
 

 

HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

03.04.2019 

 
Algus: 17.00 

Lõpp: 18.15 

 

Kohal viibisid 

Hoolekogu liikmed: Merle Ranus, Jan Ignahhin, Enn Veevo, Liis Remmelg, Kerli Varrik, Kärt 

Aardam, Pille Paulus, Ellen Jõhvik, vallavalitsuse esindaja Karin Kokla, 

Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Sirje Garamaga, Auriika Kivi 

Puudusid: Kadi Kiiver, Kertu Suve 

 

PÄEVAKORD: 
1. Lasteaia põhimäärus 
2. Lasteaia kodukord 
3. Jooksvad küsimused 

 

. 

1. Lasteaia põhimääruste kooskõlastamine 

 

Sirje, Tiina: Hiiumaa Valla volikogu on otsustanud Hiiu Valla lasteaia Kalda tn ja Vigri maja 

tegevuskohad lahutada. Otsus on vastu võetud, mõlemale lasteaiale on koostatud omad 

põhimäärused, mis sisuliselt on samad kui praegune põhimäärus. Enne kui volikogu saab need 

kinnitada, peab hoolekogu põhimäärused kooskõlastama.  

 

Jan: Kuidas see sai nii olla, et hoolekogu kuulis lahutamise taotlusest alles päeval, kui volikogu 

seda pidi otsustama?  

 

Sirje: Vigri maja personali ja hoolekogu liikmete ühine taotlus esitati otse osavallale ja 

vallavalitsusele kui lasteaia pidajale.  

 

Karin: Seaduse järgi ei ole lasteaedade lahutamisel hoolekogu kooskõlastus vajalikud, küll tuleb 

aga kooskõlastada põhimäärused.  

 

Põhimääruse tekstid olid juba varasemalt kõigile hoolekogu liikmetele e-posti kaudu edastatud ja 

liikmed olid nendega tutvunud.  

 

OTSUSTATI: Kooskõlastada lasteaedade põhimäärused.  

 

2. Lasteaia kodukord.  

 

Sirje: Vigri lasteaia kodukorda ei saa teha enne, kui on olemas iseseisev lasteaed. Seega jääb see 

sügisesse ja juba Vigri hoolekogu kinnitada.  

 

Tiina: Jätkuvalt tekitavad mitmetimõistetavust kodukorra toiduraha puudutav osa. Arutelu käigus 

OTSUSTATI:  

• Kustutada kodukorra peatükk VIII. Toiduraha ja osalustasu tasumine punkt 5.  

• Muuta peatükk V.Toitlustamine punkt 2 sõnastus järgnevaks: „Lapsevanemal on võimalus 

avalduse alusel loobuda erinevatest toidukordadest lasteaias. Toidukordade muutmiseks 



esitab lapsevanem kirjaliku taasesitatavas vormis avalduse rühma õpetajatele (e-kiri või muu 

kirjalik vorm) või direktorile, v.a tõendi alusel erimenüüd vajavad lapsed.” 

 

3. Muud küsimused: 

 

Liis: Mõmmide rühmast lähevad paljud sügisel kooli. Mis saab teistest lastest? 

 

Tiina: Praegu ei tea. Sõltub laekuvatest avaldustest. Rühmade komplekteerumine selgub eeldatavalt 

jaanipäevaks.  

 

Jan: Mis sai edasi Kärdla osavallakogu lasteaia abiõpetaja 0.5 koha koondamist puudutavas kirjast?  

 

Tiina: Järgmise osavallakogu koosoleku aega ei tea. Praegune seisukoht on, et sõimerühma jääb 

vastavalt seadusele 14 last, vajadusel käivad lapsi riietumisel aitamas muusikaõpetaja ja/või 

liikumisõpetaja. 

 

Tiina: Eelarve kärpimise nõude täitmiseks on koosseisudest viidud välja remondimehe koht alates 

01.02. ja abiõpetajaga lõppeb tööleping 31.05. Vähendatud koormusega töötavad Vigri majas 

perenaine ja majahoidja, Kalda majas majandusalajuhataja ja majahoidja.   

 

Karin: Samal ajal on tõusnud tuntavalt lasteaia õpetajate palk. 

 

Jan: Kas kaaluti pesupesemise teenuse sisseostmist? 

 

Sirje, Tiina: Kaaluti, aga transpordikulud ajavad teenuse hinna liiga kalliks. Lasteaedades on 

võimalused olemas ja kohapeal pesemine on odavam, operatiivsem.  

 

Sirje: Kui palju laekus avaldusi juunikuiseks valverühmaks? 

 

Tiina: Huvilisi oli 26. Avaldusi on laekunud 9, aga aega veel on. (esitamise tähtaeg on hiljemalt 

15.05.) 

 

Jan: Mis seis on remondiaegsete asendusruumidega?  

 

Tiina: Otsustatud on põhikooli 1. korruse kasutamine, kooli jaoks on see probleemne, kuna 

eeldatava ümberkolimise ajal koolis töö veel käib. Rohkem küsimusi tekitab remondi lõpp, ei ole 

kindel et see jõuab valmis soovitud tähtajaks. Siiani on hange välja kuulutamata.  

 

Arutelu käigus võeti vastu otsus, et hoolekogu poolt saadetakse vallavalitsusele järelepärimine 

lasteaeda puudutava remondi hanke edenemise osas. Lapsevanemate jaoks on mure, et mis saab 

sügisel juhul, kui ei jõuta remondiga õigeaegselt valmis. 

 

Karin: Infona annan teada, et käivad läbirääkimised ja võimaluste arutelu koolide ja lasteaedade 

edaspidise toitlustamise osas mahetoodetega otse kohalikelt põllumeestelt. 

 

 

Koosolek lõppes kell 18.15 

 

 

Juhatas: Merle Ranus 

 

Protokollis: Enn Veevo 


