
 

 

 

 

 

ELVA JÄRVE LASTEAED 

 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Elva            25.04.2019 

 

 

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 Liis Lehiste, õpetajate esindaja Anne Ruubel, 

Millimallikate rühma lastevanemate esindaja Annika Jukk, Viidikate rühma lastevanemate 

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

Kiilikeste rühma lastevanemate esindaja Birgit Mills, lasteaia kokk Teele Müller 

Päevakord: 

1. Rühmade suurus uuel õppeaastal 

2. Suvine töökorraldus – valverühm 

3. Liikluskorraldus Järve tänaval 

4. Õueala hooldamine 

5. Õpetajate koolitused 

6. Laste puudumisest teavitamine 

7. Talgud 

8. Trennid ja huviringid lasteaias 

9. Jooksvad küsimused 

 

 



 

1. Rühmade suurus  

Otsustati: Laste arvu 2019/20 õppeaastal ei muudeta ning laste arvuks jääb Teokeste 

rühmas 16 last, Millimallikate rühmas 18 last, Viidikate rühmas 17 last ja Kiilikeste 

rühmas 17 last. 

2. Valverühm on planeeritud suvepuhkuste perioodiks 24.06-26.08. Kui selgub, et lapsion 

rohkem kui ühe rühma jagu, siis leitakse lahendus. 

3. Liikluskorraldus Järve tänaval – valgustus tänavale on paigaldatud. Vöötraja 

joonimiseks on hange tehtud, vöötrada tehakse parklast metsateeni, lisaks tehakse piki 

sõiduteed valge joon, mis tähistab jalakäijate ala. 

Järve tn-le  kõnnitee rajamiseks oleks vaja muuta tänav ühesuunaliseks, aga sellele on 

vastu Verevi motell. 

Parklat sellel aastal ei asfalteerita, aga planeeritakse täitmist. Juhul, kui on märgata 

probleeme, tuleb informeerida vallavalitsust. 

Turvalisuse tõstmiseks võiks teha pöördumise ettepanekuga kehtestada massipiirang, et 

vähendada suurte autode hulka tänaval. 

Ametlikud kirjad saata aadressile elva@elva.ee, siis on kindel, et sekretär selle 

registreerib ja vastus tuleb.  

Otsus: Annika Jukk vormistab uue pöördumise vallavalitsusele koostöös teiste 

hoolekogu liikmetega, et kiirendada liikluskorralduse muutmise protsessi. 

 

Lumelükkamine Järve tänaval ja lasteaia parklas oli 2018/19 probleemiks.  

Otsas: Järgmisel hooajal jälgib Alina lumelükkamist ning informeerib probleemide 

korral koheselt Kristjan Vilu.  

 

4. Õueala oli libe, sealhulgas välistrepid. Väravaesine oli libe.Mänguplatsi liivatama ei 

hakkata.  Järgmisel aastal püüame paremini liivatada.  

 

5. Õpetajate koolitus, millega kaasneb lasteaia sulgemine terveks päevaks. Kui 

etteteatamine on pikem, ei ole see suur probleem.  

Lasteaia võib koolituse päevaks sulgeda juhul, kui see on pikalt ette planeeritud ja 

hoolekoguga kooskõlastatud.  

Otsus: edaspidi teatab lasteaia direktor sellised ühiskoolitused pikemalt ette ja 

kooskõlastab selle hoolekoguga vähemalt üks kuu enne soovitavat toimumisaega. Juhul, 

kui on hädavajalik valverühma loomine, siis leiab lasteaed lahenduse valverühma või 

lastevanemate kaasamise näol. 

 

6. Hoolekogu soovib muuta kööki teavitamisaega laste puudumisest.  

Teele: lapsevanemana mõistan seda, aga köögis töötajana selgitan, et see ei ole 

võimalik. Kaupa saab tellida kuni kella kümneni. Kuna köögis kasutame ainult värsket, 

ilma säilitusaineteta toorainet, siis ei ole võimalik tellida kaupa ette.  
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7. Talgud 

Otsus: Lasteaia heakorratalgud toimuvad 3.mail kell 17:00-20:00 

Ühendame talgud ja talvel lubatud toidumaitsmise. Oma osalusest teavitamine on 

oluline hiljemalt teisipäevaks. 

Talgutööd: Mänguplatsi korrastamine, esimese maja torni koristamine, aia värvimine. 

Talgutele võiks kaasata ka lapsed. Võimalusel võtta lapsele kaasa pisike reha. Samuti 

oma töökindad. Muud vajalikud vahendid organisserib lasteaed. 

Hoolekogu esindajad teevad oma rühmades küsitluse kui palju vanemaid saab kindlasti 

osaleda. 

 

8. Trennid 

Lapsevanemad soovivad treeninguid, mida saab teha lasteaiapäeva sees. 

Hetkel on käimas lauluring, mida teeb muusikaõpetaja Ruth Jürgenson. 

Lisaks võiks kaaluda jalgpalliringi ning iluvõimlemist. Iluvõimlemise osas asume 

otsima koostööpartnerit. Huviringid oleks lastevanematele tasulised ning toimuks 

õhtupoolsel ajal lasteaias. FC Elvas uurib lasteaed ka  tantsugrupi treeneri Alina 

Samoilova käest, ehk on tema huvitatud tüdrukutele aeroobikatundide korraldamisest. 

Otsus: Alina uurib FC Elvast ja õpetaja Ruthi käest järgmise õppeaasta huviringide 

võimaluste kohta.  

 

9. Jooksvad küsimused 

Logopeediline abi lasteaias - Hetkel ei ole lasteaias logopeedi. Eripedagoogi vajadus. 

Liis Lehiste: häälduspuue on tegelikult väga väike osa laste muredest. Võimalik on 

pöörduda Tartusse Kõnekoja poole, kes annab nõu ja töö tuleb teha lapsevanemal. 

Nii logopeedi kui eripedagoogi otsingud käivad pidevalt. 

 

Kiilikeste rühma personali vahetus - puudulikuks jäi kommunikatsioon lastevanematega 

õpetajate vahetumise kohta. Edaspidi teavitame sellistest muutustest võimalusel 

aegsasti. 

 

 

 

 

 

 

 


