
KÄRDLA LASTEAIA HOOLEKOGU PROTOKOLL 

15.01.2020 
 

 

Algus: kell 17.00 

Lõpp: kell 18.40 

 

 

Kohal viibisid 

Hoolekogu liikmed: Anu Rents, Kerli Varrik, Kadi Kiiver, Jan Ignahhin, Mart Kaups, Enn 

Veevo, pedagoogide esindaja Diana Männamaa, vallavalitsuse esindaja Ivi Remmelg ja 

vallavolikogu esindaja Kristjan Ojasoo. 

Lasteaia esindaja: direktor Tiina Hinno. 

Puudujaid ei olnud. 

 

PÄEVAKORD: 
1. Hoolekogu uute liikmetega tutvumine 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

3. Lasteaia kodukorra ülevaatamine seoses uue osalustasu korra kehtestamisega 

4. Rühmades tekkinud küsimused 

 

 

1. Hoolekogu uute liikmetega tutvumine 

 

Kuna eelmine hoolekogu esimees oli kevadel lasteaia lõpetanud rühma esindaja, avas 

koosoleku lasteaia direktor Tiina Hinno. Ta tutvustas uusi hoolekogu liikmeid. Uutena on 

hoolekogus Lepatriinude rühma esindaja Anu Rents, Mõmmide rühma esindaja Mart Kaups , 

Hiiumaa vallavalitsuse esindaja Ivi Remmelg ja pedagoogide esindaja Diana Männamaa.  

 

Anu Rents ütles, et on varem lasteaia hoolekogu töös osalenud. 

 

Mart Kaups märkis, et talle on see uus kogemus. 

 

Ivi Remmelg ütles, et asus hoolekogusse vähendamaks kolleeg Karin Kokla koormust. 

 

Diana Männamaa vahetas välja kauaaegse lasteaia esindaja hoolekogus Pille Pauluse. 

 

Tiina: Vallavalitsus kinnitas hoolekogu koosseisu alles 5. detsembril ja siis tulid pühad ning 

seepärast koguneme alles täna esimesele koosolekule. Lasteaia hoolekogu liikmed 2019/2019 

õppeaastal on:  

Anu Rents Lepatriinude rühma lastevanemate esindaja 

Mart Kaups Mõmmide rühma lastevanemate esindaja 

Kerli Varrik Kiisude rühma lapsevanemate esindaja 

Jan Ignahhin Siilide rühma lapsevanemate esindaja 

Enn Veevo Oravate rühma lapsevanemate esindaja 

Kadi Kiiver Pääsukeste rühma lapsevanemate esindaja 

Diana Männamaa pedagoogide esindaja 

Ivi Remmelg Hiiumaa vallavalitsuse esindaja  

Kristjan Ojasoo Hiiumaa vallavolikogu esindaja 

 



Tiina andis uutele hoolekogu liikmetele teada, et hoolekogu varasemate liikmete 

kontaktmeilid on avaldatud lasteaia kodulehel ja uuris, kas ka nemad nõustuvad oma e-maili 

aadressi avaldamisega. Kõik olid nõus.  

 

 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

 

Tiina: Kuna eelmise hoolekogu esimehe tööaeg lõppes, tuleb hoolekogule valida uus esimees. 

Minu ettepanek on valida hoolekogu esimeheks Jan Ignahhin. 

 

Ettepanekuga ühinesid Kadi ja Mart. 

 

Jan: Ma ei ole põhimõtteliselt vastu, kuid kardan ajapuudust. Eelkõige asjus, mis korrektset 

vormistamist vajavad.  

 

Tiina lubas lasteaia poolt esimehe tööd igati toetada.  

 

Hääletusel osales kaheksa hoolekogu liiget, kes kõik andsid poolthääle Jan Ignahhini 

toetuseks. Jan hääletusel ei osalenud.  

 

OTSUS:  

Hoolekogu esimeheks on 2019/2020 õppeaastal Jan Ignahhin.  

 

 

3. Lasteaia kodukorra ülevaatamine seoses uue osalustasu korra kehtestamisega 

 

Tiina: Põhilises osas on Kärdla lasteaia kodukord jäänud samaks nagu see oli Hiiu valla 

lasteaiana tegutsemise ajal. Kuna Vigri maja Kõrgessaares on alates sügisest iseseisev 

lasteaed, siis on kodukorrast Vigri maja puudutav osa välja võetud. Kodukorra projektis on 

muudetud osad märgitud punasega. Ma saadan selle teile meilile. 

 

Tiina tõi esile, et muudetud on teavituste osa, kus uue teavitusvahendina on märgitud ELIIS-

keskkonna kasutamine. ELIISi kasutamine on hästi käima läinud ja väga suur osa 

lapsevanemaid kasutab seda lapse puudumistest teavitamiseks.  

 

Ta jätkas, et kodukorda on jäetud alles võimalus rühmadel kokku leppida ka muude 

vahendite, nagu Facebooki grupp, telefoniteavitus, kasutamine.  

 

Tiina: Seoses vallavolikogu määrusega „Koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanema poolt 

kaetava osa suuruse kehtestamine” muutub toiduraha arvestamise kord. Tavajuhtudel on 

lapsevanem vabastatud toiduraha maksmisest, välja arvatud juhul kui lapsevanem ei ole 

teavitanud lasteaeda lapse puudumisest vastavalt lasteaia kodukorrale.  

 

Tiina: Kehtiva kodukorra kohaselt tuli maksta esimese puudutud päeva eest ja kui 

puudumisest ei olnud teavitatud hiljemalt kella üheksaks hommikul. Nüüd kui vanem ei ole 

teatanud, lisab vald arvele toiduraha iga puudutud päeva eest. Sellisteks juhtudeks on 

hoolekogul vaja kehtestada toidukulu päevamaksumus, et lapsevanemad teaksid, millise 

summaga on tegu.  

 



Jan uuris, kui suur see „trahv” siis olema peaks, et vanemad teavitamiskohustust tõsiselt 

võtaks. 

 

Ivi ütles, et valla eelarves on planeeritud arvestuslik summa toidupäevaks 1,50. Samas Kärdla 

lasteaias oli eelmise aasta keskmine kulu 1,15 eurot.  

 

Veel uuris Jan, kui sagedased sellised teavitamata puudumised on. 

 

Tiina vastas, et jaanuaris, kui pool kuud on möödas, on selliseid juhtumeid olnud kuus. 

 

Kadi meenutas, et vallapoolne toiduraha tasumine on hetkel valitseva vallavolikogu poliitiline 

tahe ja võib lihtsalt muutuda. 

 

Anu ja Kerli tõid esile paralleeli, et poliitiline tahe on seegi, et ülikoolis õppimine on tasuta 

aga lasteaias on osalustasu ning üldhariduskoolis laste söögi eest maksma ei pea. 

 

Arutelu tulemusel pandi hääletusele ettepanek kehtestada toidukulu päevamaksumuseks 

1,50eurot, mis hakkaks kehtima 1. veebruarist 2020 ehk mitte tagasiulatuvalt. Otsuse poolt 

hääletasid kõik üheksa hoolekogu liiget.  

 

OTSUS: Lapse toidukulu päevamaksumuseks on 1. veebruarist 2020 1.50€ (loe: üks euro ja 

viiskümmend senti). 

 

Tiina jätkas kodukorra muudatuste esitlemist.  

 

Tiina: Vallavolikogu määruse järgi on laps vabastatud osalustasu maksmisest ühel kuul 

aastas, mis ei pea enam olema juulikuu, nagu varem. Lapsevanem peab selle kohta esitama 

avalduse.  

 

Määruse järgi vabastatakse laps osalustasust mõjuval põhjusel puudumisel, mis kestab üle 30 

päeva järjest. Hoolekogu tõlgendas seda nii, et näiteks haiguse korral on võimalik täiendav 

osalustasust vabastamine.  

 

Tiina: Soov ja vajadus on jätkata ka sel suvel valverühmaga, kuigi seda otseselt vallavolikogu 

määruses ei ole. Selleks, et puhkuseid saaks seaduse järgi planeerida, tuleks juulis valverühma 

teenuse kasutamiseks teha avaldus jooksva kalendriaasta 1. märtsiks.  

 

Hoolekogu viis läbi hääletuse ja ühegi vastuhääleta otsustati järgmist: 

 

OTSUS: 

Lasteaed viib lapsevanemate suvise lasteaiakoha vajaduse selgitamiseks läbi avaliku küsitluse 

(tabelisse märkimine) ning teavitab vanemaid valverühma avalduse tähtajast. 

Lisada kodukorda lasteaiateenuse osutamine juulis valverühmana ja valverühmas osalemiseks 

avalduse tegemine 1. märtsiks. 

 

Tiina jätkas: Lisaks oleks tarvilik lasteaed täielikult sulgeda vähemalt kaheks tööpäevaks, et 

oleks võimalik teha köögi süvapuhastus jms. Ta tõi paralleeli Kärdla raamatukoguga, mis on 

iga kuu ühel päeval suletud. 

 



Kerli, kes on raamatukogu töötaja, rääkis, et seda päeva kasutatakse personali koolitusteks ja 

suuremateks ümberkorraldusteks. 

 

Hoolekogu, kuulanud ära direktori selgituse, andis n-ö sanitaarpäevadeks heakskiidu. 

 

OTSUS:  

Lisada kodukorda lasteaia sulgemine vallavalitsuse nõusolekul juulikuu viimaseks 

järjestikuseks neljapäevaks ja reedeks.  

 

Kodukorra arutelu jätkus arvete esitamise vormi üle.  

 

Jan, Kadi: Kehtiva kodukorra järgi peab vald saatma arved e-posti aadressile, kuid 

vallavalitsus otsustas ühepoolselt kasutusele võtta Bill.me elektrooniliste arvete keskkonna ja 

sellega seoses lõpetas arvete saatmise e-posti kaudu. Paljud ei ole sellega rahul, kuna Bill.me 

keskkonna kaudu on arvete maksmine märgatavalt kallim. 

 

Kerli tõi esile, et ei teagi enam, kas otsida arvet Bill.me-st või meilikontolt ja jõudis 

tõdemuseni, et tal on jooksva kuu arve tasumata ning ta pole kindel, kas ta on arve üldse 

saanud.  

 

Hoolekogu soovis selguse huvides säilitada ühe arve esitamise korra. 

 

OTSUS:  

Kodukorda jääb arvete saatmine e-posti kaudu ja sellest teavitatakse Hiiumaa vallavalitsuse 

finantsosakonda. Soovi korral võivad vanemad kasutada muid arve saamise meetodeid, mis 

lepitakse kokku arve väljastajaga.  

 

Sellega oli kodukorra arutelu lõppenud. Lepiti kokku, et direktor viib muudatused kodukorda 

sisse ja lähetab faili hoolekogu liikmetele. Eesmärk on kodukord kinnitada enne 1. veebruari 

2020. 

 

OTSUS: 

Kodukorra muudatusettepanekute tähtajaks on 22. jaanuar. Direktor esitab kodukorra 

hoolekogule elektrooniliseks hääletuseks enne 1. veebruari 2020.  

 

 

4. Rühmades tekkinud küsimused 

 

Kerli vahendas Kiisude rühma lapsevanemate muret, et lapsed joovad nii rühmas kui õues 

ühest tassist. Arvatakse, et see ei ole hügieeniline ja haiguste ajal soodustab haiguste levikut. 

 

Diana märkis, et oma tassid või pudelid tekitavad suurt segadust, eriti õues. Ta rääkis, et 

rühmas on kasutatud moodust, et laste jaoks pandi mitu tassi, puhtad olid tagurpidi. Kasutatud 

tassid pesti.  

 

Hoolekogu jäi seisukohale, et ühekordsete topside kasutuselevõtt ei ole loodussäästlik. Anti 

soovitus leida toimiv lahendus rühma siseselt. 

 

Kerli tõi välja teise murekoha, milleks on töötava mootoriga sõidukid lasteaia parklas. 

Autode tühikäik laste lasteaeda viimise ajal ei ole tervislik, lasteaeda tulevad lapsed on 



heitgaaside käes ja hingavad neid aure sisse. Samuti tungivad heitgaasid teiste lapsevanemate 

autodesse. 

 

Kadi: Tegelikult seadus ei lubagi töötavat autot omapäi jätta. 

 

Hoolekogu ei pidanud vajalikuks lisada parkimiskorraldust kodukorda, kuid nõustus, et 

töötava mootoriga sõiduki seismine parklas ei ole põhjendatud. 

 

OTSUS: 

Teavitada lapsevanemaid sõiduki tühikäigu keelus lasteaia värava juures ja rühmades. 

 

 

Koosolek lõppes kell 18.40 

 

 

 

Juhatas: Tiina Hinno 

 

Protokollis: Enn Veevo. 

 


