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Kiviõli linna lasteaed Kannike Hoolekogu 1. koosolek    

Koosoleku aeg: 03.11.2021 

Koosoleku algus: kell 17:00 

Koosoleku lõpp: kell 18:20 

Koosolek toimus Zoomis 

Koosoleku juhataja: Kristina Karhu 

Koosoleku protokollija: Melle Korniltseva 

Võtsid osa: õppealajuhataja ja direktori kohusetäitja Kristina Karhu, majandusjuhataja Ilona 

Mähhonen, õpetajate esindaja Meeli Raja, Lüganuse vallavalitsuse esindaja Iti-Jantra Metsamaa, 

Anna Nekipelova (rühm „Kelluke“), Daisi Käger (rühm „Rukkilill“), Karina Tjuzen (rühm 

„Nurmenukk“), Kristina Harun (rühm „Kullerkupp“),  Jelena Sussareva (rühm „Võilill“), Melle 

Korniltseva (rühm „Karikakar“), Risto Lindeberg (rühm „Meelespea“), Jelena Paap (rühm 

„Piibeleht“), Sigrid Šnaider (rühm „Roosinupp“), Julia Jartšuk (rühm „Sinilill“), Ilmar Köök 

(rühm „Pääsusilm“) 

Kell 17:30 lahkus Jelena Sussareva ja Risto Lindeberg.  

Kristina Harun ja Sigrid Šnaider liitusid kell 17:15 

Päevakord 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

2. Hoolekogu liikmete ja lasteaia juhtkonna tutvustamine  

3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

4. Direktori kohusetäitja aruanne lasteaia 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest 

ning majandamisest ja 2021/2022 planeeritud töödest 

5. Valverühma avamine juulis 2021 

6. 2022.a eelarve projekti tutvustamine 

7. Keeleameti ettekirjutused 

8. Jooksvad küsimused 

 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

Päevakord tutvustatud K. Karhu  poolt. 

 

Lasteaia juhtkond ei osale hääletamistel. 

 

Hääletati: kas kinnitada päevakord? 

Poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Päevakord kinnitatud.  

 

2. Hoolekogu liikmete ja lasteaia juhtkonna tutvustamine  

Igaüks tutvustas ennast 

 

3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 
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Hääletamisel ei osale esitatud kandidaadid. Hääletamise ajal ei olnud K. Harun ja S. Šnaider 

koosolekuga veel ühinenud. 

 

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. Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Melle Korniltseva. 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Hoolekogu esimees on Melle Korniltseva.   

 

Hoolekogu aseesimehe valimine. Ettepanek Anna Nekipelova 

Hääletati: Kas nõus, et hoolekogu aseesimees Anna Nekipelova? 

Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Hoolekogu aseesimees on Anna Nekipelova.   

 

4. Direktori kohusetäitja aruanne lasteaia 2020/2021 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest 

ning majandamisest ja 2021/2022 planeeritud töödest 

 

Majandusjuhataja Ilona Mähhonen andis ülevaate olulisematest töödest 2020/2021: 

• Tehti korda rühmade ja keldri trepid; 

• Alustati LAN võrgu töödega, hetkel ei ole veel rühmades interneti, sest tellitud switchi 

tarnimisega on raskuseid. Vajadusel saavad töötajad kasutada puhketoa või 

muusikasaali internetti. 

• Staadioni töödega alustatakse, plaanitud sel aastal panna asfalt, kuna tehnoloogia ei 

võimalda (vaja konkreetset plusstemperatuuri) sügisel seda teha, siis kevadel pannakse 

tartaankate. 

• Pääsusilma ja Sinilille rühma koridoride remont. 

• Keldri ventilatsioon. 

• Kahte koridori tehti Päästeameti nõudmisel sein, et evakuatsioonitee oleks puhas: 

Roosinupu rühma ja võimlemisruumi inventari hoidmiseks. 

• Mobiiltelefonid rühmadesse. 

• Õues mängumajad ja pingid. 

• Muud väikevahendid, nt nõud, voodipesu jne. 

Jelena Paap: Palun võtke telefonid ka õue kaasa, et õpetajad oleks alati kättesaadavad. 

Melle Korniltseva: Kas päiksepaneelid on end ära tasunud? Vaatan, et valverühma kuludesse on 

pandud päikselisel kuul juulis ka elektrikulu? 

Daisi Käger: Liiga kuuma ilmaga vajavad päiksepaneelid ise rohkem energiat oma jahutamiseks. 

Ilona Mähhonen: Projekti eesmärk oli, et ventilatsiooniga lisanduvad kulud katab 

päiksepaneelidest saadav energia, mistõttu kulud on tegelikult samad, mis enne.  

Melle Korniltseva: Kas siseterviserada on paika pandud. 

Kristina Karhu: ei, tegeleme sellega. 

Kristina Karhu küsis, kas 2021-2022 tegevuskava kohta on küsimusi. Ei ole. 
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Melle Korniltseva: Kas sel õppeaastal lõpuks tuleb lasteaeda mõni trenn, nt õpetaja Svetaga oli 

eelmisel direktoril vestlus ja ta olevat nõus olnud üldfüüsilist trenni korraldama. Meile on mitu 

aastat trenni lubatud eelmise direktori poolt. 

Kristina Karhu: Esiteks pole ma sellest midagi kuulnud, teiseks on koroona tingimustes see 

keeruline. Uus direktor peaks sellega tegelema. 

5. 2022.a eelarve projekti tutvustamine 

Eelarve projekt saadetud kõigile, küsimusi ei ole. 

 

6. Keeleameti ettekirjutus 

Kristina Karhu: Keeleamet tegi dokumentide kontrolli alusel 24.08.2021 17 ettekirjutust, 

millest on täidetud 3. Ülejäänute täitmise tähtaeg on 01.11.2022.  

Melle Korniltseva: Määruse järgi ei ole keelenõuded nii karmid, miks on meil personalile 

karmimad nõuded pandud? Ma ei mõtle, kellel lepingus sees juba nõue ja kes on ise teadlikult 

lepingu allkirjastanud. 

Kristina Karhu: Selline asi on direktori otsustada, tema pidas seda vajalikuks. Tuleb uus 

direktor, võib nõudeid muuta. 

Daisi Käger: Haldusmenetluse reeglite järgi, kui langeb ära nõue, tühistatakse ettekirjutus. 

Melle Korniltseva: Kuidas toetate keeleõpet?  

Iti-Jantra Metsamaa: Lasteaias töötamiseks on vaja eesti keelt ja vaja hakata seda rohkem 

nõudma, et inimesed selle omandaks, kui soovivad edasi töötada. 

Kristina Karhu: Lasteaed eraldi selleks midagi ei tee, sest koroona tõttu ei saa kursusi teha. 

Töötajad ise otsivad online koolitusi, osalevad keelekohvikus, kui see koroona tõttu ikka 

toimub ja Töötukassa kaudu otsivad kursuseid näiteks õpetajate abid, kellel väiksem palk. 

Ilmar Köök: Miks on eesti keele õpetaja 0,5 kohaga. 

Kristina Karhu selgitas. Lisas, et eesti keele õpetaja kohustus pole õpetada personalile keelt. 

Meeli Raja: Soovitan koopereeruda Vene kooliga, et teha ühist õpet/kursuseid.  

 

7. Jooksvad küsimused 

7.1. Personalist ja asendamistest: 

Melle Korniltseva: Miks jäävad asendamiste tõttu ära erialatunnid? Näiteks asendab puuduvat 

personali eesti keele õpetaja ka muusikaõpetaja. Keelekümblusrühma ei ole järjekordselt jõudnud 

see õppeaasta. 

Kristina Karhu: Neil on lepingus sees, et vajadusel peavad asendama. Nüüd käib eesti keele õpetaja 

juba rühmas. 

Melle Korniltseva: Kunstiõpetaja ei asenda? 

Kristina Karhu: Tal lepingus pole seda sees ja ta keeldub. 

Daisi Käger: Kas ei saaks teha lepingu muudatust? 

Meeli Raja: Lepingu muudatus on kahepoolsel kokkuleppel. 

Daisi Käger: Kas ei oleks mõistlik luua struktuuri asendaja töökoht, kes siis on puhkuste, 

haiguslehtede asendaja ja kui asendamist pole vaja, on näiteks tugiisiku ülesannetes?  

Iti-Jantra Metsamaa: Teema on keeruline, asendajaid on raske leida. 
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Kristina Karhu: Uus direktor vaatab struktuuri ja dokumendid ümber, sh lepingute uuendamine ja 

struktuur.  

Melle Korniltseva: Kas tervishoiutöötaja jätkab täiskohaga või on talle vormistatud 0,5 kohta? 

Kristina Karhu: Tervishoiutöötaja on lasteaias 3-4 päeva nädalas, hetkel täiskoht, sest ta veel ei 

tea, kas äkki lahkub siit töölt.  

7.2. Direktori valimised 

Iti-Jantra Metsamaa: konkurss käimas 

Melle Korniltseva: Meenutan, et direktori valimise komisjonis on õigus osaleda ka hoolekogul. 

7.3. Valverühmast 

Iti-Jantra Metsamaa: Suurim probleem on, et tegelikult kohalkäijate ja soovijate arv erineb 

suuresti. Söögiraha tasu õigustas end, sellega sai toidu osas ilusasti ära majandada. Kaebusi ei 

laekunud korralduse kohta. Paljud olid pahased, et liiga vara taheti teada. 

Melle Korniltseva: Äkki panna valverühm juba lasteaia põhimäärusesse, et iga aasta sama 

teema poleks? Samas on paljudel vaja puhkusegraafik teha juba detsembris/jaanuaris, seega 

pole vara.  

Meeli Raja: Ebaõiglane on, et ainult Kiviõli lasteaed on valverühmaga. Puhkused on meil niigi 

juba lühemad, kui teistel valla aedadel. Seadus ei keela anda rohkem puhkust, kui seaduses 

kirjas miinimumkohustus.  Kui asukoht on Kiviõli aed, kas õpetajad ei võiks roteeruda 

Iti-Jantra Metsamaa: Kahjuks on piirangud lepingutes, mis seotud konkreetse töökohaga. 

Abiks oleks haridusvõrgu korrastamine. Lasteaedu palju, lapsi vähe. 

Kristina Harun: Miks ei eelistata sõimerühmas oma linna lapsi, vaid võetakse ka valla siseselt 

mujalt küladest/alevikest? 

Iti-Jantra Metsamaa: Me oleme üks vald ja ei saa keelduda oma valla inimestele lasteaiakohast. 

7.4. Parkla 

Melle Korniltseva: Ehitati lasteaia ümbruse liikluse ohutumaks muutmise eesmärgil uus 

parkla, mida ikka ei kasutata ja nii hommikul kui ka õhtul on ikka ohtlik liiklus. Kuidas saaks 

suunata parklat rohkem kasutama? 

Kristina Karhu: Teiste väravate kinni panemine võiks aidata? Lamavad politseid? 

Iti-Jantra Metsamaa: inimeste liikluskäitumist ei saa suunata. 

Melle Korniltseva: Miks ei saa-keelavad märgid, kellele kuuluvad lasteaia ümbruses teed? 

Lamavad politseid olemas. Lasteaia töötajad võiks ka parkida seal, et siis vähemalt teede ääres 

pargiks vähem autosid ja oleks vähem ummikuid ja ohtlikke parkimisi. 

Iti-Jantra Metsamaa: Arutame Anu Needoga, mida annab teha. 

7.5. Dokumentidest 
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Melle Korniltseva: Kas see aasta uuendati riskianalüüsi? See aasta pidid kõik uuendama, et 

koroona teema sisse viia. 

Kristina Karhu: ei, sellega tegeleb uus direktor. 

Melle Korniltseva: Meil on ka vaja uuendada lisaks arengukava, arusaadavalt vaja üle vaadata 

ka muud olulised dokumendid, nt ametijuhendid, sisekorraeeskiri jne. 

Kristina Karhu: Sellega tegeleb uus direktor. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/    /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

Kristina Karhu     Melle Korniltseva 

 

 


