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Kiviõli linna lasteaed Kannike 2022/2023 hoolekogu koosseisu 1. koosolek 

 

Koosoleku aeg: 03.11.2022 

Koosoleku algus: kell 17:30 

Koosoleku lõpp: kell 19:00 

Koosoleku toimumise koht: lasteaed Kannike muusikasaal 

Koosoleku juhataja: Kristina Karhu ja Melle Korniltseva 

Koosoleku protokollija: Melle Korniltseva 

Koosolek toimus eesti ja vene keeles 

 

Võtsid osa: Direktor Kristina Karhu (lahkus koosolekult 18:45), õppealajuhataja Kärt Veber, 

õpetajate esindaja Laale Talpas, Lüganuse vallavalitsuse esindaja Kaja Toikka (jõudis 

koosolekule kell 18:00, lahkus 18:45), Anna Nekipelova (rühm „Kelluke“), Daisi Käger (jõudis 

17:40, rühm „Rukkilill“), Artjom Zobintsev (rühm „Nurmenukk“), Meelis Lust  (rühm 

„Kullerkupp“),  Melle Korniltseva (rühm „Karikakar“), Paul Kriisa (rühm „Meelespea“), Diana 

Kušnir (rühm „Piibeleht“), Maksim Kozlov (rühm „Roosinupp“), Jana Mutovkina (rühm 

„Sinilill“), Martin Korka (rühm „Pääsusilm“) 

Puudus: Jelena Sussareva (rühm „Võilill“) 

 

Päevakord 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

2. Hoolekogu liikmete ja lasteaia juhtkonna tutvustamine 

3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

4. Direktori aruanne lasteaia 2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest ning 2022/2023 

õppeaasta tegevuskava (saadetud kutsega kõigile hoolekogu liikmetele) tutvustamine  

5. 2023.a eelarve projekti tutvustamine (saadetud kutsega kõigile hoolekogu liikmetele) 

6. Jooksvad küsimused 

 

1. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine 

Päevakord tutvustatud K. Karhu poolt. 

Lasteaia juhtkond ei osale hääletamistel. Hääletamise ajaks  ei olnud kohal vallavalitsuse ja 

Rukkilille rühma esindaja. 

Hääletati: kas kinnitada päevakord? 
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Poolt 10, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Päevakord kinnitatud. 

 

2. Hoolekogu liikmete ja lasteaia juhtkonna tutvustamine 

Igaüks tutvustas ennast 

 

3. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

Hoolekogu põhimäärus oli saadetud koosoleku kutsega kõigile hoolekogu liikmetele. P. Kriisa 

palus selgitust, mis on hoolekogu liikmete ülesanne, vaadati nii eesti kui ka vene keeles 

hoolekogu põhimäärust. Samuti selgitas M. Korniltseva P. Kriisa töökava kohta esitatud 

küsimuse osas, et varem seda ei olnud hoolekogul, seega sellesse on kokku pandud hoolekogu 

määrusega ette nähtud ülesanded ja see aasta tuleb kindlalt ka arengukava jm dokumentide 

uuendamine.  

Hääletamisel ei osale esitatud kandidaadid ega lasteaia juhtkond. Hääletamise ajal ei olnud 

kohal vallavalitsuse esindaja. 

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. 

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 

 

4. Direktori aruanne lasteaia 2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevusest ning 

2022/2023 õppeaasta tegevuskava tutvustamine  

2022/2023 õppeaasta tegevuskava saadeti kutsega kõigile hoolekogu liikmetele 

Koosolekul tehti lühikokkuvõte tegevuskavast eesti ja vene keeles 

D. Käger: eesti keele õpetajal on keskharidus? 
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K. Karhu: K. Põdral on mitmeaastane kogemus eesti keele õpetajana, ta on eestlane, praegu 

õpib teisel kursusel omandades kõrgharidust, selle lõpetamisel läbib 320h alushariduse 

pedagoogi täiendkursuse. A. Männi on aastaid olnud rühmaõpetaja ja samuti eestlane ning 

tugev pedagoog. 

K. Karhu: mänguväljaku jaoks eelarves ette nähtud raha ja personali palkadeks mõeldud raha 

summas 72270,67 € võeti valla otsusega lasteaialt ära. Staadion on veel vastu võtmata, see on 

ehitatud Covid rahade eest. 

K. Veber andis ülevaate 2022/2023 õppetegevuse prioriteetidest: 

1. Jätkuvalt õuesõpe 

2. Jätkuv osalemine erinevates projektides 

3. IT vahendite kasutamine õppetegevustes: tahvelarvutites ALPA 

eestikeelsed õppemängud, projektorid, BlueBot põrandarobotid ning 

koolitus nende kasutamiseks. 

4. Eelkooliealiste koolivalmidus-eelkoolid Kiviõli Vene koolis algavad jaanuaris, Kiviõli 

I Keskkool alustab eeldatavasti veebruaris, kool annab 

täpsema info lasteaiale jooksvalt. 

5. Muukeelsete laste keeleõppe toetamine, lisaks vene keelsetele lastele on koosoleku 

toimumise hetkel 12 Ukraina last, lisaks inglise keelne laps ja teised eri keelsed lapsed. 

Lasteaias toimub osaline keelekümblus, st üks osa päevast viib õpetaja läbi 

õppetegevust vene keeles, teine õpetaja teise osa päevast eesti keeles. Rohkem vene 

keelseid rühmi ei avata, jääb ainult 1 vene sõim. Kunstiõpetaja koha koondamise tõttu 

sai lasteaed võtta tööle kaks 0,75 kohaga eesti keele õpetajat, kes lisaks 

keelekümblusrühmadele tegeleb ka eesti rühmade muukeelsete lastega.  

M. Korniltseva: Palun pange oma rühma lapsevanematele südamele, et keeleõppes ei saa ainult 

loota ja panustada lasteaiale, ka ise tuleb leida keeleõppe võimalusi ning kõige tähtsam toetada 

keeleõpet, nt erinevad tasuta grupid ja kursused veebis ning Facebookis, eestikeelsed sõbrad, 

eestikeelsed lastesaated ja multikad (nt ETV2 peal palju õpetlikke eesti keelseid multikaid), ei 

tohi teisi keeli halvustada jne. Kui lapsel on probleem emakeeles rääkimisega, siis kindlasti 

pöörduda lasteaia vene keelse logopeedi Elena Egorova poole, kes lisaks tööle lapsega võib 

juhendada ka lapsevanemaid, kuidas saaks kodus keelt parandada. Kindlasti ei tohi unustada 

raamatute lugemise ja mängimise tähtsust.  

 

5. 2023.a eelarve projekti tutvustamine 

Eelarve projekt saadetud kõigile. 

Selgitus: eelarves on ainult valla kulutused, lisaks on riigi poolt rahad, nt õpetajate palk ja 

koolitused (jagab IVOL) 

 

6. Jooksvad küsimused 

6.1. Eliis.eu: lasteaed on liitunud kevadest 2022 süsteemiga Eliis, lasteaed saadab teated sinna, 

samuti saab seal märkida puudumisi. Eliis on eesti, vene ja ka ukraina keeles. Meenutage 

lapsevanematele, et nad Eliisiga liituks. 
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A. Zobintsev: paljud ei saa aru, kuidas liituda 

M. Korniltseva: teen eesti ja vene keeles piltidega lühijuhendi 

6.2. Logopeed 

Lasteaias on täiskohaga vene logopeed Elena Egorova, eesti keelset logopeedi vald ei leidnud, 

mistõttu jätkub süsteem, et läbi MTÜ valla poolt organiseeritakse 1 kord nädalas eesti keelne 

logopeed 

6.3. Toiduraha 

Vastavalt lasteaia hoolekogu põhimääruse §4 lg 7 otsustab hoolekogu toiduraha. Hetkel on 

sõimes selleks 1,18€/päev, rühmas 1,21€/päev. See summa on olnud aastaid, kuid hinnatõusu 

valguses ei ole see enam piisav, lasteaed teeb ettepaneku tõsta toiduraha kõigis rühmades 

1,60€/päev peale.  

M. Korniltseva: kas vald jätkab toiduraha tasumist täies mahus? 

K. Karhu: Vallaga oli jutt, et kui tõstame kohatasu, siis vald jätkab toiduraha tasumist. 

Ettepanek alates 01.01.2023 tõsta toiduraha 1,60€/päev. 

Poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: alates 01.01.2023 on toiduraha lasteaias Kannike 1.60€/päev. 

6.4. Kohatasu tõstmine 

D. Kušnir: kas kuidagi ei saaks mitme lapse korral esitada ja tasuda üht arvet? 

M. Korniltseva: vallas on igal lapsel oma viitenumber, arveid esitab vald, seega iga lapse kohta 

esitatakse üks arve. Soovitan teha püsikorralduse/e-arve, siis ei unune tasumine ja seal saab 

määrata ka viitenumbri.  

Ettepanek alates 01.01.2023 tõsta lasteaia kohatasu 20€/kuu. 

Poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: alates 01.01.2023 on lasteaias Kannike kohatasu 20€/kuu. 

6.5 Erinevad informatiivsed teemad 

Meditsiiniõe leidmiseks konkurss luhtus, seega hetkel ei ole lasteaias medõde.  

Novembri lõpust läheb ära praegune majandusjuhataja I. Mähhonen.  

M. Korniltseva: infoks, et aprillis saatsin valda kirja liiklusohutuse teemal lasteaia ümber, 

vallaga on sellest nii lasteaial kui mul mitu korda suuliselt juttu olnud, kuid olukorra paranemist 

ei ole näha. Probleemiks, et tee on KÜ Viru 19 ja Soo 19 oma. Lisaks on probleemne Lasteaia 

bussipeatusest ohutult lasteaeda saamine. Saadan kirjavahetuse sellel teemal hoolekogule 

infoks. 

6.6 Rühmades laste arvu vähendamine 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadus §7 lg 1 on rühma registreeritud laste arv lasteasutuses 

on järgmine: 
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  1) sõimerühmas kuni 14 last; 

  2) lasteaiarühmas kuni 20 last; 

Kiviõli Linnavalitsuse korraldusega 03.06.2015.a. nr 146 koolieelse lasteasutuse seaduse §7 lg 

11 alusel ning tolleaegse hoolekogu otsuse alusel on suurendatud Kiviõli Linna lasteaed 

Kannike rühmades laste arvu vastavalt sõimerühmades 2 ja aia rühmades 4 lapse võrra. Seega 

on hetkel sõimerühmas laste arv 16 ja rühmas 24.  

Kuna keeleõpe võtab oma ressursi ja ka igas rühmas on mõni probleemne laps, kellel puudub 

diagnoos ja ametlik tugiisik ja muud rehabilitatsiooni teenused, on rühma õpetaja abi tihti 

tugiisiku rollis, et rühma õpetajad saaks läbi viia õppetegevust. Lasteaed Kannike ei vali lapsi, 

kuid selleks, et täita oma ülesannet ja toetada laste arengut ja õpet, on vaja, et rühmades laste 

arv oleks väiksem. Lasteaed teeb ettepaneku vähendada laste arvu alates 2023/2024 õppeaasta 

nii, et sõimes oleks maksimaalne laste arv 15 ja rühmas 21. 

M. Lust: kas selle otsusega peaks jääma keegi nö ukse taha? 

K. Karhu: ei, praegu on kõige suurem rühm Karikakar - 21 last, sõimedes järjekorda ei ole. 

Samuti ei ole valla teistes lasteaedades rühmad komplekteeritud ja vajadusel saavad lapsed seal 

koha.  

Ettepanek alates 2023/2024 õppeaasta vähendada maksimaalset laste arvu rühmas nii, et 

sõimerühmas oleks 15 last ja aia rühmas 21 last. 

Poolt 10, vastu 1, erapooletuid 0 

Otsustati: alates 2023/2024 õppeaasta vähendada maksimaalset laste arvu rühmas nii, et 

sõimerühmas oleks 15 last ja aia rühmas 21 last. 

6.7 Valverühm 

D. Käger: valverühm on valla kohustus, see on vajalik töötavatele vanematele, sest ei ole 

reaalne saada 31 päeva puhkust juulis. Eelmine aasta ei saanud vanemad ka vallalt vaatamata 

meeldetuletusele lepingut tagasi. 

L. Talpas: Valverühm on mõeldud töötavate vanemate lastele, kelle vanemad ei saa juulis 

puhkust. Samas on mitmed lapsed, kelle vanemad tööl ei käi, toovad lapse valverühma ja ise 

puhkavad, nt rannas. Laps vajab samuti puhkust lasteaiast. Samuti häirib lasteaed Kannikese 

pedagooge, et ainult meie lasteaia õpetajad peavad töötama valverühmas. 

M. Korniltseva: Kas on mõtet küsida tööandjalt tõendit, et lapsevanem ei saa puhkust juulis ja 

selle alusel võtta valverühma? 

Arutati ja leiti et ei ole vajalik, see iga lapsevanema südametunnistusel. Kuna lasteaed Kannike 

suurim valla lasteaed, siis koha poolest on mõistlik valverühmad avada siin, kuid vallale vaja 

teha ettepanek ühtlustada valla lasteaedade töötajate lepinguid, millega saaks ka teiste valla 

lasteaedade pedagoogid töötada juulis valverühmas. Samuti kogub vald andmeid valverühma 

soovijate kohta ning sõlmib nendega lepingud, et teada avatavate valverühmade arv. 

Valverühmas tasub toiduraha lapsevanem.  

Ettepanek avada perioodil 01-31.07. 2023 lasteaias Kannike valverühm 

Poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0 
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Otsustati: avada perioodil 01-31.07. 2023 lasteaias Kannike valverühm 

Teha vallale ettepanek ühtlustada valla lasteasutuste töötajate lepinguid nii, et 2023 juulis 

avatavas valverühmas saaks töötada ka teised valla lasteaia pedagoogid ja õpetaja abid. 

Poolt 11, vastu 0, erapooletuid 0 

Otsustati: Teha vallale ettepanek ühtlustada valla lasteasutuste töötajate lepinguid nii, et 2023 

juulis avatavas valverühmas saaks töötada ka teised valla lasteaia pedagoogid ja õpetaja abid. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristina Karhu      Melle Korniltseva 

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija 

 


