
ORISSAARE LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU

PROTOKOLL nr 4

02. veebruar 2016.a.

Algus: 17.00, lõpp: 18:00

Koht: Lasteaia saal

Juhatas Saida Kuusk

Protokollis Margit Viil

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed Annely Hints, Helen Oll, Mihkel Särev, Ave Erikso,

Evely  Kraaner,  Sigrid  Schönberg,  KOV esindaja  Martin  Käärid,  külaline  Marili  Niits  ja

lasteaiaõpetajate esindaja Ülle Sülla.

PÄEVAKORD

1. 1. aprilli naljapäev.

2. Õppe- ja kohamaksu tõstmine.

3. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA-e programmist osavõtt.

4. Jooksvad küsimused.

1. Päevakorra  punkt  nr 1 -   Sel  aastal  korraldab  1.  aprilli  naljapäeva  hoolekogu.

Mõtetest täpsemalt järgmisel koosolekul.

2. Päevakorra  punkt  nr  2  –  Päevakorrale  kerkis  vajadus  tõsta  õppemaksu.  Hetkel

maksavad lapsevanemad ühe lapse pealt  3 eurot kohamaksu ja  7 eurot õppemaksu.

Siiani on praeguse õppemaksuga küll hakkama saadud, aga tahaks lastele pakkuda ka

kaasaegsemaid  õppevahendeid,  mis  oleks  neile  mugavam kasutada.  Õppevahendite

alla kuuluvad samuti erinevad mängud, mille hinnad meeletud, aga uuendada on vaja,

kuna vanad mänguasjad kuluvad ja neid ei saa igavesti kasutada. 

Saida ettepanek oli, et õppemaksu võiks tõsta kuni viis eurot. Selleteemalise kirja said

jaanuari  lõpus  oma e-mailile  kõik  lapsevanemad,  et  nad  annaksid  tagasisidet,  mis

nemad  sellest  arvavad  ja  mis  oleks  see summa,  kui palju  õppemaks  võiks  tõusta.

Paraku jäi tagasiside väga väikeseks ja sealt mingeid järeldusi teha ei andnud.



Margit Viil pakkus välja,  et äkki tõsta sel aastal õppemaksu nt  2 eurot ja järgneval

aastal veel lisaks 2 eurot, nagu tõstetakse Kuressaare lasteaedade kohamaksu, kus see

on  miinimumpalgaga  seoses  ning  kui  miinimumpalk  ise  ei  tõuse,  siis  tõstetakse

protsenti.  See  variant  ei  tekitaks  nii  suurt  hüppelist  hinnatõusu,  et  kümnelt  eurolt

tõuseks õppe- ja kohamaks 15 eurole.

Sigrid Schönberg arvas, et pigem tõsta kohe praegu õppemaks kõrgemaks, et siis ei

tekiks vajadust seda igal aastal taas tõsta. Ta märkis ära, et hoolimata hinnatõusust, ei

leia keegi kusagilt  endale odavamalt lapsehoidjat. Lapsevanem saab tuua oma lapse

hommikul aeda ja  ei  pea muretsema,  et  kas ta laps  on hoitud ning kasitud, lisaks

õpivad nad lasteaias kõiksugu uusi asju.

Marili Niits arvas, et võibolla jäi tagasiside seetõttu väikseks, et paljud lihtsalt ei taha

öelda,  et  neil  ei  ole  võimalik  nii  palju  maksta.  Lisaks  märkis  ta,  et  kuna

naabervaldades (va Muhu) jäävad edaspidi koha- ja õppemaks väiksemaks, siis kas ei

teki oht, et see lapsevanem, kes hetkel toob lapse meie valla lasteaeda, siis hinnatõusu

tõttu seda enam teha ei soovi ning vald sellega mitte ei võidaks, vaid kaotaks. Marili

ettepanek oli, et äkki tuleks raha lihtsalt ümber jagada, et kohamaksuks jääks 1 euro ja

vald peaks siis ise leidma puuduoleva 2 eurot lapse pealt, ning õppemaksuks jääks sel

juhul 9 eurot.

Paraku aga pole üldse kindel,  kas vald selle  raha leiaks,  et saaks nii rahasid ümber

mängida. Seetõttu otsustas hoolekogu laste heaolule mõeldes, et õppemaks tõuseb 3

eurot. Kohamaks jääb endiseks.

3. Päevakorra punkt nr 3  -  Ave Erikso leidis Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-

lt laste jaoks põneva programmi ning lasteaiaga läbi rääkides otsustas projekti valmis

kirjutada.

Programmi  raames  rahastatakse  õppekäike,  mille  sihtkohas  õpilased  osalevad

aktiivõppeprogrammis või kinnistavad keskkonnahoiu põhimõtete ja loodusressursside

säästliku kasutamisega seotud teadmisi keskkonnakasutusega seotud ettevõttes. Kuna

aga lasteaia lapsed on ise reisimiseks liiga väikesed, siis tekkis Avel mõte, et prooviks

tuua  Rasina  Loodusõppekeskuse  eksponaadid  hoopis  nädalaks  lasteaeda.  Sealses



Loodusõppekeskuses  on  palju  erinevaid  metsalindude  ja  -loomade  topiseid,  mida

lastele saab tutvustada. Taotluse esitamise tähtaeg on 18. veebruar.

4. Päevakorra punkt nr 4 -  Saida uuris Martinilt, millal on õueala projekti esitamise

tähtaeg. Vastus: märtsis.

Lasteaial  hakkab  otsa  saama  paber,  mida  lapsed  kasutavad  oma  mänguajal

joonistamiseks/meisterdamiseks.  Hoolekogu  mureks  jäi  uurida  kirjastustest  paberi

saamise võimalusi.

Järgmine koosoleku aeg on 01. märts 2016.

Koosoleku juhataja: Saida Kuusk

Protokollija: Margit Viil


