
Põlva Lasteaed Pihlapuu 

Hoolekogu koosolek 

 

2022/2023 õa protokoll nr. 1 

Põlva          28.11.2022 

Koosoleku algus 16.30 

Koosoleku lõpp 18.15 

Osalesid: Kadri Kiho, Kaupo Kaskla, Gerli Puksa, Lauri Linnus, Janno Solna, Markus Käo, 

Ariana Eerits, Pille Kaarsalu, Kaire Hääl, Arne Tilk.  

Puudusid Anneliis Vaniko, Enely Tasso ja Jaan Konks. 

Päevakord: 

Päevakord: 

1. Hoolekogu protokollija valimine. 

2. Hoolekogu esimehe valimine. 

3. Hoolekogu aseesimehe valimine. 

4. Hoolekogu tööplaani koostamine. 

5. Jooksvad küsimused. 

Koosoleku käik: 

1. Hoolekogu protokollija valimine. 

Protokollija kandidaadiks esitati Kadri Kiho. Toimus hääletus. 

OTSUS: Protokollijaks valiti ühehäälselt Kadri Kiho.  

2. Hoolekogu esimehe valimine 

Esimehe kandidaatideks esitati Kaupo Kaskla ja Lauri Linnus. Toimus hääletus.  

OTSUS: Hoolekogu esimeheks valiti Kaupo Kaskla.  

3. Hoolekogu aseesimehe valimine 

Aseesimehe kandidaadiks esitati Lauri Linnus. Toimus hääletus. 

OTSUS: Hoolekogu aseesimeheks valiti ühehäälselt Lauri Linnus. 

4. Hoolekogu tööplaani koostamine 

1) Detsembris toimub hoolekogu koosolek arutlemaks toiduraha tõstmise vajalikkuse üle. 



2) Veebruaris või märtsis suvise töökorralduse läbi vaatamine. 

3) Märtsis vabariiklikule tunnustuskonkursile „Eestimaa õpib ja tänab“ kandidaadi esitamine. 

4) Mais aasta õpetaja kandidaadi esitamine maakondlikule konkursile. 

5) Aasta jooksul läbi viia vähemalt neli koosolekut, vajadusel ka rohkem. Hoolekogu 

koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja järgmiste koosolekute täpseid aegu kokku ei lepita. 

Vajadusel korraldatakse e-koosolek. 

5. Jooksvad küsimused. 

- Parkimiskord ja murekohad. Suures parklas pargitakse bussi kohale, hommikusel 

tipptunnil soovitakse teha vaskpööret, mis viivitab väljasõitu parklast. Varasemalt olnud 

teemaks vajadus paigaldada vasakpööret keelav märk (kehtiks teatud ajaperioodil). 

Väikses parklas pargitakse ülekäigurajale ja liigselt selle lähedale, tekivad pimedad 

nurgad ja ohtlikud olukorrad. Uuel tänaval asuvad parkimiskohad mõeldud maja 

töötajatele (selleks eriload küsitud). Paigaldada sissesõidu keelumärk. Üle vaadata 

valgustus. 

- Toidukorra maksumuse tõstmine. Toimus arutelu. Hoolekogu toetab sõime- ja 

aiarühmade hinnaerisuse jäämist. 

- Valla hariduskorra ümberkorraldamine. Erinevaid kanaleid pidi on jõudnud hoolekogu 

liikmeteni info omavalitsuse soovist teostada vallas haridusreformi. Valla esindaja ei 

osanud praegu sellel teemal täpsemalt selgitusi anda ja tegi soovituse kutsuda hoolekogu 

järgmisele istungile abivallavanema K. Nook. Hoolekogu palus lasteaia direktoril viia 

abivallavanemani kutse, et ta osaleks järgmisel hoolekogu koosolekul ja valgustaks 

antud teemat. 

 

Järgmine koosolek toimub 12. detsembril kell 16.30 lasteaia saalis. 

 

Koosolekut juhatas        Protokollis 

Kaupo Kaskla         Kadri Kiho 

 

 


