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1. Hoolekogu liikmete tutvustamine

SÕNA VÕTTIS: Terje Ednaševsky

1.1 Tervitus Oru Lasteaed „Mesimumm“ hoolekogu liikmetele.

1.2 Hoolekogu liikmete lühitutvustus:

Kadri Tiis - Kose Vallavalitsuse esindaja

Snežana Ševtsova- Tarukese rühma vanemate esindaja

Kadri Lepik - Mummide rühma vanemate esindaja

Raili Ilves - Summide rühma vanemate esindaja



Natalja Kolesova - Kärjekese rühma vanemate esindaja

Liina Sulbi - Õiekese rühma vanemate esindaja

Piret Känd - Oru Lasteaed „Mesimumm“ õpetajate esindaja

Lühitutvustus:

Terje Ednaševsky - Oru Lasteaed „Mesimumm“ direktor

Pilvi Kullasepp – Oru Lasteaed „Mesimumm“ majandusjuhataja

OTSUSTATI: 1.1-1.2 Võeti teadmiseks

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe, sekretäri, arendusmeeskonna ja tervisemeeskonna liikmete 

valimine

SÕNA VÕTTIS: Terje Ednaševsky

2022-2023 õppeaastaks uute esindusliikmete valimine

ARUTELU

OTSUSTATI:

Hoolekogu esinaine - Raili Ilves

Hoolekogu aseesinaine - Natalja Kolesova

Hoolekogu sekretär - Piret Känd

Arendusmeekonna liige – Liina Sulbi

Tervisemeeskonna liige – Raili Ilves

3. Hoolekogu tegevuse planeerimine

SÕNA VÕTTIS: Terje Ednaševsky

Hoolekogu tegevust reguleerivad seadused: koolieelse lasteasutuse seadus, Kose valla 

üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord ja Oru Lasteaed „Mesimumm“ 

põhimäärus.

Hoolekogu osaleb lasteaia tööd reguleerivate seaduste ja kordade väljatöötamise ja uuendamisel (nt 

lasteaia kodukord, arengukava, sisehindamise aruanne jms);

Hoolekogu teeb ettepaneku vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmades ja lasteaia 

aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta.

Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.



Käesoleval õppeaastal saab hoolekogu kaasata lasteaia uue arengukava koostamise protsessi ja 

sportliku ürituse läbiviimisse kevadel.

OTSUSTATI: Võeti teadmiseks.

4. Eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ning majandustegevuse lühiülevaade

SÕNA VÕTTIS:

4.1 Terje Ednaševsky –

 Eelmise õppe- ja kasvatustegevuse aruande ärakuulamine.

SÕNA VÕTTIS:

4.2 Terje Ednaševsky -

tegi lühiülevaate 2021-2022 õppe- ja kasvatustegevusest.

Laste arv on püsinud stabiilsena, 105-106 last. Töötajaid 32.

Lapsed osalesid erinevates projektides: KIK- õppekäik, Suukool, Tulest Targem, erinevad 

õppekäigud.

Töötajad on saanud osaleda erinevatel koolitustel: tuleohutus, esmaabi, jooksvad erialased 

koolitused.

Oru Lasteaed „Mesimumm“ on vastuvõttev organisatsioon. Lasteaias oli vabatahtlikuks poolaastat 

Laura Prade Prantsusmaalt.

Personaliga sai läbi viidud rahulolu uuring ning on toimunud üritused personalile. Lisaks on 

personalil võimalus neljapäeviti osaleda joogas.

Toimub pidev koostöö erinevate huvigruppidega, kellega koos on

saanud läbi viia mitmeid erinevaid üritusi: heategevuslik laat, isadepäev,

emadepäev, õpetajate päev, spordipäev, õppekäigud, kadrisandid Oru Põhikoolist, külastanud 

Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambrit, Tammiku Kunstikeskust, koostöö külakeskusega, korraldatud uute

vanemate kokkusaamine. Valla ülestes ettevõtmistes osalemine. Lasteaias koha peal on käinud 

Silmaoptika. Info edastamiseks on kasutusel nii Eliis, Facebook kui ka vallaleht.



SÕNA VÕTTIS:

4.3 Pilvi Kullasepp -

tegi 2021-2022 õppeaasta majandustegevusest lühiülevaate.

Igale rühmale osteti juurde 1 piknikulaud. Teostati avariiremont kuna sadevesi kogunes keldrisse. 

Rajati teerada, sein soojustati. Praeguste kanalisatsioonitöödega juhitakse edaspidi sadevesi 

kanalisatsiooni. Õuepaviljon sai paigaldatud, lisaks ka vool sellele, Hoovi osteti juurde atraktsioone.

Teostati sanitaarremont Õiekeses ja Tarukeses. Köögiremont jäi teostamata, kuna hankest saadud 

pakkumised osutus kordades kallimaks, kui eelarves raha oli arvestatud. Selle asemel proovitakse 

selle aasta sees veel ära remontida elektrikilp.

SÕNA VÕTTIS:

4.4 Pilvi Kullasepp -

tegi ülevaate menüüst.

Detsembris on pilootprojektina kõigis valla lasteaedades magustoit ainult supi kõrvale. Prae kõrvale

pakutakse smuutit, jogurtit või puuvilja.

OTSUSTATI: 4.1 –4-4 Võeti teadmiseks.

5. Küsimused, ettepanekud

SÕNA VÕTTIS:

5.1 Kadri Tiis -

alates jaanuarist 2023 tõuseb lasteaia kohatasu. Seda pole muudetud alates 2017. aastast. Kohatasu 

on hetkel liiga väike ja selle summaga ei tulda toime. Plaan on tõsta ka õpetajate ja teiste lasteaia 

töötajate töötasu. Kohatasu seotakse alampalgaga (maksimaalselt võib  olla see 20% alampalgast). 

Vallavalitsus teeb ettepaneku, et kohatasu oleks 10% alampalgast. Kui perest käib lasteaias rohkem 

kui 1 laps, siis kohatasu alates teisest lapsest on 50%. Esimese lapse tasu on 73€. Kui 1 lapsevanem 

ja laps pole valda sisse kirjutatud maksavad nad kohatasu 20% alampalgast. Kohatasu tõusu kohta 

saab täpsema info peale 24. novembrit, kuna otsuse teeb volikogu.

Alles jäävad vallapoolsed toetused vähekindlustatud peredele kohatasu ja toiduraha osas ning 

perekond, kus kasvab 3 või enam last on vabastatud lasteaia toiduraha tasumisest.

Vallavalitsuses on arutelus olnud 1-e õpetaja ja 2-e assistendi teema. See annab rohkem



võimalust palgaga mängida. See võiks toimuda järk-järgult ilma sunduseta.

5.2 Natalja Kolesova - Kui seikluspargi osad kuluvad, siis kes parandab.

5.3 Natalja Kolesova - Mida lasteaial on vaja või millest ta puudust tunneb lisaks materiaalsetele 

asjadele?

5.4 Liina Sulbi – Kas lasteaeda tuleb tugiisikuid juurde?

5.5 Terje Ednaševsky – palun oma rühmas vanematele meelde tuletada, et lapsevanem annab oma 

lapse isiklikult üle rühmatöötajale. On olnud juhtumeid, kus laps on õuealalt ära viidud ilma rühma 

õpetajat teavitamata.

5.6 Piret Känd – Samuti õpetajad paluvad meelde tuletada, et laps ei ava ega sulge ise väravaid. 

Lisaks lapsevanem laseb väravast välja ainult enda lapse. Hiljaaegu oli juhtum, kus väravast lubati 

välja teine laps, kellele polnud veel vanem järgi jõudnud ning õpetaja otsis last taga.

5.7 – Terje Ednaševsky – Palume hiljemalt 16ndaks detsembriks märkida laste puudumine 

jõuluvaheajal 22.12-8.01. Info palun edasta oma rühma vanematele, saadame ka endapoolse 

meeldetuletuse.

5.8 – Raili Ilves – Oru põhikooli muusikaõpetaja andis teada, et ta otsib poistekoorile võimalusi 

esinemisteks väljaspool kooli.

5.9 - Snežana Ševtsova – Mis saab lasteaias tekkinud toidujäätmetega?

5.10 – Terje Ednaševsky – Kavas on rühma personali jõulupidu 16ndal detsembril. Sellel päeval 

palume lastele järele tulla hiljemalt kell 17:30.

OTSUSTATI:

5.1 Võeti teadmiseks.

5.2 Vastas Pilvi Kullasepp – Ehitusmees käib seiklusparki kontrollimas ning vajadusel remondib. 

Kui vaja hooldust, siis lasteaed kutsub seda tegema firma, kes seiklusraja paigaldas.

5.3 Vastas Pilvi Kullasepp – lasteaed kogub ettepanekuid, mida vaja on. Lisaks õpetajad saavad 

täita soovinimekirja, mida neil vaja. Peame selle küsimuse peale rohkem mõtlema.

5.4 Vastas Terje Ednaševsky – Hetkel on meil lasteaias 2 tugiisikut. Üks on neist vallapoolse 

lepinguga. Kuna uuest aastast vallavalitsus ei saa enam riigipoolset rahastust, siis on ka see tugiisik 

lasteaia eelarves . Lasteaias on hetkel 3 raske puudega last ja 2 keskmisega. Üks lapsevanem teeb 

uue taotluse ning siis saab ka tema laps raske puude. Seega on meil siis lasteaias 4 raske puudega 

last. Lisaks neile 2-le tugiisikule lisasime veel ühe tugiisiku enda eelarvesse. Seega uuest aastast on 

lasteaias 3 tugiisikut.

5.5 – 5.7 Võeti teadmiseks.



5.8 Vastas Terje Ednaševsky – võtan kooli muusikaõpetajaga ühendust, pakume poistekoorile 

võimaluse lasteaias esinemiseks.

5.9 Vastas Pilvi Kullasepp – Üleliigne söök läheb loomadele söödaks. Omavahel on sõlmitud 

kokkulepped, kes millal viib. 

5.10 Võeti teadmiseks.

     /allkirjastatud digitaalselt/                                     /allkirjastatud digitaalselt/

           Raili Ilves                                                                  Piret Känd
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