
Kostivere Lasteaia hoolekogu

PROTOKOLL nr 1

Kostivere 15.11.2022

Algus: 17.30

Lõpp: 19.30

Juhatas: Kaili Raamat

Protokollija: Anne Ojala Lasteaia sekretär

Osalesid:  Gertti-Vena  Roost  (Päikesekiired),  Kersti  Sepp-Kivikangur  (Põnnipesa),  Agnes
Saarist  (Lepatriinud),  Gerda  Viigipuu  (Vigurvändad),  Juta  Rauam (Vanderpõnnid),  Maret
Helenurm  (Pesamuna),  Annika  Treiman  (Rõõmupesa),  Kaidy  Matveus  (Naerulinnud),
Angelika Anderson (õpetajate esindaja), Carmen Viherpuu (omavalitsuse esindaja)

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja protokollija valimine

2. Ülevaade lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ja  majanduslikust seisust

3. 2023 aasta eelarve

4. Lasteaia õpikeskkonna riskianalüüs

5. Lasteaia lahtiolekuajad ja kollektiivpuhkus

6. Laste arv rühmades

7. Lapse toidukulu päevamaksumuse tõstmine summani kuni 3€

8. Pildistamine

9. Õuesõppe  varjualune/õppeklass  -  kas  ehitatakse  või  kas  alternatiiviks  soetada
rühmade juurde terassidele lauad-toolid

10. Jooksvad küsimused

1. Hoolekogu esimehe, tema asetäitja ja protokollija valimine

Kaili Raamat tutvustas hoolekogu esimehe ülesanded.

OTSUS: 

hoolekogu esimees: Kersti Sepp-Kivikangur

hoolekogu esimehe asetäitja: Kaidy Matveus

protokollija valitakse, kui lasteaia sekretäril ei ole võimalik koosolekul osaleda



2. Ülevaade lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ja majanduslikust seisust

Kaili Raamat saatis hoolekogu liikmetele e-postile. Täismahus Eliisis kõigile lastevanematele
nähtav.

3. 2023 aasta eelarve

Hetkel taotluse seisus. Suurendatud küte, elekter ja kõik jooksvad kulud. Asfalteerimine on
lisatud 2023 aasta eelarvesse.

Ettepanekud: välisvalgustus tagumisel mänguväljakule ja maja ees puudub.

Lasteaia kaart, rühmadele sildid, et leiaks asendusrühma üles.

OTSUS: Lisada eelarvesse lasteaia välisvalgustuse lahenduse väljatöötamine ja korda
tegemine. Lasteaia kaart rühmadega lasteaia kodulehele

4. Lasteaia õpikeskkonna riskianalüüs

Viimane  2017.  Tellitud  teenusena  riskianalüüs  ja  vahetati  mänguväljakud.  Uutele
mänguväljakutele  ei  ole  tehtud,  kuna vastavad  nõuetele  ja  omavad  sertifikaate.  Visuaalse
vaatluse tulemusel kutsutakse vajadusel mänguväljaku paigaldaja remontima.

Mudaköögid vajavad riskianalüüsi. 

Igal  õppeaastal  vaadatakse  rühmades  üle  laste  toolide  ja  laudade  vajadused.  Paberil  on
ülevaatused fikseerimata.

Varasemalt  on  koos  hoolekoguga  tehtud  õueala  riskianalüüs..  Ettepanek:  teha  koos
hoolekoguga õueala ja rühmade riskianalüüs.

OTSUS: Kersti Sepp-Kivikangur on hoolekogu esindaja riskianalüüsi komisjonis

5. Lasteaia lahtiolekuajad ja kollektiivpuhkus

Lasteaed on avatus 7.00-19.00. Valverühmad 18.00-19.00.

1+2 rühmad ei valva kunagi. Kell 18.00 lähevad lapsed valverühma.

Lasteaias on 2 valverühma.

Loo ja Kostivere lasteaedade kollektiivpuhkused on juba aastaid valverühmade vajaduse tõttu
erineval  ajal.  Periood,  mil  valla  kõik  lasteaiad  on  kollektiivpuhkusteks  suletud,  on  14
kalendripäeva. Kostivere Lasteaed võiks kollektiivpuhkusel olla 10.07.2023-4.08.2023, sellest
24.07-04.08 on Loo lasteaed valvelasteaed. Kostivere lasteaed avatakse uuesti 07.08.2023. 

Valvelasteaeda avalduste esitamise tähtaeg 1.05.2023.

OTSUS: Hoolekogu teeb Jõelähtme vallavalitsusele ettepaneku kinnitada Kostivere Lasteaia
kollektiivpuhkus 10.07.2023-4.08.2023.



6. Laste arv rühmades

24.04.2014 on hoolekogu protokoll nr 5 alusel on üldiselt suurendanud laste arvu rühmades.
Hoolekogu ettepanek

sõimerühm 14+2 kokku 16 last

lasteaiarühmad 20+2 kokku 22 last

liitrühmad 18+2 kokku 20 last

Vastavalt  Koolieelse  lasteasutuse  seaduse  § 7  lg  1¹ tehakse  otsus  iga  sõime-,  lasteaia-  ja
liitrühma kohta eraldi.

OTSUS: Hoolekogu teeb ettepaneku suurendada alates 01.09.2022:

Naerulindude rühma 22 lapseni;

Pesamuna rühma 15 lapseni

Põnnipesa rühm 16 lapseni.

7. Lapse toidukulu päevamaksumuse tõstmine summani kuni 3 eurot

OTSUS: tõsta toidukulu päevamaksumus kuni 3 eurot alates 1.11.2022.

8. Pildistamine

Palun  pakkuge,  kes  võiks  tulla  lasteaeda  pildistamine.  Pildistame  kevadel.  Ootame
ettepanekuid.

9.  Õuesõppe  varjualune/õppeklass  -  kas  ehitatakse  või  kas  alternatiiviks  soetada
rühmade juurde terassidele lauad-toolid

Hetkel ei ole võimalik ühtegi uut varjualust ehitata. Aia äärtes on trassid. Direktor uurib, kas
trassidele on üldse lubatud hekki istutada. Ostetud pehmed õuepadjad õuesõppe jaoks.

10. Jooksvad küsimused

Puud, põõsad lõpurühma poolt kingituseks. Puud peab keegi suvel kastmas käima. Lasteaed
mõtleb välja kuhu istutada. Lasteaed: ei ole mõistlik traditsiooni elustada, kuna lihtsalt puud
ei mahu ära. Räägime üle, kui aeg käes.

Saata infokiri personalile ja lapsevanematele, et kõnnitee ei ole parkimiseks. 

Hoolekogu tööplaan – korra alusel peab kohtuma vähemalt 3 korda.

Järgmine kohtumine 18.01.2024 kell 17.30


