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Juhataja Raili Ilves 

 

Protokollis Iti Heiti Saggor 

 

Osavõtjad: Terje Ednasevsky Klaarika Filatov, Iti Heiti Saggor, Raili Ilves, Kristi Konnimois, 

Karin Jaanovits, Liis Narusk, valla esindaja Aleksandr Apolinsky ning külalisena Kose valla 

toitlustusjuht Külli Raamat  

 

 

Päevakord: 

1. Lasteaia menüü koostamine (külalisena Kose valla toitlustusjuht Külli Raamat) 

2. Lapsevanema rahulolu - uuringu tulemused. 

3. E-lasteaia kasutamisest Mesilindude ja Õiekese rühmas. 

4. Eelarve prioriteedid 

5. Suvine töökorraldus. 

6. Ettepanekud, jooksvad küsimused. 

 

1) Külli Raamat: 

Rääkis meie lasteaias läbi viidud kaloraaźi uuringust ning sellest, millised saavad olema uued 

retseptid, mille järgi hakatakse edaspidi toitu valmistama. Retsepte vahetatakse iga kuue 

nädala järel. Lasteaiapoolne tagasiside selle kohta, mida süüakse ja mida ei taheta on vajalik 

ning oodatud. Retseptid on võetud kolmest raamatust: 

„Menüüd ja retseptid lastele“ 

„Toitu targalt“ 

„Maitsvalt ja tervislikult“ 

 

2) Terje andis põhjaliku ülevaate lapsevanema rahulolu- uuringust ning tõi välja suuremad 

muutused võrreldes eelmise aastaga. Tulemused olid rühmade ja aastate kaupa välja toodud. 

 

3) Iti Heiti Saggor rääkis kokkuvõtvalt eLasteaia kasutusest Õiekese rühma lastevanemate 

seas ning tõi välja, et üldiselt kasutati aktiivselt, kuid leiti ka probleeme ning kitsaskohti. 

Üldiselt eelistatakse edaspidi kasutada siiski rühma Facebooki lehte, kuhu saab kõik teated ja 

postitused kiirelt üles panna ning ka tagasiside tuleb kiirelt, sest kõik kasutavad seda 

aktiivselt, kui mitte lausa igapäevaselt. 

 

Klaarika Filatov rääkis eLasteaia kasutamisest Mesilindude rühmas ja oli õnnetu, et 

puudumiste märkimine on vaevaline ja puudulik. Oli seda kogu eLasteaia kasutamise aja ja on 

ka muidu. 

 



ORU LASTEAED MESIMUMM 

                   Oru küla           Telefon 60 79 124  

                  Kose vald                      e-post: mesimumm@kose.ee  

             Harjumaa 75103                     Koduleht: www.orula.ee 

Raili rääkis oma kogemusest samalaadse keskkonnaga- Eliise ning soovitas seda proovida. 

Väidetavalt on see lihtsam ning arusaadavam.  

 

4) Terje tõi välja lasteaia eelarve prioriteedid: 

 Õueala kõnniteed 

 Rühma Mesilinnud WC- potid ja – kabiinid. 

 Kuivatuskapid kõikidesse rühmadesse 

 Fassadiparandustööd  

 Õueatraktsioonid. Eesmärgiks on soetada liumägi 

 Köögitehnika (kombiahi) 

 Lasteaia köögi ja kolme rühma remont 

Vallalt on saadud lisaraha 6000 eurot. 

A. Apolinsky rääkis valla võimalustest ning raha jagamistest. Soovitas suuremad 

rahaküsimised ära jagada pikema perioodi peale, sest nii on raha saamise võimalused 

tõenäolisemad. Soovitas sooviavaldusele kirja panna, et eesmärk on remontida üks 

rühm aastas. Samuti soovitas teha volikogule kirjaliku pöördumise, mille koostavad 

lasteaia direktor ja hoolekogu. 

 

 

5) Terje rääkis lasteaia suvisest töökorraldusest. Meie lasteaeda tulevad lapsed teistest valla 

lasteaedadest, sest oleme valvelasteaed sel suvel. Suvi läbi on lahti Õiekese ja Mesilindude 

rühmad. 

 

6) Alates 01.03 on lasteaial 1.0 kohaga tööl eripedagoog. Tema tööga ollakse väga rahul.  

Lasteaial vahetus 20.03 aednik. 

Terje rääkis kuivõrd hästi õnnestus neil lasteaias Eesti Vabariigi aastapäeva paraad ning 

puude istutamine . 

Samuti mainis, et tavapäraselt eelmistele aastatele tuleb ka sel aastal lastele piknik Männiaru 

Puhkemajas. 

Summidel oli tore 12. km pikkune jalgrattamatk 

Projekt Liiklusvanker toimib kenasti – lasteaias on nüüd liiklusteemaline õppematerjal. 

Lasteaed osaleb riiklikus alushariduse uuringus, mis tuleb iga rühma lapsevanematele 

edastada ning paluda ära täita hiljemalt 10. juuniks.  

Sel suvel on personali õppereis Naissaarele 15. juunil 

Lasteaiaõpetajatajad panid kirja väärtused ning tegid sellest kokkuvõtte. Järgmisena on tarvis 

lapsevanematelt uurida nende arvamust väärtuste kohta. 

 

Karin rääkis, et mõned lapsevanemad on nördinud, miks algavad lasteaia üritused nii vara.  

Terje selgitas, et lasteaias tuleb ühisürituste korraldamisel ennekõike arvestada lastega, kellest 

väiksemad ei pea vastu, kui peavad ootama väga kaua. 

 

 

  

 

Raili Ilves                                              Iti Heiti Saggor                                          

Koosoleku juhataja                                      Koosoleku protokollija                                                   

 
 


