
 

 

HIIU VALLA LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

12.06.2018 

 

 
Algus: 17.00 

Lõpp: 18.00 

 

 

Kohal viibisid 

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

vallavalitsuse esindaja Karin Kokla, volikogu esindaja Kristjan Ojasoo.  

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

Puudus: Jan Ignahhin, Kadi Kiiver, Kertu Suve, Ellen Jõhvik, Pille Paulus 

 

PÄEVAKORD: 
1. õppeaasta kokkuvõte  

2. lasteaia remont 

3. uueks õppeaastaks rühmades laste arvu kinnitamine 

4. jooksvad küsimused 

 

 

1. Õppeaasta kokkuvõte  

 

Ingrid Prikk ja Sirje Garamaga esitasid lühidalt nii Kalda maja kui ka Vigri maja õppeaasta 

kokkuvõtted, mis olid juba varem hoolekogu liikmetele laiali saadetud. Lisainfo Ingridilt Kalda 

maja sporditegevuse ja robootikaõppe kohta, mis on lasteaias uus asi ja huviga vastu võetud.  

 

Liis: Küsimus jalgpallitreeningute kohta lasteaia väljakul?  

 

Ingrid: Varem on tehtud, aga treener lahkus. Seda tuleks küsida Spordikoolilt. 

 

Tiina: Annan Sordikooli direktorile info edasi, et on olemas huvi jalgpalli treeningutel osalemiseks 

lasteaia jalgpalli väljakul.  

 

Enn: Vigri maja aruande kohaselt ei ole osa lapsed arenguvestlustest huvitunud ja ei ole soovinud 

vestelda. Kärdlast on küll jäänud mulje, et ollakse vägagi huvitunud?  

 

Sirje: Mõned lapsevanemad täitsid vaid küsitluslehe ega soovinud vestelda, on saanud piisavalt 

infot igapäevastest vestlustest õpetajatega.  

 

Tiina, Ingrid: Kärdlas said küll arenguvestluse nimekirjad üsna ruttu täis, kombeks on saanud ka, 

et vestlusele tulevad mõlemad vanemad.  

 

Hoolekogu võttis õppeaasta aruanded teadmiseks.  

 

 

2. Lasteaia remont 

 

Tiina: Plaanitud suur remont Kalda majas jääb ära, kuna ainus pakkumine oleks muutnud valla 



omaosaluse kaks korda kallimaks. Siiski on tööd, mis tuleb ära teha ja mis plaanitud eelarvest 

remondiks eraldatud raha eest.  

- Veeboileri vahetus. Boiler on tellitud, torud varasemalt vahetatud, ilmselt teeb töö Berku 

Eritööd.  

- Elektri- ja sidejuhtmestiku korrastamine. Uus elekter ja kilbid teisele korrusele, samuti 

internetikaabeldus. Pakkumiste tähtaeg oli 11.06. Töö teostatakse alates juulist 2019. 

Süvistamisi ei tule, kaablid pannakse ripplae alla.  

- Katuse remont. Hange katuse remondiks veel käib. Viimane katuseparandus oli rohkem 

kui 15 aastat tagasi.  

 

Valverühm töötab juulis Vabaduse tänava lastekeskuses (endine Vabaduse lasteaed), Kalda tänavale 

tagasi tullakse vastavalt tööde edenemisele.  

 

Kerli: Kas augustis on ka valverühm? 

 

Tiina: Ei, augustis töötab lasteaed vähendatud koosseisus, tõenäoliselt 2 rühmaga. Kestavad veel 

puhkused ja lapsi on ka vähem.  

 

Hoolekogu võttis info teadmiseks.  

 

 

3. Laste arvu kinnitamine rühmades  

 

Tiina: Juuni alguseks laekunud avalduste põhjal oleks laste arv rühmades järgmine:  

- Lepatriinud - noorem sõimerühm – 14 last 

- Mõmmid - segarühm - 4 koolieelikut + 13 vanema sõimerühma last - kinnitamiseks 18  

- Kiisud - 18 last 

- Siilid - 21 last 

- Oravad - 19, kinnitamiseks 20  

- Pääsukesed (koolieelne rühm) - 22  

Muudatuste tekkimisel ja võimaluste olemasolul saab hoolekogu jooksvalt arvu seaduses ettenähtud 

piires muuta.  

 

Sirje: Vigri maja arvud on sügisest järgmised:  

 Vanem rühm (Konnakesed) -16 last, neist kaks koolieelikut. Kinnitamiseks 18  

 Noorem rühm (Kalakesed) - 13 last. Kinnitamiseks 18.  

 

Hoolekogu otsustas:  Kinnitada laste arv rühmades vastavalt ülaltoodud numbritele.  

 

 

4.  Jooksvad küsimused. 

 

Auriika: Vaja oleks vaadata üle toiduraha arvestamise küsimus, hetkel piirmära ei ole, kuid 

plaanitaval üleminekul kohalikule (ja) mahetoidule võib toit kallineda.  

 

Tiina: Paladel on toiduraha 1.50 päev, kui toit läheb kallimaks maksab osavald vahe kinni, 

Emmaste ja Hiiu Valla lasteaed arvestavad tegeliku kulu järgi.  

 

Karin: Vallavalitsus on arutanud lasteaedade kohatasude ühtlustamist ja seoses sellega on olnud 

ettepanek vabastada lapsevanemad toitlustuse eest maksmisest – see läheks valla kuludesse. 

Kohaliku toidu kasutamine on prioriteet, kuid seotud paljude probleemidega, mis tuleb enne 

lahendada, muuhulgas kasvõi toiduainete, näiteks juurvilja, hoiustamine. Tuleme selle küsimuse 



juurde sügisel tagasi, kui ka vallas on asjad selgunud.  

 

Sirje: Vigri on koolitusloa saanud, Sirje Garamaga valitud jätkama direktori kohal. See oli viimane 

ühine hoolekogu.  

 

Tiina: On olnud palju toredaid ühiseid üritusi ja ettevõtmisi tänu Kalda majas tehtud projektidele, 

nagu näiteks ujumine, ühisüritused, väljasõidud pedagoogidega. 

Tänan Vigri maja koostöö eest ja soovin jõudu edaspidiseks! 

 

Karin: Mõlemal lasteaial tuleb nüüd esitada uued koosseisud vallavalitsusele kinnitamiseks.  

 

 

Koosolek lõppes kell 18.00 

 

 

 

Juhatas: Merle Ranus 

 

Protokollis: Enn Veevo 


