab kogu personal. 

K. Tjuzen: ka õueuksed on tihti lahti. 

I.Mähhonen: need pole tuletõkkeuksed, nemad võivad lahti olla, mõeldud nö õhupadjana. Kui 

näete, et tuletõkkeuksed on lahti, juhtige personali tähelepanu sellele. 

 

10. Jooksvad küsimused 

A.Tikoft: Arengukava kondikava on valmimisel, õpetajatelt oleme peaaegu saanud tagasi 

nende arvamuse, sh tagasivaate ja tulevikunägemuse. Peagi saadame arengukava üle 

vaatamiseks ja arvamuse avaldamiseks hoolekogusse. Palun aktiivset osavõttu arengukava 

teemal! 

 

11. Lasteaia hoonega tutvumine – soovijad tutvusid lasteaia liikumissaali ja keldriga 

(ventilatsioonisüsteemid, laod ja tööruumid) 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

Anne Tikoft      Melle Korniltseva 

 

 


