
Põlva Lasteaed Pihlapuu 

 

Hoolekogu koosolek 

2020/2021 õa Protokoll nr. 3 

PÕLVA 

Koosolek toimus veebikeskkonnas Microsoft Teams    26.04.2021 

Algus kell 17.00, lõpp 17.45 

Osalesid: Kaupo Kaskla, Irena Viitamees, Lauri Linnus, Nele Risttee, Janika Usin, Kaire Hääl, 

Kadri Kiho, Madli Järvela, Markus Käo, Kristi Puna, Kadri Viilu, Ave Mustimets, Jaan Konks 

 

Päevakord: 

1. Direktori ülevaade hetke olukorrast  

2. Riskianalüüs  

3. Sõime kohtade suurendamine 

4. Ettepanek õpetaja tunnustamiseks 

5. Varjualuse ehitus 

6. Muud küsimused. 

 

Koosoleku käik: 

1. Direktori ülevaade hetke olukorrast  

Direktor andis hoolekogule lühikese ülevaate praegusest olukorrast lasteaias. 

2. Riskianalüüs 

Direktor andis ülevaate sellel aastal tehtud riskianalüüsist. Sellel aastal oli lasteaias praktikant, 

kes tegi põhjaliku riskianalüüsi. Samas on eelnevalt käinud ka hoolekogu liikmed majas, et 

vaadata asju lapsevanema/välise inimesena. Kaupo Kaskla kutsus üles hoolekogu liikmeid seda 

traditsiooni jätkama. Võttes arvesse praegust olukorda tehti ettepanek, et hoolekogust võiks 

osaleda kaks inimest sellel ringkäigul – Kaupo Kaskla ja Lauri Linnus. 

OTSUS: Kaupo Kaskla ja Lauri Linnus külastavad lasteaeda ja viivad läbi riskianalüüsi 4. mail 

kell 16.15-17.15 

3. Sõimerühmade kohtade suurendamine 

Lasteaia direktor Kaire Hääl on esitanud hoolekogule taotluse suurendada 2021/2022 

õppeaastaks laste arvu sõime rühmades kuni 16-ne lapseni. Toimus arutelu ja esitati oma 

poolseid arvamusi. Toimus hääletus: 



Ettepanek suurendada laste arvu sõime rühmades Kakuke, Tibu ja Kiisu kuni 16-ne 

lapseni. 

Poolt hääletas 8 hoolekogu liiget  

Vastu 4 hoolekogu liige 

OTSUS: Suurendada sõimerühmade Kakuke, Tibu ja Kiisu laste arvu kuni 16ne lapseni 

2021/22 õppeaastal.  

 

4. Ettepanek õpetaja tunnustamiseks 

Põlva Vallavalitsusele Õpetaja tunnustamise ettepaneku tegemine – tunnustada aasta 

noorõpetajana Ane Kaskla. Kristi Puna toetas igati direktori algatust. 

  

OTSUS: Hoolekogu nõustus ühehäälselt direktori ettepanekuga ja teeb Põlva Vallavalitsusele 

ettepaneku tunnustada aasta noorõpetajana Põlva Lasteaed Pihlapuu õpetajat Ane Kaskla. 

 

5. Varjualuse ehitamine 

Direktor andis ülevaate kuhuni on jõutud koostöös vallaga varjualuse ehituse planeerimisega. 

Seose aruteludega on esialgne plaan veidi täpsustunud. Hoolekogule tutvustati eskiisi. 

Varjualune loodetakse valmis jõuda enne valve lasteaia algust või hiljemalt enne uut 

õppeaastat.  

6. Muud küsimused 

1) K. Kiho küsis, kas olukord on muutunud, lasteaia kõrval asuva, autojuhtide 

vaatevälja piirava hekiga.  

Nele Risttee - omanik on sellega tegelenud ja osaliselt on oksad maha võetud.  

2) K. Kiho küsib, et mis on saanud Kiisu uksealuse varjualuse ehitusest.  

Kaire Hääl - suvel võetakse hinnapakkumised ja varjualuse ehitus arvestatakse uude 

eelarve perioodi. 

3) I. Viitamees – milliseid digivahendeid lasteaias kasutatakse? Kuidas tegeletakse 

lasteaias kiusamisjuhtumitega? 

K. Hääl – Sipsiku ja Pipi rühmad on liitunud „Kiusamisvaba lasteaed“ 

programmiga. Kasutatakse ka õpetajate poolt loodud skeemi „KAEV“ 

kiusujuhtumitega tegelemisel. 

4) Kaire Hääl meenutab, et suve perioodi lapse lasteaiavajadused tuleb teada anda 15. 

maiks 2021. 

 

 

Koosolekut juhatas        Protokollis 

Kaupo Kaskla         Irena Viitamees 

 


