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Koosoleku juhataja: Raili Ilves 

Koosoleku protokollija: Elinor Toming 

Osalejad: Nele Kütt, Natalja Kolesova, Elinor Toming, Jaanus Saadve, Terje 

Ednaševsky, Marju Tamm, Raili Ilves 

 

 

P Ä E V A K O R D: 

1. Laste arvu suurendamine rühmades 

2. Õuepaviljon 

3. Küsimused 

 

 

1. Päevakorrapunkt 

Laste arvu suurendamine rühmades on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega. 

On määratletud, et kohalik omavalitsus (KOV) peab valla 1,5-7-aastastele lastele 

tagama lasteaiakoha.  

Lasteasutuse direktor  moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja 

lasteaiarühmad. Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed. 

            Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt 

           1) kolme- kuni kuueaastased lapsed; 

           2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise 

            alustamine on edasi lükatud. 

 

 Paika pandud piirmäärad:  

 sõimerühmas lubatud 14+2 

 aiarühmas lubatud 20+2 

 liitrühmas lubatud 18+2 

 

Hoolekogu nõusolekul võib rühmas laste arvu suurendada iga rühma kohta eraldi 

Kose-Uuemõisas avatakse konteinerrühm, mis võtab osa koormust ära ka Oru lasteaialt. 5 

last, kes meie lasteaias käivad , saavad sinna koha, samuti 8 last, kes on järjekorras nii Oru kui 

Kose –Uuemõisa lasteaias  saavad sinna koha. 

 

Hetke olukord Oru lasteaia rühmades: 

 Mummid (sõimerühm) 16 last – 10 last esimesel poolaastal ja 6 soovivad liituda 

alates jaanuarist. Ettepanek suurendada rühma suurust 2 võrra.  

 Õieke (2-3a) 16 last Ettepanek suurendada rühma suurust 2 koha võrra.  

 Kärjeke (3-4a) 15 last  

 Mesilinnud (4-5a) 20 last. Ettepanek suurendada rühma suurust 1 koha võrra.  
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 Summid 19 last 

 Taruke (5-6a) 20 last – ettepanek suurendada 2 lapse võrra rühma suurust 

 

Kärjekese rühma lisandub uuest õppeaastast igapäevast täiendavat tuge vajav  (diagnoosita) 

laps. Lisaks liitub rühmaga veel üks laps, kellele määratakse arsti poolt lähiajal diagnoos . 

Rühm võib vajada täiendavalt veel ühe  tugiisiku olemasolu. 

 

Mesilindude rühmas 1 tugiisikut vajav laps. Vanemad võimaldavad talle 1 päeva nädalas vaba 

päeva. Teistel päevadel kohal 3 täiskasvanut (õpetaja, õpetajaabi ja tugiisik/lasteaia 

tervishoiutöötaja). Rühmas on ka kakskeelsest perst pärit laps. 

 

Tugiisiku koormus lasteaias – 3 päeva Kärjekeses ja 2 päeva Mesilindude rühmas.  

 

Otsustati – soovitud rühmades suurendatakse kohtade arvu.  

 

 

2. Päevakorrapunkt 

2019 sept toimus hoolekogu korraldatud heategevuslik laat, kus teeniti tulu 840 eurot. 

             2020 nov. tellis lapsevanem Palmakost lasteaiale kingituseks õuepaviljoni karkassi –       

             Nova kit 21,5 m
2
 

Planeeritud  oli 2021  aasta kevad-sügis perioodil see üles panna, kuid sellega on 

tulnud palju ettenägematuid lisakulutusi – kevadel  materjalide kallinemine, projekti 

vajalikkus, paviljoni püstipanek (ei tohi lapsevanemad teha).  

Mummide rühma remont ehitusmaterjalide hindade kallinemise tõttu läks oodatust 

kallimaks. Lisa saadi küll Kose Vallalt, kuid lasteaial on aastast 1984 elektri peakilp, 

mis hädasti vajab renoveerimist. Seega lasteaia enda eelarvevarud lähevad sinna.  

 

2021. aasta kevadel valla ehitusnõunik ütles, et ikkagi peab ettevõte rajatise püstitama.  

Paviljoni ülespaneku ehitusseaduslik dokumentatsioon ja asjaajamine  on valla 

ehitusnõuniku ja abivallavanema (majanduse ja halduse alal) pädevuses. Terrassi 

materjali hind võib olla orienteeruvalt 3000 eurot, lisaks veel ehitusfirmale tasu 

teostatud tööde eest.  Ja lapsevanemate abiga talgukorras ei tohi paviljoni püsti panna, 

sest siis ei võta ehitise püstitamisel keegi vastutust. Seaduses aga määratud, et sellist 

tööd on vaja teha vastava pädevusega ettevõte, kes hiljem oma töö eest annab ka 

garantii ja kannab vastutust.  

 

Jaanus Saadve  palub kogu projektiga seonduva info saata endale emailile, et saaks 

omalt poolt vallas võimaluse korral projekti edendamist kiirendada.  

 

Soovitus hoolekogu liikmete poolt: 

 Korraldada uus sügislaat, mille raames korjata finantsi paviljoni ülespanekuks, 

sellele vajaliku ehitusmaterjali soetamiseks jm vajalikuks.  

 Rühmade terrassidele panna üles lapsevanematele annetuskast, et kasvõi 

igapäevaselt lapsevanemad seda näksid. Ehk mõnel korral pannakse ka raha sinna 

sisse.  

 Lapsevanemad ei tea paviljoni olemasolust (eriti uued lapsevanemad) ja selle 

ülespaneku rahalistest raskustest. Sovoitus lastevanemate üldkoosolekul ja 

rühmakoosolekutel sellest rääkida, et kõik oleks ühises infoväljas.  

 Kuna täpset asendusplaani ja projekti veel pole, siis ühendust võtta 

geodeesiaettevõtte omaniku Haiti Jürmanniga. Saab äkki oma nõu ja jõuga aidata. 
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 Otsustati: 

 Raili Ilves – korraldame uue sügislaada, millega kogutakse puuduolevasse 

summasse (3000 eurot) uut finantsi.  

29. september on mihklipäev. Selle raames võiks mihklilaat ka toimuda. 

1. sept on lasteaias pedagoogiline nõukogu, kus pannakse rühmade koosolekuajad 

paika, kus saaks siis lapsevanematele infot edastada.  

 

 

 

3. Päevakorrapunkt 

 2019. aastal sai lasteaed kvaliteedimärgise. Ja nii võimalus tulla projekti raames 

mõnel välismaa vabatahtlikul Oru Lasteaeda vabatahtlikuks.  

Augusti alguse seisuga on tulemas sügisest Õiekese ja Summide rühma Laura 

Prantsusmaalt. Programm kestab 6 kuud. Elama hakkab Laura Kose pastoraadis.  

Plaan üldkoosolekul Laurat tutvustada ja leida pered, kes oleks valmis talle 

toredaid elamusi pakkuma.  

 Lasteaia personali vaktsineeritus COVID-19 vastu? 

Umbes 2/3 personalist on vaktsineeritud. On mõni üksik, kes tervislikel põhjustel 

ei vaktsineeri.  

 Otsitakse tugiisikut – 1.0 töökoormus. Töötasu on miinimupalgast mõnevõrra 

suurem. 

Jaanus Saadve soovitab rääkida vallaga võimaliku rahalise lisatoetuse saamiseks 

tugiisiku palga osas. 

     Otsustati: Võeti teadmiseks. 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                          /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Raili Ilves                                                    Elinor Toming 

 

Koosoleku juhataja                                     Koosoleku protokollija 
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