
Põlva Lasteaed Pihlapuu

Hoolekogu koosolek

2021/2022 õa Protokoll nr.1

Põlva 11.01.2022

Koosoleku algus: 16.30

Koosoleku lõpp: 17.30

Osalesid: Kadri Kiho, Triin Eensaar, Gerli Puksa, Kaupo Kaskla, Irena Viitamees, Anneliis 
Vaniko, Lauri Linnus, Jaan Konks, Markus Käo, Kristi Puna, Pille Kaarsalu, Kaire Hääl.

Puudus: Arne Tilk

Päevakord:

1. Hoolekogu protokollija valimine.
2. Hoolekogu esimehe valimine.
3. Hoolekogu aseesimehe valimine.
4. Hoolekogu tööplaani koostamine.
5. Päevakohased küsimused.

Koosoleku käik:

1. Hoolekogu protokollija valimine

Protokollija kandidaadiks esitati Irena Viitamees. 

OTSUS: Protokollijaks valiti ühehäälselt Irena Viitamees.

2. Hoolekogu esimehe valimine

Esimehe kandidaadiks esitati Kaupo Kaskla.

OTSUS: Hoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Kaupo Kaskla.

3. Hoolekogu aseesimehe valimine

Aseesimehe kandidaadiks esitati Lauri Linnus.

OTSUS: Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Lauri Linnus.

4. Hoolekogu tööplaani koostamine

1) Läbi viia riskianalüüs kevadel 2022 ning selle raames Hoolekogu esindajate 
poolne ülevaatus lasteaias.

2) Mais aasta õpetaja esitamine.

3) Vajalike dokumentide läbivaatamine ja hinnangute andmine.



4) Aasta jooksul läbi viia 4 koosoleku, vajadusel ka rohkem. Hoolekogu 
koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja täpset aega hetkel kokku ei lepita.

5. Päevakohased küsimused

1) Lasteaia vee- ja kanalisatsiooni torustik on väga kriitilises seisus. Varasemalt 
on olnud lekkeid erinevates rühmades, mida on olnud keeruline avastada ning 
lekke leidmisel osalenud ka hoolekogu liikmed. Mure on suur, sest kui torustik
lõhkeb ühes rühmas, on tegelikult halvatud kogu lasteaia töö. Suheldakse valla 
esindajaga leidmaks lahendusi.

2) Teatud hoovi alad on pimedal ajal valgustuseta. Samas peab olema lasteaias 
tagatud ohutus ja turvalisus. Suheldakse valla esindajaga leidmaks lahendusi.

3) Suvi 2021.a oli lasteaias väga keeruline. Suviste kuumade ilmadega oli siseõhk
kuumem kui välisõhk, mis tegi rühmas viibimise raskeks. Suured aknad 
võimaldavad päikesel kütta siseruume. Lahendusena võiks mõelda päikese 
kaitse kilesid või ruloosid. Suheldakse valla esindajaga leidmaks lahendusi.

4) Enne järgmist koosolekut küsivad rühmade esindajad lastevanematelt, kas on 
muresid või küsimusi. Üldiselt võiks proovida kaasata rohkem vanemate ootusi
hoolekogu tegevusse.

5) Lasteaias pildistamise hea tava. Tuletasime meelde ja jagame infot selle kohta, 
et lasteaias tehtud pilte ei ole lubatud ilma kõikide osapooltega kokku 
leppimata postitada sotsiaalmeediasse või jagada kolmandatele isikutele.

OTSUS: Hoolekogu esimees pöördub vallavalitsuse ehituse valdkonna abivallavanema poole.

Koosolekut juhatas Protokollis

Kaupo Kaskla Irena Viitamees


