
 

 

 

 

 

ELVA JÄRVE LASTEAED 

 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Elva            13.11.2018 

 

 

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.30 

Protokollis: Alina Pill 

Osa võtsid: SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli – Hiir, Elva Järve lasteaia 

direktor Alina Pill, Elva Vallavalitsuse esindaja Triin Kaaver, õpetajate esindaja Anu Lahe, 

Millimallikate rühma lastevanemate esindaja Annika Jukk, Viidikate rühma lastevanemate 

esindaja Kristiina Ots, Teokeste rühma lastevanemate esindaja Eva-Liisa Andresson 

Puudus: Kiilikeste rühma lastevanemate esindaja Birgit Mills 

Päevakord: 

1. Õppekava muudatuse ettepanek 

2. Valverühma rakendamise ettepanek 

3. Õpetajate tunnustamise kokkuvõte 

4. Toitlustamine ja menüüd 

5. Innove rahuloluküsitluse tulemuste tutvustamine 

6. Elva Vallavalitsuse esindaja sõnavõtt 

7. Jooksvad küsimused 

 

1. Alina tegi ettepaneku muuta laste arenguvaatluskaartide täitmise ja arenguvestluste 

läbiviimise korraldust. Siianii on kaarte täidetud kaks korda aastas oktoobris ja märtsis ning 

arenguvestlused toimuvad aprillikuu jooksul. Ettepanek on täita arenguvaatluskaarte kord 



aastas, iga lapse sünnipäev nädala jooksul ning kohe seejärel teha ka lapse arenguvestlus 

vanematega. 31.10.18 toimunud pedagoogilisel koosolekul olid õpetajad ühehäälselt 

ettepaneku poolt. 

Otsus: Ühehäälselt kiideti õppekava muudatus heaks. 

2. Alina tegi ettepaneku, et alates 01.01.2019 hakkab kummaski majas olema hommikuti ja 

õhtuti valverühm. Hommikul kell 7-8 ja õhtuti 18-19. Valverühma töö korraldatakse 

graafiku alusel.  

Teokeste esindaja tundis muret, kuidas väiksemad lapsed uute õpetajatega kohanevad. 

Direktor: Kuna lasteaed on väike ja õpetajad liiguvad ja asendavad üsna palju teistes 

rühmades, siis ei peaks ükski õpetaja lastele päris võõras olema. Samuti oleme kõik 

koos õues lasteaia mänguväljakul. Kui suvel töötab lasteaias valverühm, siis on nagunii 

pidevalt erinevate rühmade õpetajad tööl ning lastel tuleb nendega harjuda nagunii. Kui 

valverühm ikkagi ei toimi nii nagu sooviksime, siis saame alati tagasi pöörduda 

praeguse töökorralduse juurde. 

Otsus: Ühehäälselt oldi valverühma rakendamise poolt. 

 

3. Oktoobris toimus haridustöötajate tunnustamise pidulik üritus Rannu rahvamajas.  

Elva Vallavalitsuse esindaja: Korraldasime sellise ürituse, sest sellist üritust pole Elvas 

varem olnud. Nüüd on meil haridusosakond ja leidsime, et haridustöötajate 

tunnustamine on väga oluline. Kohale olid kustutud kõik õpetajad ja haridusjuhid. 

Ürituse eesmärk oli valla õpetajaid omavahel ühtsemaks muuta.Tunnustati kandidaate 

seitsmes valdkonnas.  

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juahataja: Järve lasteaed esitas kandidaadid  kolmes 

valdkonnas.  

Aasta hariduse tegu - Aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada Elva valla 

koolieelseid lasteasutusi, üldhariduskoole ja huvikoole ettevõtmise või muu tegevuse 

eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse. Aasta 

hariduse tegu aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või 

kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule, tegu on 

parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele 

tuntust ja kujundanud positiivset mainet. 

 

Aasta hariduse sõber - Aunimetus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut või 

organisatsiooni, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, 

edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust. Aasta hariduse sõber 

aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja 

toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud 

õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja 

läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud 

tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas. 

 

Aasta lasteaiaõpetaja - Aasta lasteaiaõpetaja aunimetus on loodud eesmärgiga 

tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule. 

 

Esitatud kandidaadid selgitati välja internetipõhise küsitluse läbi. Vastata said nii 

lapsevanemad, kui ka õpetajad. Kokku vastas meie lasteaiast 14 inimest. Valda esitati 



kõik küsitluses välja toodud õpetajad, aasta hariduse teo laureaadiks esitati Järve 

lasteaed.  

„Aasta hariduse tegu“ tänukirja sai Järve lasteaed 

„Aasta hariduse sõber“ tänukirja sai Alina Pill 

 

4. Toitlustamine 

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Toitlustamine toimub meil alates oktoobrist jälle 

oma köögis. Köök sai täies mahus remonditud ning muretsetud on ka uus köögitehnika. 

Menüüd on koostanud Reelika Õigemeel, kes on toitumisnõustaja ja -koolitaja asutuses 

Toitu Targalt. Spetsialiseerunud eelkõige lasteasutuste toitumisnõustamisele, neile tava- ja 

erimenüüde väljatöötamisele ning tasakaalustatud ja täisväärtuslike menüüde koostamise 

täiendkoolituste korraldamisele lasteasutustega seotud personalile üle Eesti. Menüüsid on 

meie soovidele ja vajadustele kohandanud asutuse teenuste juht Jaana Unt ja kokk Teele 

Müller. Menüüs on väga suur rõhk aedviljadel, toit on tervislik. 

Viidikate esindaja: Lapsevanemad on veidi kurtnud, et õhtuoode on vahel liiga kerge, et 

lastel jäävad kõhud tühjaks. Samas on lõunasöök kohati väga tugev. Kas menüüd veidi 

muuta ei saaks.  

Direktor: Meie Millimallikate rühmas on nii, et lapsed ei taha just väga peale magamist 

süüa. Lõuna ajal aga süüakse väga isuga.  

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja; Oleme mõelnud, et jätaks magustoidu lõunasöögi 

asemele õhtuoote juurde. Tean, et mõned lasteaiad teevad nii. Samas on menüüst näha, et 

kui lõunasöök on olnud kergem, siis on õhtuoode selle päeval veidi tugevam ja vastupidi. 

Saame seda köögiga kindlasti veel arutada. 

Millimallikate rühma esindaja: Menüüd tunduvad väga huvitavad ja isuäratavad. Kas oleks 

äkki võimalik korraldada vanematele sellist „testsöömist“. Saaksime proovida, kuidas 

toidud maitsevad. Nimetused on igatahes väga huvitavad. 

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: See on kindlasti plaanis ja saame korraldada. 

Anname kindlasti teada millal ja kuidas. 

Otsus: Menüüd vaadatakse pidevalt üle ja viiakse sisse muudatusi. Vanemad kutsutakse 

lasteaiatoitu maitsma jaanuaris. Info saadetakse rühmade kaudu. 

 

5. Direktor esitas kokkuvõtte Innove poolt kevadel tehtud lasteaedade rahuloluküsitlusest. 

Vastata said nii lapsevanemad, kui ka õpetajad. Elva Järve lasteaia keskmine hinne on 

kõikides hinnatud valdkondades 5-palli süsteemis üle nelja. Kokku vastas meie lasteaiast 5 

inimest. Elva Vallavalitsuse esindaja tõi välja, et tulemused olid keskmisest mõnevõrra 

paremad. 

Otsus: Alina saadab uuringu kokkuvõtte hoolekogu liikmetele, kes saavad selle edastada 

lapsevanematele. 

 

 

6. Elva Vallavalitsuse esindaja: Lapsevanemate poolt makstav lasteaia osalustasu ei tõuse 

Järve lasteaias enne 01.01.2021. Praegu on lapsevanema poolt kaetav osalustasu 40 eurot 

kuus. Alates 01.2021 on see 45 eurot kuus. 



 Alates jaanuarist 2019 võtame kasutusele ARNO süsteemi. ARNO e. tarkvarasüsteem 

 haridusteenuste haldamiseks. Arno on tarkvarasüsteem haridusteenuste haldamiseks, 

 millele on turvalist kanalit pidi juurdepääs ka haridusasutustele ja lapsevanematele. 

 Süsteemi üks eesmärke on lihtsustada omavalitsuse ametniku ning haridusasutuse 

 esindaja tööd. 

 Arno katab praegusel hetkel järgmised haridusteenuste halduse funktsioonid: 

 vastuvõtutaotluste ning koolist lahkumise taotluste esitamine põhikooli ja 

gümnaasiumisse, 

 esimesse klassi paigutamine (ilma lapsevanemate avaldusteta), 

 ümberpaigutamise taotluste vastuvõtmine ja kinnitamine, 

 lasteaedadesse ja lastehoidudesse paigutamise taotluste vastuvõtmine (nn järjekord) ja 

massiline rahuldamine, 

 automaatne andmete saatmine EHISesse, 

 seos rahvastikuregistriga - aadresside kontrolli saab teha automaatselt ja massiliselt, 

 esimese klassiõpilaste ranitsatoetuse taotluste vastuvõtt, 

 Lapsevanematel on mugav vaadata oma koolilapsega või lasteaialapsega seonduvat 

 ühest kohast. Koolilapse puhul saab lapsevanem Arnos valida oma lapsele soovitud 

 kooli ning ka esitada ranitsatoetuse taotluseid. Noorema lapse puhul saab lapsevanem 

 Arnos esitada taotluse, mis lasteaeda ja millal ta tahab oma last panna. Arnos näeb 

 lapsevanem, kas tema laps on saanud koha ning näeb kõiki võimalikke pakkumisi, mis 

 olid tehtud tema lapsele. Samuti saab ta e-maili olemasolu korral vastavaid teavitusi. 

 Info ARNO süsteemi kohta saadetakse vallast asutuste juhtidele ning juhatus saadab 

 edasi lapsevanematele. 

7. Kohapeal arutlusele tulnud küsimused: 

7.1. Laste suvepuhkused 

SA Elva Laste – ja Perekeskuse juhataja: Suvist kollelktiivpuhkust meie lasteaial ei ole 

kuna meil on kaks Innove rahastatud rühma ning nende nõudmine on, et lasteaed on 

avatud 12 kuud aastas. Oleme mõelnud, et kuna lapsed veedavad lasteaias väga pikad 

päevad, siis võiks olla kohustuslik, et lapsevanem korraldab lapsele suvel vähemalt 

kahe nädala pikkuse puhkuse. Sundida me seda muidugi ei saa. 

 

7.2. Lapse puudumisest teavitamine 

Teokeste rühma esindaja: Lapse  puudumisest teatamise kellaaeg võiks olla veidi 

hilisem, sest hommikul nii vara on väga raske hinnata nt seda, kas laps on valimis 

järgmisel päeval lasteaeda tulema või mitte. Võiks olla nt kell 15 päeval. 

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Meil on väga väike köök ning pole palju 

laopinda. Seetõttu peame toiduaineid tihti tellima. Tellimused esitatakse hommiku, et 

kaup järgmiseks päevaks kohale jõuaks. Seetõttu ka varajane teatamise kellaaeg. 

Millimallikate rühma esindaja: Eriti on mure esmaspäevadega, sest reedel haige olev 

laps võib esmaspäevaks terve olla. Aga nädalavahetusel teatada ei saa. 

Viidikate esindaja: Meil on rühmas kokkulepe, et esmaspäevaks pannakse kõik lapsed 

vaikimisi kohale, siis on kindel, et saab vajadusel lasteaeda tuua.  

Direktor: Võime seda teha igas rühmas, et paneme esmaspäevaks kõik lapsed kohale, 

kui vanem ei ole teatanud teisiti. 



Millimallikate esindaja: Võiksime teha prooviaja, kuidas toimiks hilisem puudumisest 

teatamise kellaaeg? Kell 15 on ehk liiga hilja, aga nt kell 12? 

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Köögipersonaliga läbi arutades selgus, et kuna 

kaupa saab tellida kuni kella kümneni hommikul, ei ole võimalik muuta teatamise 

kellaaega hilisemaks. Võiks rühmades arutada, kas kõigile sobib Viidikate süsteem, kus 

lapsed pannakse vaikimisi kõik esmaspäevaks kohale, kui ei ole teatatud reedel teisiti.  

 

7.3. Ohutus lasteaia esisel alal 

Millimallikate esindaja: Millal tuleb kõnnitee lasteaia juurde või teekünnis? Lasteaia 

juures liiklemine on väga ohtlik hetkel. 

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Alustuseks panime lasteaia parklasse sildi, et 

autod pargitaks ninaga tänava poole. Sellega väldime ohtliku tagurdamist. Arvan, et 

kõnniteed ei tehta ennem, kui on otsustatud, mis saab veekeskuse rajamise plaaniga. 

Vajame ka valgustust värava ette. Võetud on ka hinnapakkumised, selleks et lasteaia 

praegused väravad vahetada elektriliste vastu. 

Viidikate esindaja: Võiksime teha rühmadesse küsitluse, et mida lapsevanemad 

arvavad. Kas tuntakse vajadust kõnnitee või teekünnis järele? 

Direktor: Sellel sügisel tehti hoolekogu poolt küsitlus lasteaias, kas vanemad on nõus 

Järve tn ühesuunaliseks muutmisega. 

Teokeste esindaja: Ühesuunaliseks muutmine pole ehk praegu enam mõistlik, sest Järve 

tn ümbrus on kiiresti arenev piirkond. Ühesuunaliseks muutmine võib mõnes mõttes ka 

halvasti mõjuda, kuna siis võivad autode kiirused veelgi suureneda, kuna teatakse, et 

vastu nagunii keegi ei sõida. 

Elva Vallavalitsuse esindaja: Ma usun, et kõnnitee või künnise rajamine on mõistlik ja 

põhjendatud nõudmine. Anna teie sõnumi vallas edasi. Meile on väga oluline, et 

hoolekogud oleksid toimivad organid ning kõik mured lasteaia mured jõuaks kindlasti 

meieni. 

Otsus: Hoolekogu lastevanemate esindajad teevad rühmadesse küsitluse 

liikluskorralduse kohta Järve tänaval ning seejärel ühispöördumise valda. 

 

7.4. Lapsevanema pöördumine 

Teokeste rühma esindaja: Üks lapsevanem andis mulle teada, et Teokeste rühmas on 

lapsed vahel järelvalveta. 

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Oleme selle murega kursis. Lapsevanem nägi 

probleemi selles, et üks laps oli üksinda WCs. Meie selles aga probleemi ei näe. 

Direktor: Meie rühmad on väga avatud ning lapsed võivad rühmas igal pool ise käia. 

Suuremates rühmades ei pea laps ütlema kui ta läheb WCsse või jooma, sest need on 

loomulikud vajadused. Samuti õpetab see lastele iseseisvust. Rühmas on uksed avatud 

ning õpetaja näeb kus lapsed on. 

Teokeste rühma esindaja: Probleemiks võib olla, et Teokeste rühma magamistoa uks 

käib raskelt ning laps ei pruugi seda ise lahti saada. Võiks teha õpetajatele eteepaneku, 

et see uks võiks kogu aeg avatud olla. 

Otsus: Alina edastab Teokeste rühma õpetajatele palve hoida magamistoa ja koridori 

vaheline uks avatuna. 

 

7.5. Nakkused 

Millimallikate esindaja: Lapsevanemad võiks anda teada, kui lapsel on parasiidid või 



mõni viirushaigus. Siis saaks teised vanemad oma last jälgida. Sellised asjad ei ole 

häbiasjad ja neid tuleb paraku laste kollektiivis ette. 

Direktor: Oleme sellest koosolekutel rääkinud. Kui ei taha nt rühma fb gruppi kirjutada, 

siis saab alati õpetajatele teada anda, kes siis teavitavad teisi vanemaid, ilma teatajat 

nimetamata.  

 

7.6. Helkurid lastel  

Viidikate esindaja: Rühmades võiks teha teadaande, et iga lapsevanem vaataks, kas 

tema lapsel ikka on helkur. Pimedal ajal on see väga vajalik. 

Direktor: Kindlasti edastan rühmadesse teate. 21.11 teeme taas ka helkuripuud ning 

sealt saab igaüks vajadusel endale ka helkuri võtta. 

 

7.7. Mänguasjade puhastamine 

Teokeste esindaja: Kui tihti rühmades mänguasju pestakse? 

Direktor: Meil ei ole küll graafikut selleks, aga vastavalt vajadusel. Viiruste perioodil 

kindlasti tihedamini.  

SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Plaanis on osta mänguasjade puhastamiseks 

lasteaiale aurupesur.  

 

7.8. Logopeed 

Sa Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja: Logopeedil on mure, et lastevanematega on 

vähe suhtlust. Logopeed töötab meil teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 8-15. 

Ta on vajadusel valmis tulema kokkuleppel ka õhtuti, kui vanemad soovivad vestelda. 

Erivajadusega lapsed saavad kokkuleppel vanematega rehabilitatsiooniteenuseid 

lasteaiapäeva sees. 

 

 

 

Millimallikate esindaja: Meie rühmal on kõik väga hästi. Isadepäeva üritus oli väga tore. 

Üldse on üritused toredad. Kõik on hästi peale liikluskorralduse ja valgustuse. 

 

Viidikate esindaja: Meie rühmal ka muresid pole. 

 

 

 

 

 

 

 


