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Kiviõli linna lasteaed Kannike Hoolekogu 3. koosolek    

Koosoleku aeg: 20.05-23.05.2022 

Koosolek toimus e-kirja teel 

Koosoleku juhataja: Melle Korniltseva 

Koosoleku protokollija: Melle Korniltseva 

Võtsid osa: õppealajuhataja ja direktori kohusetäitja Kristina Karhu, õpetajate esindaja Meeli 

Raja, Lüganuse vallavalitsuse esindaja Kaja Toikka, Anna Nekipelova (rühm „Kelluke“), Daisi 

Käger (rühm „Rukkilill“), Karina Tjuzen (rühm „Nurmenukk“), Jelena Sussareva (rühm 

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

Paap (rühm „Piibeleht“), Sigrid Šnaider (rühm „Roosinupp“),  Ilmar Köök (rühm „Pääsusilm“), 

Kristina Harun (rühm „Kullerkupp“), Julia Jartšuk (rühm „Sinilill“). 

Päevakord 

1. Juulikuu valverühma päevase toiduraha kinnitamine. 
2. Muud informatiivsed küsimused. 

 

1. Juulikuu valverühma päevase toiduraha kinnitamine. 

 

M. Korniltseva: Hoolekogu põhimääruse §4 lg 1 p 7 alusel otsustab lasteaia päevase toidukulu 

hoolekogu. Lasteaed ja vald on teinud ettepaneku, et juulikuus on lapse kohta päevane toiduraha 

2,50€ (eelmine aasta oli 2€/päev). Selle tasub valverühma teenust kasutava lapse 

vanemad. Toiduraha tõus on paratamatu, sest kõik sisendid: toidu tooraine, transport, elekter, 

palgad (vähemalt miinimumpalk) jne on tõusnud. 

D. Käger: Kas toit ostetakse sisse või tehakse kohapeal? 

K.Karhu: Toit tehakse kohapeal. 

D. Käger: Kui palju on lapsi nädalate kaupa registreeritud ning millal lepingud sõlmitakse? 

K. Karhu: Praegu on tahtjaid ikka umbes 54, aga see arv võib veel muutuda 

D. Käger: Eelmine aasta ei tulnud vallalt lepingut tagasi, hea oleks kasvõi tagasi saada tagasisidet, 

et kätte saadud, olete registreeritud. 

K. Karhu: Anname tagasiside valda, et soovite saada kinnituse. 

D. Käger: kui toiduraha 2,50€/päev, siis tuleks seda kiiremas korras kommunikeerida, muidu on 

jälle nii et kirja pani end 70 kohale ilmub 30. 

M. Korniltseva: Kui hoolekogu otsuse vastu võtab, läheb see valda ja 2.50 kinnitatakse. Siis 

edastame info ka hoolekogu liikmetele, et seda infot ka oma rühma vanematele edastada, lisaks 

läheb info Eliisesse üles.  

Lasteaia juhtkond ei osale hääletamistel.  
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Hääletati: kas oled nõus, et juulikuus valverühma toiduraha on 2,50€ / päev? 

Poolt 13, vastu 0, erapooletuid 0.  

 

Otsustati: Juulikuus valverühma toiduraha on 2,50€/päev 

 

2. Muud informatiivsed küsimused 

2.1. M. Korniltseva: Lasteaial on kasutusel e-lasteaed Eliis https://eliis.eu/. 

Julgustage vanemaid ennast registreerima ja julgemalt kasutama. Eliises saab hetkel näha 

menüüd, rühma päevikut, tegevusi ja märkida ka lapse puudumisi. 

2.2. M. Korniltseva: Teine oluline teema on direktori konkurss. 23.mai on esimene direktori 

valimiskomisjoni koosolek, kus vaadatakse läbi dokumendid. Kandideeris 3 

inimest. Kuna õppealajuhataja on olnud kahe koha peal, siis on töökoormuse tõttu jäänud 

meil ka paljud töökavas olevad dokumendid üle vaatamata/kinnitamata. Dokumentide 

kaasajastamine jääb uue direktori õlule. 

2.3. M. Korniltseva: Kolmas oluline teema on keelekümblus lasteaias. Nii riik kui ka vald 

liigub selles suunas, et ei avata enam puhtalt vene keelseid rühmi, vaid igas rühmas on 

vähemalt üks õpetaja eesti keelne, st toimub osaline keelekümblus. Sama on ka minu 

andmetel Vene koolis. Järgmine nädal peaks olema ka 3-4a rühma minevate laste 

lapsevanemate koosolek, kus antud teemat ka selgitatakse. Koosoleku kutsub kokku 

lasteaia direktori kt. 

K. Karhu: Kindlasti olen selle poolt, et järgmisest aastast teha osaline keelekümblus rühm 

vene rühma asemel. Teen koosoleku lastevanematele 30 või 31 mai. Täpsustan hiljem. 

K.  Toikka: Olen valmis aitama keelekümbluse teemat lapsevanematele selgitada, nagu 

ka varem olen lubanud.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/    

Koosoleku juhataja ja protokollija 

Melle Korniltseva      

 

 

https://eliis.ee/

