
 

 

HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

21.11.2018 

 
Algus: 17.00 

Lõpp: 18.30 

 

Kohal viibisid 

Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Jan Ignahhin, Enn Veevo, Kadi Kiiver, Kerli Varrik, Kärt 

Aardam, Kertu Suve, Liis Remmelg Ellen Jõhvik, Pille Paulus 

Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga, Auriika Kivi 

Puudus: Karin Kokla,  

 

PÄEVAKORD: 
1. Hoolekogu uute liikmetega tutvumine 

2. jõulujärgse ja aastalõpu päevade planeerimine (27-28.12 ja 31.12 küsimine) 

3. kodukorra ülevaatamine seoses ELIISi tulekuga 

4. rühmades tekkinud jooksvad küsimused 
 

1. Esimehe ja protokollija valimine  

 

Senine hoolekogu esimees Merle Ranus küsis arvamust 2018-2019 õppeaastaks hoolekogu esimehe 

ja protokollija valmise kohta. Tehti ettepanekud, et jätkaksid senine esimees Merle Ranus ja 

protokollija Enn Veevo, kes mõlemad valiti ühehäälselt.  

 

 

2. Hoolekogu uute liikmete tutvustamine  

 

Merle Ranus tutvustas hoolekogu liikmeid:  

 

Kerli Varrik            Kiisude rühma lapsevanemate esindaja;  

Jan Ignahhin        Siilide rühma lapsevanemate esindaja; 

Enn Veevo            Oravate rühma lapsevanemate esindaja;  

Kadi Kiiver            Pääsukeste rühma lapsevanemate esindaja;  

Merle Ranus         Lepatriinude rühma lapsevanemate esindaja;  

Liis Remmelg        Mõmmide rühma lapsevanemate esindaja;  

Kertu Suve            Konnakeste rühma lapsevanemate esindaja; 

Kärt Aardam         Kalakeste rühma lapsevanemate esindaja;  

Pille Paulus           Kalda maja pedagoogide esindaja; 

Ellen Jõhvik           Vigri maja pedagoogide esindaja; 

Karin Kokla            Vallavalitsuse esindaja  

 

Küsimine uute liikmete käest luba avaldada meili aadressid kodulehel, liikmed olid nõus. 

 

 

3. Jõulujärgse ja aastalõpu päevade planeerimine (27-28.12 ja 31.12 küsimine):  

 

Tiina Hinno: 27 ja 28 12 on tööpäevad, neljapäev ja reede, 31.12 lühendatud tööpäev. Lasteaia 

võimalikuks sulgemiseks on vaja hoolekogu luba ja edasi küsitakse luba vallavalitsuselt. Eelmisel 

aastal lubati avada valverühm kui Vigri majas registreeritakse 5 last ja Kalda majas 10. Vigris tuli 

soov vaid ühe lapse toomiseks, lasteaed jäi suletuks, Kaldas oli 10, kohal 6-7. Ettepanek Jätta Vigris 



piirmäär 10le, Kaldas tõsta 15le.  

Kadi Kiiver: Need on tavalised tööpäevad mil paljud inimesed peavad töötama.  

Liis Remmelg: Ei ole seda meelt, et arvu suurendada:  

Jan Ignahhin: 10 on ikka väga vähe.  

 

Arutluse tulemusena jõuti seisukohale, et Vigri majas on valverühma avamise piirmäär  

5, Kalda majas 12.  

 

Hääletuse tulemusena nõustuti Vigri maja suhtes ühehäälselt, Kalda maja osas 1 vastuhääl. 

Ülejäänud poolt.  

 

Otsustati: Küsitluslehed lähevad üles alates 22.11 kuni 7.12 kõigisse rühmadesse, teade üle ka 

Eliisi keskkonda.  

 

4. Kodukorra ülevaatamine seoses ELIISi kasutuselevõtuga.  

 

ELIIS on lasteaedade e-keskkond rühmade tegevuse info andmiseks lapsevanematele ja teadete 

edastamiseks.   

 

Sirje, Tiina: ELIIS ja raamatupidamisprogramme ei ühildu veel väga hästi, veel ei saa 

raamatupidamisse laste arvu kohta andmeid otse ELIISist võtta. Kalda tn ja Vigri majade vahel on 

toidurahade arvestamises siiski erinevusi: Kuigi kodukord sätestab, et juhul kui eelmisel tööpäeval  

pole teatatud lapse poole päeva pealt lahkumisest, arvestatakse toiduraha terve päeva eest.  Vigris 

arvutatakse  praegu endise korra kohaselt söömata jäänud toidukorrad maha.  

 

Kadi, Liis – kodukorrast peaksid lasteaia mõlemad majad ühtviisi kinni pidama.  

 

Tiina: Puudumiste ja mahaarvestuste kohta on kodukorras üksteisele vasturääkivaid seisukohti: 

 

Kadi: Eri rühmades tõlgendatakse seoses puudumisega kodukorda erinevalt.  

 

Tiina: Põhimõte peaks olema see, et lapse haigestumise korral võib tema puudumisest teavitada 

sama päeva hommikul enne kella 9, soovi korral mitte süüa üksikuid söögikordi (varem lahkumine, 

nt, arstile või laevale minek) peab teavitama eelneval tööpäeval.  

 

Enn: Ettepanek on hoolekogu liikmetele lugeda kodukord uuesti mõttega läbi ja teha 

muudetusettepanekud, samuti tuleb teavitusvahendite juures ära märkida ELIISI kasutamine. 

Muudatused saaks vastu võtta järgmisel korralisel või elektroonilisel koosolekul.  

 

5. Rühmades tekkinud jooksvad küsimused. 

 

Lepatriinude rühmast tulnud küsimus: Kas väljasõitudel bussidega jälgitakse turvavööde kasutamist 

ja kas tellitud bussidel on üldse turvavööd olemas. Lapsed ja nende turvalisus on ju usaldatud 

lasteaia hoolde. 

 

Tiina: Kasutatakse  turvarvöödega busse. Hansa Liinide kõigil bussidel ei ole turvavöid. GoBusi 

hind on olnud kallim, lisaks on HansaLiinid olnud paindlikumad kui on vaja buss vahetada suurema 

vastu. Uuest aastast on kohalikel liinidel vedajaks GoBus, uute tingimuste kohaselt peavad kõik 

bussid olema turvavöödega varustatud.  

Küsimus oli ka turvavarustuse (turvatoolide, istmekõrgenduste) kasutamine juhul kui lapsed 

sõidavad välja kasvatajate (era)autodega? 

Sirje: Lapsevanemaid on alati teavitatud ja nad on andnud lapsele oma turvatooli või 



istmekõrgenduse kaasa.  

Enn: laste vedamine sõiduautos ilma turvavarustuseta on ebaseaduslik ja karistatakse autojuhti.  

 

Hoolekogu ühine seisukoht on, et laste transportimisel peab kasutama turvavöödega varustatud 

sõidukeid.  

Tiina lubas olukorrast teavitada rühmasid, et vältida edaspidi sellise olukorra tekkimist. 

 

Kiisude rühmast tulnud küsimus: Kuhu ikkagi paigutatakse lapsed suvise remondi ajaks? 

 

Tiina: Praegu käib alles ettevalmistustöö, remondi täpne algusaeg pole veel teada. Põhikooli 

direktoriga on ruumide kasutamise osas räägitud, veel eelmise direktori V. Gramakosvki ajal. Oleme 

mingeid ruume vaadanud ja mõtted on kuidas paigutada.  

Enn: Seadus nõuab ka territooriumi piiramist, koolihoov on avatud. Kas panna Cramo aed ümber?  

Tiina: Kooli ja käsitöömaja vaheline piirkond oleks mängualaks sobiv.  

Sirje: Vigri on ühe rühma ruum sisustatud ja kasutusvalmis, teine vajaks kohendamist ja mööblit. 

Kõrgesaarde tuues bussiga on kohe küsimus, et lapsed peavad olema õigel ajal valmis, kuna buss ei 

saa jääda kedagi ootama. Kes bussile ei jõua, peaks lapse ise Kõrgessaarde tooma.  

Tiina: Otsus tehakse kui remondi ajagraafik on teada.  

 

Tiina Hinno tutvustas 2019 aasta eelarve koostamise protsessi. Ühisvalla loomise järel on eelarve 

osade ridade kate ühisvalla eelarvest, teine osa (majanduspool) aga osavaldade eelarvest. Hiiumaa 

Vallavalitsue eelarvest kuulub õpetajate ja õpetaja-abide palgakasvuks 13% praegusest palgast. 

Täna on eelarvest välja jäetud eripedagoogi palgafond. Vald andis lubaduse leida eripedagoogi tööle 

asumisel rahalise katte.Koosseisude osas tuleks eelarvet kärpida Kärdla osavallas 14 000 € võrra, 

Kõrgessaare osavallas 5 tuhat eurot. Töötajate vähendamine teenuse kvaliteeti kahandamata on pea 

võimatu, ainus variant on Kärdlas ühendada remondimehe ja majahoidja ametikohad. Kui 

sõimerühma koosseisust viia välja abiõpetaja, siis rühmas kindlasti uuest õppeaastast ainult 

normatiivne laste arv (14+2) 

Majas on töö perenaine 0,75 ametikohaga, kes peseb, triigib ja parandab voodipesu ja köögitööliste 

riideid.  

 

Jan, Liis: Tuleb võtta pakkumised osade tööde (pesupesemine, hoovi korrashoid, koristamine) 

sisseostmiseks teenusena ja analüüsida, mis tuleb odavam. 

 

Tiina: prioriteet on haridus, teisipäeval toimub juhatajate kohtumine Vallavalitsuse haridus- ja 

kultuuriosakonna juhataja Karin Koklaga.   

 

 

Koosolek lõppes kell 18:30 

 

 

 

Juhatas: Merle Ranus 

 

Protokollis: Enn Veevo 


