
 

Põlva Lasteaed Pihlapuu 

HOOLEKOGU KOOSOLEK 

Protokoll nr 5                                                                                                01.04.2019 

 

Koosoleku algus 16.30, koosoleku lõpp 17.45. 

Juhatas: Kaupo Kaskla. 

Võtsid osa: Nele Risttee, Heleri Puri, Kadri Kiho, Gerli Oberg, Karin Mölder, Jaan Konks, 

Lauri Linnus, Kaupo Kaskla, Maarja Vigel, Anne Niinepuu, Jaanika Usin,  Kaire Hääl 

Puudus: Diana Tagel. 

Päevakord: 

1. Arengukava kooskõlastamine. 

2. Kohatasu suurendamine. 

3. Riskianalüüs. 

4. Taotlus laste arvu määramiseks sõimerühmades 2019/20-õa. 

5. Päevakajalised teemad. 

 

1. Arengukava kooskõlastamine 

Hoolekogu liikmed arutlesid arengukava teemadel. 

K. Mölder küsis: Kuidas saab lasteaed adekvaatset tagasisidet lasteaia töötajate kohta? K. 

Hääl: Küsitlustega rühmade lastevanemate hulgas ja SA Innove küsitlustega lastevanemate 

hulgas, aga ka võimalus individuaalselt pöörduda. 

K. Mölder: Millised on tervishoiutöötaja tööülesanded ja kas neid saaks siduda arengukavas 

sätestatud terviseedenduse teemadega?  K. Hääl: Laste tervise jälgimine, vajadusel esmaabi, 

asutuse töökeskkond, riskanalüüsid,  turvalisuse jälgimine, toidu kaloraaži kontrollimine, 

tervisetöötaja on lasteaial ja koolil ühine seega tegutseb ta samuti palju kooli õpilastega. 

Arengukavas olevate eesmärkide täitmisele on ta kindlasti kaasatud. 

 

Tehti kaks muudatusettepanekut ja otsustati: 

1. Arengukava on koostatud perioodiks 2019-2027 

2. Alustada arengukava tegevuskava 2019/2020 õppeaastast 

 

2. Lasteaia kohatasu tõstmine  

Kohatasu tõstmise teema on tingitud lasteaiaõpetajate töötasu ja õpetajaabi ning assistentide 

töötasu suurest erinevusest.  Arutleti teemal kas tõsta lasteaia kohatasu 15 eurolt 25 euroni ja 

kui tõsta siis mis ajast. Kas kalendriaasta järgi alates 01.01.2020 või õppeaasta järgi alates 

01.09.2019. Jaanika Usin tutvustas valla koostatud arvutuskäikudega ja erinevate 

võimalustega, kuidas lisaraha võimaldab vahendeid õpetajaabi ja assistentide palga 

tõstmiseks. Arutleti teemal mis moodi tagatakse raha sihtotstarbeline kasutus. 

Hääletusele pandi kaks võimalust arvamuse avaldamiseks 

1.Tõsta lasteaia kohatasu 25-le eurole alates 01.09.2019 

Poolt: 7 hoolekogu liiget 



Vastu: 1 hoolekogu liige 

2. Tõsta kohatasu alates 01.01.2020 

Poolt: 1 hoolekoguliige 

Vastu: mitte ühtegi. 

Otsustati: Põlva Pihlapuu Lasteaia hoolekogu toetab lasteaia kohatasu tõstmist 25-le eurole 

kuus alates 01.09.2019, kui saadav lisaraha sihtotstarbeliselt suunatakse lasteaia personali 

palgatõusuks. 

 

3. Riskianalüüs.  

Hoolekogu liikmed, majandusjuhtaja ja tervishoiutöötaja viisid läbi täiendava riskianalüüsi 

04.02.2019. Hoolekogu tundis huvi, mis on saanud hoolekogu liikmete poolt tehtud rühmade 

külastustel avastatud tähelepanekutest. 

Kaire Hääl vastas: Enamuste tähelepanekutega on tegeletud: 

- kraanikausid, mis logisesid on korralikult kinnitatud 

- ruloo kardinad on korrektselt kinnitatud ja vahendite võimalusel vahetatakse uuemate vastu 

- lahendatud on riidekappide küsimused Tibu rühmas 

Tegemisel: 

-Vahetatakse esimesel võimalusel Sipsiku ja Mõmmi rühmas WC potte, et igas rühmas oleks 

nii suur kui väike pott 

-Suurema investeeringuna vajab teostamist veepehmendus süsteemi lisamine sooja ja 

külmavee ringlusesse. 

-Ukse ringi keeramine või nihutamine ohutuse tagamiseks Kiisu rühmas - teostatakse juunis. 

 

4. Taotlus laste arvu määramiseks sõimerühmades 2019/20-õa  

 Pöördumine hoolekogu poole teemaga tõsta ka järgmisel õppeaastal 2019/2020 Kakukese, 

Tibu ja Kiisu rühma laste arv 16-ni. 

Toimus arutelu. 

Hääletus: 

Poolt: 7  hoolekogu liiget 

Vastu: 2 hoolekogu liiget 

 

Otsus: Hoolekogu toetab õppeaastal 2019/2020 sõime rühmades laste arvu tõstmist 16-ni. 

 

5. Päevakajalised teemad 

1. T. Niibergi koolitus- teemaloeng 04.04. kell 16.00 

2. Sellel aastal on lasteaia lõpupeod hiljem kui tavaliselt, toimuvad 4. ja 5. juunil 

3. 3. juunil toimub Pihlapuu lasteaias Põlva valla seitsme lasteaia mänguhommik 

4. Meie majas on tublid laululapsed, kes esinevad 10. mail toimuval kevadkontserdil, kus 

tunnustatakse ka Põlva maakonna aasta ema. 

5. Suverühma avalduste esitamise tähtaeg 15. mai 

 

 

 

Kaupo Kaskla       Gerli Oberg 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 


