HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 17.05.2017
Algus: 17.00
Lõpp: 18.05
Kohal viibisid
Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Ruth Maar, Juta Ülemaantee, Kristi Linkov, Enn Veevo, Meeli
Kesküla, Kalli Samorodni, Kulla Nabi, Ellen Jõhvik, Pille Paulus, vallavalitsuse esindaja Tiia
Liibert
Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga, Auriika Kivi
Puuduja: Georg Linkov

PÄEVAKORD:
1. Uueks õppeaastaks rühmades laste arvu kinnitamine;
2. Rahuloluküsitluse ülevaatus
3. Jooksvad küsimused
1. Uueks õppeaastaks kohtade arvu kinnitamine
Tiina Hinno: Seaduse järgi peavad nimekirjad olema kinnitatud 20. juuniks, enne seda peab need
esitama vallavalitsusele. Soov on taotled sõimerühma (Siilid) 18 kohta, avaldusi on rohkemgi aga
kahe soovija elukoht ei ole Hiiu Vallas. Seadus lubab 14 + 2 hoolekogu loal. Rühmas on piisavalt
mänguruumi (nõutud 4 m2, on 5 m2), personali on 4 inimest. Praegune kogemus näitab, et
probleeme pole olnud, pealegi on sõimerühmas puudujate arv suhteliselt suur.
Otsustati: Ühe vastu- ja ühe erapooletu häälega kinnitada Siilide rühma 18 kohta:
Ülejäänud rühmade kohtade arv:
Oravad 20
Pääsukesed 22
Lepatriinud 19 (rühmas 2 tugiisikut koos erivajadusega lastega)
Kiisud (kooli ettevalmistus) 22
Mõmmid 20
Kõrgessaare:
Konnakesed 20
Kalakesed 20
Otsustati: Kinnitada rühmades kohad vastavalt esitatud arvudele.
2. Rahuloluküsitluse ülevaatus.
Hoolekogu liikmed olid küsitluse tulemusega tutvunud. Vastajate arv kokku 22, mis kokku ca 160
lapse kohta on suhteliselt tagasihoidlik tulemus. Enn Veevo avaldab arvamust, et küsitlus oleks
võinud olla pikemalt avatud (oli 10 päeva). Lasteaia esindajate arvamus on, et pikem aeg ei too
vastajaid juurde, pigem inimesed lükkavad vastamise kaugemasse tulevikku ja unustavad.
Vajadus oleks erivajadustega laste rühma jaoks. Vigri majas oleks ruumi, kuid puudub pädev
personal ja eelarve.

Tulemustes jäi silma suur „Ei oska vastata“ osakaal. Paljud inimesed järelikult ei ole lasteaia
tegemistega kursis, kuigi info on saadaval nii teadetetahvlitel kui internetis.
Otsustati: Võtta küsitluse tulemus teatavaks. .
3. Jooksvad küsimused.
Kristi Linkov: Lasteaia õueala, asfalt on auklik ja murenev. Millal remonditakse?
Auriika Kivi: Õueala planeering on tehtud, kuid puudub raha. Asfalti otsustati mitte uuendada enne
kui oodatav hoone remont (soklikorruse soojustamine ja 2. korruse elekter) on tehtud.
Rekonstrueerimist vajab väikeste laste ala (puujuured ja kivid väljas), kiikede alla on vaja
kummimatte.
Kristi Linkov: Kas valla arenguosakonnaga on ühendust võetud. Visioon peab olemas olema,
plaanid uuendatud, siis on võimalik raha taotleda.
Enn Veevo: Vabrikuväljaku maja hoovile paigaldatud mänguväljak on hetkel sisuliselt kasutuseta,
kas oleks võimalik selle ületoomine Kalda tänavale, kus kasutajaid oleks rohkem?
Lasteaed/vald uurib ületoomise võimalust ja maksumust.
Kalli Samorodni: Rühmas tulid küsimused parkimise kohta. Muruplatsid on sageli täis pargitud,
samuti Rootsi/Kalda tänava ristmik. Tihti on autod ninaga vastu aeda, nii et läbi ei mahu kõndima,
väikelastel on autode tagant liikumine aga ohtlik.
Auriika Kivi, Tiina Hinno: Kalda tänava poolse hooviala ümberkorralduse plaanid parkimiskohtade
lisamiseks on olemas, kuid seisavad raha taga.
Merle Ranus: Peale õppeaasta lõppu tuleb teha veel üks hoolekogu, kuid see toimub ilmselt
elektrooniliselt, meile teel.
Koosolek lõppes kell 18:05
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