
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-2021/2022 

27.10.2021 

Asukoht: lasteaia ruum 

Algus: 17.30 ja lõpp: 19.30 

Juhatas: Ulvi Hantson 

Protokollis: Marja-Liisa Loitmets 

 

Osalesid: Marja-Liisa Loitmets, Janne Pungar, Katrina Ressar, Marge Martjak, Ksenija Pesti, 

Malle Valdur, Kadi Perillus (õpetajate esindaja), Ulvi Hantson (lasteaia direktor) 

Puudusid: Heigo Laaneoks, Elery Lina 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Protokollija valimine 

2. Hoolekogu esimehe (naise) ja aseesimehe (naise) valimine 

3. Ettepanekud lasteaia töö paremaks korraldamiseks 

4. Hoolekogu tegevuskava arutelu ja kinnitamine uueks õppeaastaks 

5. Ettepanekud ja arutelu- Väätsa Rahvamaja jõuluaknad 

6. Muud küsimused, arutelu 

 

Sissejuhatavalt tegi hoolekogu tutvustusringi, kus igal liikmel oli võimalus end ja oma eriala 

tutvustada ning lühidalt kirjeldada oma nägemust lasteaia hoolekogu töö panustamisse ja 

lasteaia arendamisse. Samuti oli põnev kuulata, millega keegi igapäevaselt tegeleb ja mis 

valdkonna kaudu saab keegi tulevikus näiteks lasteaiale abiks olla. Sissejuhatavas 

tutvustusringis sai igaüks palju teineteise kohta teada, kus keegi töötab, mis tutvuseid keegi 

omab ja kuidas saaksime üksteisele kasulikud olla. Direktori ettepanek oli, et rahulolu-uuring 

võiks ka edaspidiselt jääda hoolekogu ülesandeks.  

 

Päevakorrapunkt nr 1 

Protokollija valimine 

 

Direktor U.Hantson tegi ettepaneku protokollijaks valida Marja-Liisa Loitmets. Toimus 

arutelu. 

 O t s u s t a t i: 2021-2022 õppeaasta protokollijaks on Marja-Liisa Loitmets. 

 



 

 

Päevakorrapunkt nr 2 

Hoolekogu esimehe (naise) ja aseesimehe (naise) valimine 

 

Hoolekogu liige Marge Martjak tegi ettepaneku valida hoolekogu esinaiseks Katrina Ressar 

ning aseesinaiseks Malle Valdus. Rohkem ettepanekuid ei esitatud. Toimus kandidaatidega 

arutelu. 

Ot s u s t a t i: Hoolekogu esinaiseks valida Katrina Ressar ning aseesinaiseks Malle Valdur. 

 

Päevakorrapunkt nr 3 

Ettepanekud lasteaia töö paremaks korraldamiseks 

 

Toimus arutelu. Kuidas jõuaks info vanemateni- selle küsimuse peaks tõstatama rahuolu-

uuringus, et välja selgitada, mis on see põhjus, miks ei saa lapsevanem osaleda koolitustel. 

Uuring on anonüümne küsitlus ja küsimus tuleks suunata viimati toimuma pidanud 

koolitusele, mille pidi läbi viima koolitaja Sille Õun, kuid mis väga vähese huvi tõttu ära jäi.  

O t s u s t a t i: läbi viia küsitlus koolitaja Sille Õun koolituse kohta, küsitlus on anonüümne 

ja võimalik on vastata nn rühmas tabelina. Tabeli  ja küsimused koostab M.Valdur 

 

2023 a. eelarve ettepanekud võiks teha juuniks. Selleks ajaks võiks olla ka hinnapakkumisi 

kindlatele töödele/toodetele, mille maksumusega oskaks juba arvestada uue eelarve 

koostamisel. Kui tekob ettepanek, võiks ettepaneku tegija juba firma käest küsida, palju see 

tegevus maksma läheks. 

 

Päevakorrapunkt nr 4 

Hoolekogu tegevuskava arutelu ja kinnitamine uueks õppeaastaks 

 

Hoolekogu tegevuskava arutelu ja kinnitamine toimub järgmisel korral, kus Hoolekogu 

esimees K.Ressat koostab eelnevalt 2021-2022 hoolekogu tegevuskava.  

 

Päevakorrapunkt nr 5 

Ettepanekud ja arutelu- Väätsa Rahvamaja jõuluaknad 

 



Väätsa Rahvamaja jõuluaknad. Direktor U.Hantson andis teada, et lasteaia personaliga  

toimunud koosolekul valiti selle aasta akende teemaks nn piparkoogid. See oleks tore 

koostegemise võimalus, kus lapsevanema saab lapsega ühiselt küpsetada 

piparkooke.Piparkoogil peaks kindlasti olema  nn riputusauk. Mõttes on suur puu, kuhu külge 

riputame piparkoogid ja varasemast on meil olemas liikuv alus, kus saaksime paigutada 

näiteks piparkoogimajakese, saani või mõne muu toreda küpsetise. Piparkoogid peaksid 

olema kaunistatud mõlemalt poolt, kuna jäävad näha. 

Lisaks teeb lasteaed Hooandjasse seepe, et hoogu anda! Seebid võiksid olla ka ilusti 

pakendatud ja paelaga kinni seotud. Seoses sellega oleks vaja lastevanemate abi, ka on juurde 

vaja silikoonvorme. Tekkis arutlu,  eelmise aasta jõuluturu osas, mida võiks sel korral 

paremini läbi mõelda, kuna rahvast oli palju ja oli liiga kitsas. Samuti võiks igal rühmal olla 

üks kauba kategooria, et müüdav kaup ei oleks omavahel sassis.  

 

O t s u s t a t i:  

1. U.Hantson uurib selle kohta, kas on võimalik saada kaks majakest, , et vältida 

tunglemist. 

2. Levitada rühmades infot: “Seebi tegemine toimub 11.11 kell 17.00 lasteaia saalis. 

Ootame rohket osavõttu!” 

3. Hoolekogul tulla appi 30.novembril 2021 välja panema müügikaupa, eelnevalt teha 

lapsevanemate sead reklaami, millist kaupa keegi saab tuua. Müügiga teenitud tulu 

jääb rühmadele näiteks laste väljasõidud, teatrietendused vm kulu. 

 

. 

 

Katrina küsis võlglaste kohta. Direktor ütles, et raamatupidaja saadab välja kirju ja 

meeldetuletusi. Viimase info kohaselt on võlgnevusi  1000,00 euro ringis ja laps tuleb vastu 

võtta ka isegi võlaga. Siinkohal leidis hoolekogu, et üle tuleks vaadata kodukord ja vastavad 

seadused, kuna teiste teenuse kasutajate osas on antud tegevus ebaõiglane, kes teenuse eest 

korrapäraselt maksavad samal ajal, kui võlgu olev lapsevanem tohib tuua oma lapse lasteaeda 

ja teenusest ei tohi ilma jätta. 

 

Päevakorrapunkt nr 6 

Muud küsimused, arutelu 

 

Hoolekogu leiab, et kui lasteaias on levimas nt täid või kõhuviirus, siis ka lasteaed (rühm) 

peaks vastava info jagama lapsevanematele, et osataks sellega arvestada ja kontrollida oma 

lapse tervist. Siinkohal on muidugi iseasi, kes vanematest oma lapse puudumise korral teatab, 

et lapsel on kas täid või kõhuviirus, kuid kui info on tulnud lasteaia personalile teatavaks, siis 

võiks sellest teada anda ka teistele vanematele. 



 

Direktor ütles, et 6 aastat pole lasteaial olnud oma majahoidjat või töömeest ning sisuliselt 

teeb personal selle töö ära, kuigi õpetaja põhitöö on sisult teine ja ei ole siiski lehe riisumine. 

Malle küsis, millega lapsevanem saaks aidata nt hoogtööpäevakul. Direktori sõnul on selleks 

sügisene lehtede riisumine, kaevamine, okste lõikus, kevadel värvimine. Õunapuude oksade 

lõikamiseks peaks ikkagi teadma, mida ja kust lõigatakse. Hoogtööpäevi tehakse meil 

kevadel, kui toi 

12.01- Lasteaia 35. juubel. Selleks peaks tegelema hakkama ürituse korraldamisega. Direktor 

pakkus välja, et lasteaial võiks olla ka oma lipp ning ühiselt arutleti, et oleks vahva, kui 

korraldada näiteks lipu kujundamiseks konkurss, mis võiks samuti olla koostöös kooliga ja 

sealsed lapsed saaksid oma fantaasia tööle panna. 

 

Marge tõi välja, et vee joomine on endiselt väga oluline ning rühmades võiks olla siiski 

jaheda veega kann, kust lapsed koguaeg saaksid juua. Kraanivesi laste pesuruumides on 

automaatselt reguleeritud ja on vee joomiseks  liiga soe.  

O t s u s t a t i: antud info võiks edasi anda rühmadesse.  

 

Samuti oli arutlusel ka muude ürituste korraldamine lasteaias, kuid kuna hetkel aktuaalne 

Covid olukord, mis  võib tekitada takistusi ja ei saa olla väga kindel, et üritusi üldse läbi saab 

viia. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek lepitakse kokku jooksvalt. 

 

 

Katrina Ressar                       Marja-Liisa Loitmets 

Hoolekogu esinaine              Protokollija 


