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PÄEVAKORD 

 

1. Tervitus 

2. Suvine kollektiivpuhkus 

3. Ettepanekud/ jooksvad küsimused 

 

SÕNA VÕTTIS: 

 Raili Ilves- 

Juhatas sisse hoolekogu koosoleku ning tutvustas päevakorral olevaid teemasid. 

 

OTSUSTATI: 

Võeti teadmiseks 

 

2. Suvine kollektiivpuhkus 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

 2.1 Tutvustas laste arvu, jaanuaris on lasteaeda juurde tulemas 7 last, veebruaris 2 last, siis on 

lasteaia nimekirjas 106 last. 

2.2 Välja on kuulutatud konkurss kahe lasteaia õpetaja ametikoha täitmiseks, kuna hetkel ei 

vasta kaks õpetajat kvalifikatsioonile. 

2.3 Välja on kuulutatud konkurss tugiisiku koha täitmiseks, kuna praegune on juba pikalt 

olnud haiguslehel aga lapsel on tuge vaja igapäevaselt. 

2.4 22. nov.2021 toimunud Kose valla lasteaiajuhtide koosolekul olid arutlusel mitmed 

erinevad variandid seoses lasteaedade kollektiivpuhkusega. Otsus võetakse vastu koostöös 

hoolekoguga asutusepõhiselt. Lõpliku otsuse teeb Kose Vallavalitsus. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Elinor Toming- 

2.5 Millal Kose Valla eelarve vastu võetakse? 
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SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

2.6 Tutvustas töölepingus määratud puhkuseid. 

       Õpetajatel puhkus 49 kalendripäeva 

       Õpetaja abidel puhkus 35 kalendripäeva. 

2.7 Tutvustas erinevaid võimalusi õpetajate puhkusegraafiku koostamisel ning millistel 

tingimustel oleks võimalus hoida terve suve jooksul lasteaed avatuna. Kindlasti tuleb siis ka 

kasutada tööjõudu väljastpoolt Oru lasteaeda. 

 

Terje Ednaševsky andis sõna teistele hoolekogu liikmetele arvamuse avaldamiseks 

kollektiivpuhkuse osas. 

 

 SÕNA VÕTTIS: 

Raili Ilves- 

2.8 Viisin Summide rühmas läbi küsitluse. Kaheteistkümnest vastanust 10 pooldab suvist 

kollektiivpuhkust. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Elinor Toming- 

2.9 Mõned kohad oleks vaja. Enamus lapsi on kodused. Isiklik arvamus oleks, et kuna 

eeldatavasti läheb köök remonti, siis see on tohutu kulu, kuna toit tuleb tellida väljast. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Riin Arras- 

2.10 Mõistlik oleks võimaldada kollektiivpuhkus. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

2.11 Mõned vanemad pooldavad, et lasteaed oleks juulis 2 nädalat avatud. Aga kuna lapsi on 

vähe, siis oleks mõistlik võimaldada kollektiivpuhkust. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Piret Känd- 

2.12 Enamus vanemaid kollektiivpuhkuse poolt. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Liina Sulbi- 

2.13 Kollektiivpuhkuse poolt, kuna lapsi käib juulis kohal väga vähe. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

2.14 Kas valvelasteaeda üldse ei ole? 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Elinor Toming- 

2.15 Kas oleks mõistlik kõikides rühmades läbi viia küsitlus koos seletustega, mille kinnitame 

reedel? 

 

ARUTELU 
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SÕNA VÕTTIS: 

Liina Sulbi- 

2.16 Kas meil on üldse võimekust juulis lasteaeda lahti hoida? 

 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Natalja Kolesova- 

2.17 Aga kui lasteaed oleks juulis 2 nädalat suletud? 

2.18 Kas lasteaia kohatasu maksumus tõuseb? 

 

ARUTELU 

 

OTSUSTATI: 

2.1-2.4 Võeti teadmiseks. 

2.5 Eelarve võetakse vastu tavaliselt veebruaris. 

2.6-2.13 Võeti teadmiseks. 

2.14 Vastas Terje Ednaševsky- Valvelasteaia kohta otsustab Kose Vallavalitsus. 

2.15 Vastas Terje Ednaševsky- Viime läbi küsitluse ja kindlasti oleks otsuse tegemisel sellel 

kaal. 

2.16 Vastas Terje Ednaševsky- Seoses õpetajate ja õpetaja abide pikema puhkusega oma 

töötajatest ei piisa, et kogu juuli lasteaed lahti oleks. Õpetajad vahetuksid sageli ja tuleb leida 

tööjõuressurssi väljaspool lasteaeda. 

2.17 Vastas Terje Ednaševsky- Selle otsustab hoolekogu. Teha küsitlus vanematele terve kuu 

kohta, kes reaalset juulis kohta vajaksid. Küsitluse vastuseid ootame reedeks. Saadud info 

edastada Terjele hiljemalt esmaspäevaks. Vallast uurida toitlustuse ja lastehoiu kohta. 

2.18  Hariduskomisjonis on teema läbi käinud. Pole hetkel otsustatud, aga kindlasti võib 

tõusta. 
  
3. Ettepanekud/ jooksvad küsimused 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

3.1 Andis teada, et tegemisel on lasteaia sisearuannet. 

3.2 Oru Lasteaiale pakuti Siim Pohlaku poolt katuserahasid 10 000 eurot. Kui saame, siis 

panustame selle õueatraktsioonidesse. 

3.3 Aiapaviljoni paigaldamisega jätkatakse kevadel. 

3.4 Silmakontroll 17. jaanuaril, alates neljandast eluaastast. Kui laps väga hästi räägib ja 

oskab küsimustele vastata, siis võimalik ka kolmandast eluaastast. 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Liina Sulbi- 

3.5 Kas kontrollitakse ka silmapõhja? 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

3.6 26. jaanuaril pildistamine. Kellel on ankeete puudu, siis neid on juurde tellitud. 

Perepildistamine alates 15.00. Registreerimise ankeet saadaval Eliisis. 
  
 

 

SÕNA VÕTTIS: 
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Liina Sulbi- 

3.7 Kuna jõuluvaheajal käib vähem lapsi, kas siis ei ole võimalik õpetajatele 

 puhkust anda? 

3.8 Soovin, et kui minu laps on ainuke rühmas, siis õpetajad teavitaksid mind sellest. 

 
 

ARUTELU 

 

SÕNA VÕTTIS: 

3.9 Elinor Toming- 

Koostöös hoolekoguga, võiksime korraldada lumeatraktsioonide meisterdamise? 

3.10 Kuulsin, et suuskadel pidid klambrid katki olema. Kas oleks võimalik saada suuskadele 

uued klambrid, et lapsed saaksid suusatamas käia? 

 

ARUTELU 

 

OTSUSTATI: 

3.1-3.4 Võeti teadmiseks. 

3.5 Vastas Piret Känd- Suurematel lastel vaadatakse põhjalikumalt, väiksematel vähem. Saab 

tõendi, mida võimalik ka perearstile edastada. 

3.6 Võeti teadmiseks. 

3.7 Vastas Terje Ednaševsky- Kahjuks ei teavita kõik lapsevanemad korralikult, millal nende 

laps puudub või kohal käib. Samuti ei saa me kevadel kindlalt eeldada, et jõuluvaheajal 

tulemas on vähe lapsi. Sellel jõuluvaheajal oli mõnes rühmas kohale märgitud piisavalt palju 

lapsi, et õpetajatele ei oleks saanud puhkust lubada. Töölepingu seaduse järgi on töötajal 

õigus esitada oma puhkusesoov ning tööandja saab neid võimalusel arvestada. Ka õpetajad 

vajavad puhkust, et olla koos perega. 

3.8 On ka teisi vanemaid, kes soovivad, et neid teavitatakse. Kahjuks on ka neid, kes võtavad 

teavitamist rünnakuna. Info edastatakse kõikidesse rühmadesse. 

3.9 Uuritakse sobivat kuupäeva, millal oleks kõige mõistlikum seda teha. Samuti ka seda, 

kellel on võimalik lumi kokku lükata. 

3.10 Vastas Terje Ednaševsky- On tõesti suuski, mille klambrid on katki ja samasuguseid uusi 

ei ole enam saada. Probleemiga tegeletakse ja kindlasti saavad lapsed ka sellel aastal 

suusatada. 

 

Küsitluse tulemused seoses kollektiivpuhkusega juulikuus: 

 

Õiekese rühmas vastas 11 lapsevanemat, juulis keegi kohta ei vaja. 

Tarukese rühmas vastas 15 lapsevanemat, juulis vajab kohta 1 laps. 

Summide rühmas vastas 12 lapsevanemat, juulis keegi kohta ei vaja. 

Mummide rühmas vastas 3 lapsevanemat, juulis keegi kohta ei vaja. 

Mesilindude rühmas vastas 14 lapsevanemat, juulis keegi kohta ei vaja. 

Kärjekese rühmas vastas 13 lapsevanemat, juulis vajab kohta 5 last, nendest 1 juulis vaid ühe 

nädala. 

 

7. jaanuari 2022 seisuga on lasteaia nimekirjas 99 last. 

Küsitluse põhjal vajab lasteaiakohta juulis 2022 6 last, nendest 1 laps vaid ühe nädala. 

 

 

 

 

OTSUSTATI: 
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Lähtudes eeldatavast köögi remondist ning vähesest laste arvust, kes juulis kohta vajavad, 

andsid oma hääle kollektiivpuhkuse poolt juulis 2022 kõik hoolekogu liikmed. 

 

 

 

 
             
 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                      /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Raili Ilves                                                                                  Marju Tamm 

Koosoleku juhataja                                                                    Protokollija 

 


