
Avinurme Lasteaed Naerulind hoolekogu 

Koosoleku protokoll: nr 4
Aeg: 07. mai 2019.a. kell 17-19
Osalejad: Kaire Kõrv, Marge Pärn, Mai Tooming (Lepatriinud)

Tiia Vabaorg, Erki Põldoja, Helor Nigul (Krõllid)
Eha Maasik, Triin Muna, Kaire Erkmann (Pokud)
Ursula Orastu
Aivar Parfojev (Mustvee valla Avinurme piirkonna esindaja)

Koosoleku juhataja: Mai Tooming
Koosoleku protokollija: Marge Pärn (helisalvestise alusel)

PROTOKOLL

1. Arutelu uue lasteaia ettevalmistusteemadel.
Võimalikud asukohad, ruumiline funktsionaalsus, organisatsioonina laienemise võimalused jms.

Arutati: Kuigi hetkel rahastus uue lasteaia ehituseks puudub, võiks läbi mõelda võimalikud 
lahendused uue maja asukoha, ruumilahenduste jm osas – mõte selles, et rahastuse (fondi) avamisel 
sellistele asjadele enam aega ei kuluks ja saaks hakata kohe tegutsema. Eesmärk kindlasti uue 
ehitus, mitte vana REK. Mis oleksid need plussid, mida uus lasteaed annaks? Nt ühine köök/söökla 
kooliga, st mõlemal ühendus sööklaga, mitte “kärumajandusega” toidu vedamine üle õue vms. 
Ühist juhtimist võiks pigem välitada kuivõrd tegemist erinevate asutuste ja spetsiifikaga – 
kummalegi oma direktor.
Eesmärk on leida parim ja mõistlikuim lahendus, mis  valla seisukohalt ka kasu tooks.

Ettepanek – uurida ideekonkursi korraldamise võimalusi, kulusid sellele, rahastusvõimalusi 
(projektid/fondid jm) Annab mitu erinevat lahendust, erinevad vaatenurgad, mõtted jne. 
Lasteaia omapärastamine, et silma paista. Nt teaduslasteaed.

2. 4-rühma avamine sügis 2019
Lasteaia juhataja ülevaade tegevustest.

Arutati: praegne ettepanek haridusnõunikult – kuna hetkel pole ühtegi suunamisega last, siis 
vajadus sobitusrühma järele puudub. 
Tegelikkus see, et on lapsi, kellel arsti poolt paberid korras, kuid puudub Rajaleidja suunamine. 
Samuti olemas lapsed, kellel protsess kas veel pooleli või pole jõutud alustada. Pöördutud Malle 
Kuuse poole, kes eripedagoogina viib läbi testid, et hinnata olukorda. Vajadusel kontakteerutakse 
Jõgeva Rajaleidjaga, et võimalusel protsesse kiirendada kuna mai II pooles peaks pilt selge olema.
Aivar räägib Raivo Vadiga, et leida aega kokkusaamiseks, vaja rääkida ja selgitada rühma 
vajalikkust, osaleb ka Malle Kuusk spetsialistina.
Ursula räägib üle Mallega ja lepib kokku ajad, millal teste võimalik teha.

Oluline on aru saada, et tegemist pole selles mõttes erilise rühmaga, et sealsed lapsed kuidagi 
teistsugused on, vaid tähtis on mõista, et tundlikematele lastele antakse võimalus toimetada 
rahulikumas keskkonnas, pakkudes neile vajalikku individuaalsemat juhendamist.  Lapsed on meil 
ka praegu rühmades, kuid mõni neist vajab rohkem vaikust, tähelepanu ja stabiilsust. Lisaks 
lihtsustab see ka õpetajate tööd ning seesugune liitrühm lahendab ka olukorra, kus laps ühel aastal 
on ühes ja teisel aastal teises rühmas – selline laste “jooksutamine” kaob suuresti ära.



3. Lasteaia suvine lahtiolek/kollektiivpuhkus.
Lasteaia juhataja ettepanek: kollektiivpuhkuseks lasteaed suletud 25.juuni - 02.august.

Arutati: Lasteaed suletakse puhkuseks 25.06. – 04.08.19. Koolieelikute (Pokud) rühm läheb kinni 
17.06, st aiarühmad jätkavad puhkuseni segarühmana. Tööd alustatakse 05.08.19
Hääletati: kõik poolt
Otsustati: Lasteaia suvepuhkus 25.06.-04.08.19

4. Toidupäeva tasu tõstmine.
Lasteaia juhataja ettepanek: laste toidupäeva tasu tõstmiseks aiarühmas seniselt 1.50 eurolt 2.00 
eurole ja sõimerühmas seniselt 1.40 eurolt 1.80 eurole

Arutati: Toiduraha pole tõstetud juba 8 aastat ja selle ajaga on hinnad väga palju tõusnud. Praegu 
juba on osadel päevadel olemasoleva eelarvega võimatu hakkama saada, nii et  aeg-ajalt vaja võtta 
teise päeva arvelt juurde, st mõnel teisel päeval peab odavamalt hakkama saama – tähtis, et päevane
kaloraaz täis saab. Uus hind arvestatud väikse varuga, et niipea uut tõusu ette ei peaks võtma. 
Selguse huvides tuleb märkida, et mahemunade kasutuselevõtt pole hinnatõusuga seotud, vajadus 
eelarvet suurendada oli juba varem
Hääletati: kõik nõus
Otsustati: alates augustist tõsta toidupäeva tasu juhataja poolt ette antud summale, st aiarühmas 
2,00€ ja sõimerühmas 1,80€

5. Muud küsimused.

Arutati: Pokude rühma plaanitud nõudepesumasin paigaldati olude sunnil (kanalisatsiooni/veetrassi 
võimalusi arvestades) Krõllide rühma - töötab viperusteta, ei sega kuidagi rühmatööd ja lihtsustab 
abiõpetaja tegemisi.
Plaan on uuest õppeaastast paigaldada nõudepesumasin igasse rühma.

Mänguväljak on töös, Ursula tegeleb lõppfaasiga – pakkumiste kinnitamine ja paigaldamisega 
seonduvad kokkulepped. Ursula saadab laiali ülevaate kogutud summadest (heategevus, annetus, 
lastead laadal, valla toetus jne).

Kuna kooli kevadkontser on 31.05, siis seekord nendega heategevusüritust korraldada ei õnnestu, 
sest samal päeval on ka lasteaia lõpetamine. Loodetavasti avaneb võimalus ja põhjus selle 
korraldamiseks sügisel.

Uus hoolekogu juuni keskel. 


