
 

 

HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

18.10.2017 

 
Algus: 17.00 

Lõpp: 19.15 

 

Kohal viibisid 

Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Enn Veevo, Kadi Kiiver, Kristel Vanjuk, Kärt Aardam, Kalli 

Samorodni, Margit Kagadze, Ellen Jõhvik, Pille Paulus, kes tegutseb enda nimel ja volikirja 

alusel esindab Jan Ignahhinit,  vallavalitsuse esindaja Tiia Liibert 

Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga, Auriika Kivi, Ingrid Prikk 

Puudus: Georg Linkov 

 

PÄEVAKORD: 
1.Esimehe ja protokollija valimine 

2.Toidurahade arvestus; 

3.Hiiu Valla Lasteaia kodukorra täiendamine 

4.Jooksvad küsimused 

 

1. Esimehe ja protokollija valimine 

 

Kohal on õppeaasta 2017/2018 uus hoolekogu, kelle seast tuleb valida esimees ja protokollija. 

Tiia Liibert tegi ettepaneku, et jätkavad senine esimees Merle Ranus ja protokollija Enn Veevo.  

Teisi ettepanekuid ei olnud. 

 

OTSUSTATI . 

- Ühehäälselt valiti esimeheks Merle Ranus ja protokollijaks Enn Veevo 

 

 

2. Toidurahade arvestus.  

 

Lastevanematelt tuli arupärimine juulikuu toidurahade kohta, mis Kalda tn majas olid oluliselt 

suuremad kui tavaliselt (1,47 € päev) ja ületasid hetkel kehtivat ülempiiri (1,41 € päev). Vastav 

arupärimine on läinud ka Vallavalitsusse: 

 

Tiina Hinno: Lasteaed arvestab toidurahasid vastavalt tegelikele kulutustele, Vigri ja Kalda 

hangivad ja valmistavad toitu eraldi ja seega on ka arvestused eraldi. Kehtiv ülempiir on 

kehtestatud 2008 aastal. Enamasti on toidurahad väiksemad, näiteks septembris Kalda majas 0,99 

€/päev.  

Auriika Kivi: Juulis oli nn. Valverühmas lapsi küllalt vähe, seega pidi toiduaineid ostma 

väikepakendites (näiteks kohupiima) ja see tõstis ühikuhinda. Värsked juurviljad olid juulis väga 

kallid. See kokku tõstis keskmist hinda.  

 

Margit Kagadze: Kas ülempiiri ületav summa tasaarveldatakse? 



 

Tiia Liibert: Vallavalitsus ei ole veel otsustanud.  

 

Arutelu teemal, kuidas peaks tulevikus toiduraha arvestama ja kuidas suhtuda ilma 

etteteatamiseta puuduva lapse toidupäeva arvestamisesse.  

Sirje Garamaga, Tiina Hinno: Praegune praktika on see, et kui laps puudub, siis temale selle 

päeva/toidukordade eest toiduraha ei arvestata.  

Enn Veevo, Kadi Kiiver: Samas tähendab see seda, et kohalolevad lapsed maksavad kinni ka 

puuduvatele lastele arvestatud toidu.  

 

Sirje Garamaga: Kaks lähenemist – kas kehtestada fikseeritud päevahind või jätkata arvestamist 

tegelike kulude järgi? 

Kadi Kiiver: Pääsukeste rühma lapsevanemate ettepanekud: 

- Jätkata kulupõhiselt 

- Kui lapse puudumisest ette ei teatata, siis hommikusöögi hind arvestada 

- Suvise valverühma ajaks kehtestada piirmäär.  

 

Auriika Kivi: Toiduained on ostetud varasemalt, kella 9-ks on lõunasöök juba potis.  

 

OTSUSTATI:  

- Jätkata toiduraha arvestamist tegelike kulude järgi, Kalda ja Vigri maja arvestavad eraldi; 

- Kaotada toiduraha ülempiir 

- Kui lapse puudumisest ei ole hiljemalt hommikul kella 9ks teavitatud, arvestatakse lapsele kogu 

selleks päevaks toiduraha.  

- Kui laps võetakse lasteaiast poolest päevast ära, ilma sellest lasteaeda eelmisel tööpäeval 

teavitamata, arvestatakse lapsele terve selle päeva toiduraha. 

Lähtuvalt lasteaia kodukorrast on võimalus avalduse alusel loobuda toidukordadest (vt.kodukord 

punkt 5.Toitlustamine) 

- Teavitada ja selgitada hoolekogu liikmetel oma rühma lapsevanematele uuest toidurahade 

arvestuse korrast. 

-  Lisada kodukorra p.5 vastav info.  

 

 

3. Hiiu Valla Lasteaia kodukorra täiendamine  

 

Margit Kagadze ettepanekud:   

P.1 lõige 2 - lisada – ja muudel aegadel vastavalt kokkuleppele Vallavalitsusega 

P. 4  lõige 2 – täiendada - sõimerühmas kuuluvad talveriietusse labakindad 

P. 6 lõige 4 -  muuta  sõnastust sünnipäevade kohta käiv info: Lapse sünnipäeva tähistamisel 

lasteaias pakume tervislikke suupisteid või maiustusi. Isevalmistatud küpsetised on keelatud.  

P. 7 lõige 4 – muuta:  Lasteaias on lapsed õues võimalusel, ilmast sõltuvalt 2 korda päevas… 

P. 9 lõige 3 lisada teavituse kohta – lasteaed @hiiuvald.ee ja muude elektrooniliste kanalite 

kaudu 

 

OTSUSTATI:  

Viia need muudatused kodukorda sisse. 

 



 

Kadi Kiiver: Pääsukeste rühma lapsevanemate ettepanekud: 

- Praegu makstakse kodukorra alusel osalustasu 11 kuu eest, juulikuu osalustalu ei maksta, kui 

laps kohal ei käi.  

Ettepanek oli: Vabastada laps kohatasust ka muul kuul, kui lapsevanem esitab vastava avalduse 

(näiteks puhkusel viibimine muul ajal kui suvel) ja laps ei ole terve kalendrikuu lasteaias.  

 

Tiina Hinno: Kohatasu määramine või sellest vabastamine ei ole lasteaia pädevuses. See on 

määratud Hiiu Vallavolikogu määrusega “Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt 

kaetava osa suuruse kehtestamine” §2 (3) Tasu ei maksta juulikuu eest, v.a juhul, kui lapsele 

osutatakse juulikuus lasteaia teenust valverühmas 

 

- Uurida lapsevanematel kui paljudel oleks (põhjendatud) vajadust valverühma teenuse järele 

ajavahemikus 18.00 – 18.30. Selleks võiks teha lapsevanemate küsitluse, vajalik oleks ka 

põhjendus, miks on pikendust vaja ja kui tihti.  

 Tiina Hinno, Sirje Garamaga: Senini on olnud praktika, et valverühm töötab kui soovijaid on 10 

Kalda tänava majas ja 5 Vigris. Samad piirarvud võiks kehtida ka õhtuse aja kohta.  

 

Hoolekogu võttis teadmiseks,et kohatasu kehtestamine on Hiiu Vallavolikogu määrusega 

kehtestatud. 

 

OTSUSTATI:  

- Merle Ranus ja Margit Kagadze valmistavad küsitluslehe ette, küsitlus on nimeline, 

allkirjastatav ja individuaalne – iga lapsevanem saab eraldi lehe täita ning tagastab täidetud lehe 

rühma õpetajal hiljemalt 10.nov.2017. Kokkuvõte tulemustest esitatakse lasteaia poolt 

hoolekogule läbivaatamiseks. 

-  Kui laps jõulu ja uue aasta vahel registreeritud päevadel lasteaeda ei tule, arvestatakse nende 

päevade eest ka toiduraha.  

- Vajadus jõulude- ja uuesaasta vahelise aja ning suvekuude kohta, esitada siiani toiminud 

süsteemi järgi. 

 

 

Merle Ranus: Ettepanek lisada pr 9 Koostöö  – täiendada lisapunktiga -  tegevus lastevaheliste  

tõsiste konfliktide korral: Konflikti juures viibinud rühmaõpetaja teavitab koheselt samal päeval 

mõlema lapse vanemaid, korraldab kokkusaamise lapsevanemate (vajadusel laste) ja õpetaja 

juuresolekul.  

 

Margit Kagadze: Lasteaed on liitunud kiusamisest vaba kooli ja lasteaia programmiga, kuidas see 

on toiminud? Kuidas kaasata lapsevanemaid ennetuseks? 

Sirje Garamaga, Tiina Hinno: Rühmades töö käib.  

 

OTSUSTATI:  

Arutelu tulemusena otsustati P9 Koostöö lisada uus alapunkt järgmises sõnastuses: Rühmas laste 

vahel tekkinud konfliktist teavitab konflikti juures viibinud rühmaõpetaja koheselt mõlema lapse 

vanemaid. Olukord lahendatakse esimesel võimalusel, kaasates rühma õpetajad, lapsevanemad 

ja lasteaia tugiisikud, vajadusel kaasates spetsialistid.  

 



4. Jooksvad küsimused:  

 

Margit Kagadze: Ettepanek teha Kärdla lapsevanemate hulgas küsitlus, kui paljud oleksid 

huvitatud transpordist Kärdla – Vigri, eesmärgiga panna laps Vigri lasteaeda. (Küsitlus 

lapsevanematele 2017) 

 

Sirje Garamaga: Arvutuste kohaselt maksaks selline transport ühe lapse kohta 100 € kuus, 

eeldusel et bussis on kõik kohad täis.  (kütusekulu + saatja palk).  

 

Üks lapsevanem on küsinud, kas lasteaia last ei saa panna koolibussi, mis kodu lähedalt möödub. 

Ei saa, kuna koolibussis pole saatjat ja lasteaialast ei saa iseseisvalt teele panna.  

 

OTSUSTATI:  

Lisada küsimus eelpool mainitud küsitlusele.  

 

 

Merle Ranus: Kas lasteaia aial võiks olla sildid selle kohta, et suured lapsed (üle 10 aasta) ei tohi 

seal mängida, samuti ei tohiks lemmikloomadega lasteaia mängualal viibida?  

 

Tiina Hinno: „Kärdla lasteaed on lahti, kuna osa vahendeid on saadud tingimusel, et õu töövälisel 

ajal ka linnalastele avatud. Teismelistega on probleeme pidevalt, lõhutakse ja vahendid 

koormatakse üle.  Politseipatrullid hoiavad silma peal ja aeg-ajalt paluvad suurtel sealt lahkuda. 

Õue on jäänud alkoholipudeleid ja prügi.  

 

Kodukorda saab lisada, et lemmikloomadega mitte tulla ja üle 10-aastased lapsed ei peaks 

sisenema. Kuid lasteaiaga mitteseotud inimesed seda ju ei loe.  

 

OTSUSTATI:  

Siltide paigaldamine ja täpne sisu jääb aruteluks järgmisele koosolekule nagu ka mitmed teised 

küsimused, mis jäid käsitĺemata. 

 

 

Koosolek lõppes kell 19:15 

 

 

 

Juhatas: Merle Ranus 

 

Protokollis: Enn Veevo 


