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Kostivere Lasteaia HOOLEKOGU PROTOKOLL nr. 3
Aeg: 28.02.2015
Koht: Kostivere Lasteaed
Algus: 17.30 Lõpp: 19.30
Osalejad: Alari Kasemaa (Vigurvändad põhiliige); Berit Sirotkin (Põnnipesa põhiliige); Helen
Eharand (Lepatriinud põhiliige); Ingrid Koordi (Pesamuna põhiliige); Kadri Bader
(Päikesekiired põhiliige); Kaire Varik Pires (Naerulinnud põhiliige); Kerli Puusepp
(Vanderpõnnid põhiliige); Kristiina Vaik (Rõõmupesa põhiliige); Kaili Raamat (lasteaia
direktor), Karin Uuselu (õpetajate esindaja).
Puudus: Priit Põldma (vallavalitsuse esindaja).
Koosoleku juhataja: Kristiina Vaik (Rõõmupesa);
Protokollija: Berit Sirotkin (Põnnipesa).
Päevakord:
1. Jõululaada järelkaja (Kaili);
2. Kodukorra kinnitamine (Kaili);
3. Rahulolu küsitluse ettevalmistus (Kristiina);
4. Suveperioodiga seotud teemad (Kaili);
5. Vallalt saadud vastus hoolekogu päringule (kohatasu soodustus) (Kristiina);
6. 2015. aasta eelarve (Kaili).
1. Jõululaada järelkaja
Lasteaia personal jäi jõululaadaga rahule. Helikopteri peavõit loosis meelitas tõenäoliselt ligi
lisa osalejaid. Võitis Marek, Pesamuna rühmast. Menukas oli ka toidulaat, kus peaaegu kõik
ettevalmistatud asjad maha müüdi. Kokku koguti 596 € ja 41 senti, mis lisatakse ürituste
korraldamise eelarvele (eelmisel aastal koguti umbes 200 eurot vähem). Arutlusel oli, kas
kasutada raha lastekaitse päeva puhul korraldatavaks ürituseks Kostivere küla platsil või ikkagi
ainult lasteaia enda lõpu ürituse korraldamiseks.
OTSUS: Jätta jõululaada tulu ainult lasteaias korraldatavaks lõpuürituseks, kuna paljud pered
ei ela Kostiveres ning ei pruugi küla lastekaitsepäeval osaleda.
2. Kodukorra kinnitamine
Hoolekogu märkused ja ettepanekud lasteaia poolt esitatud kodukorrale vaadati läbi. Lisaks pisi
märkustele, mis olid seotud sõnastusega, paluti täpsustada, kas nõue, et vähemalt ühel korral
nädalas peab lapsevanem ise lapse lasteaeda tooma ja õhtul järgi tulema, on vajalik. Lasteaed
leiab, et see punkt on vajalik. On lihtsalt peresid, kus õpetajad ei kohtu vanematega aga info
jagamise mõttes oleks see kindlasti oluline.
Hoolekogu palus täiendada kodust mänguasjade rühma kaasa võtmisega seotud punkti. Kuna
reeglid on rühmiti erinevad, siis tuleks see ka kodukorda märkida, et isiklike asju tohib kaasa
võtta vastavalt rühmas kehtestatud reeglitele.
Tervisega seotud punktide osas paluti kolm punkti kokku tõsta, kuna kõik sisaldasid sama
teemat – haigustunnustega last ei ole lubatud rühma tuua.

OTSUS: Viia sisse korrektuurid eelpool nimetatud punktides. Kodukord saadetakse peale
uuendamist igasse rühma palvega see edastada lastevanematele. Rühmas tuleb lastevanematel
anda allkiri reeglitega tutvumise kohta.
3. Rahuloluküsitluse ettevalmistus
Ettepanek ja eesmärk on võtta eelnevate aastate küsimused, et tulemused oleksid vajadusel
võrreldavad. Muudatusi vajavad aga need küsimused, millele on viimasel kahel aastal vastatud
enim „ ei oska öelda“. Selliseid väiteid oli kolm.
- 3. „Rühmas on laste vahel head suhted“. Võib eeldada, et lapsevanemad ei ole kõige
paremini kursis, millised suhted kõigil lastel rühmas omavahel on ja seepärast tehti
ettepanek täiendada väidet järgmiselt: „Minu lapsel on rühmas teiste lastega head suhted“,
kuna konkreetselt enda lapse suhteid teiste lastega on parem hinnata.
- 11. „Õueatraktsioonid pakuvad piisavalt tegevust“. See väide otsustati välja jätta, kuna
personal igapäevaselt oma töös lisaatraktsioonide vajadust ei näe, samuti ei ole info
küsitlemiseks oluline, kuna suuri muudatusi käesoleval ja järgneval õppeaastal eelarve
vahendite nappuse tõttu planeeritud ei ole.
- 13. „Lasteaias on aktiivne hoolekogu“. Selle väite juures oleks oluline täpsustada sõnastust.
Aktiivsust võib igaüks erinevalt mõista ja pigem on oluline teada, kas hoolekogu liikmed
täidavad oma ülesannet, jagades infot lasteaia ja lastevanemate vahel. Väide otsustati
ümber sõnastada järgmiselt: „Saan piisavalt infot hoolekogu tegemistest“.
Rahulolu küsitlused tuleb läbi viia ja tulemused analüüsida enne arenguvestluseid (aprill-mai).
Küsimustik saab olema avatud alates 6. märtsist, vajadusel pikendatakse veel ühe nädala võrra.
Tagasiside ja kokkuvõtted jäävad märtsikuu lõppu. Kõige aktiivsemalt vastanud rühmale
eriauhind, kõik rühmad kus vastamise protsent on rohkem kui 75%, saavad samuti
üllatusauhinnad. Lisaks elektroonilisele küsimustiku täitmise võimalusele, saab küsimustikku
täita ka rühmades paberkandjal.
OTSUS: Kadri loob Google keskkonnas küsimustiku põhja 1. märtsiks. Küsimustikule saab
vastata ajavahemikus 6.03 kuni 13.03.









4. Suveperioodiga seotud teemad
Kollektiivpuhkus lasteaias algab 6.07.2015 ja kestab neli nädalat. Õpetajad, kelle lapsed
lõpetavad, lähevad juunist puhkusele ja tulevad tagasi augustis.
Personalil on soov korraldada kogu kollektiiviga üks kahepäevane koolitus väljapool
maja enne kollektiivpuhkusele minekut. Selleks, et õpetajad saaksid välja sõita reedel ja
laupäeval tagasi tulla, planeeritakse lasteaia osalist lahtiolekut ühel reedesel päeval.
Kõikidele lastele, kes hoidu sellel päeval vajavad, see ka tagatakse. Lõplik aeg on veel
arutlusel ja lähemalt antakse lastevanematele listide kaudu teada.
Sellel õppeaastal lõpetavad lasteaia kaks rühma – Vigurvändad ja Rõõmupesa.
Lapsevanematele tuleb anda aegsasti infot, kes mida seoses lõpetamisega organiseerib, et
ei tekiks valeootusi. Lasteaed paneb kokku infokirja selle kohta, mida nemad
organiseerivad ja seejärel läheb info rühmadesse. Kui kuupäevad ja lasteaia plaanid
paigas, siis toimub kahe rühma lastevanemate koosolek, kus pannakse paika ülejäänud
lõpetamisega seotud üksikasjad.
Lõputralli toimumise lõplik aeg on veel lahtine aga on arutatud 1. juunit. Jõululaadal
saadud tulu on planeeritud kulutada batuutide tellimisele koos töötajatega, kes vastutavad
batuutide transpordi, ülespaneku ning laste turvalisuse eest. Lõputrallil soovib osaleda
Harju Jalgpalliklubi, tutvustamaks treeningute võimalusi nende klubis.
Toimus arvamuste avaldamine teemal, kas on vaja, et lasteaed oleks avatud juulikuus.
Hetkel ootab lasteaed tagasisidet nendelt lapsevanematelt, kes kollektiivpuhkuse ajal

lapsehoiu teenust vajavad. Küsimus on lasteaia poolt edasi saadetud rühma listidesse.
Tagasiside andmise tähtaeg, 13. veebruar. Hoolekogu palub lapsevanematel oma
vajadusest julgelt teada anda!
Hoolekogu leidis ka, et mõistlik oleks läbi viia põhjalikum küsitlus, saamaks teada,
millised vajadused peredel suvel üldse on ja kas valverühma avamine Kostivere lasteaias
oleks vajalik. Teema arutelu jätkub järgmisel hoolekogu koosolekul, kui esmane
tagasiside on selgunud ja kohal on ka valla esindaja.
5. Vallalt saadud vastus hoolekogu päringule (kohatasu soodustus)
Hoolekogu otsustas saata peale eelmisel aastal tehtud ettepanekut kohatasu soodustuste
kehtestamiseks valda päringu. Hoolekogu on arvamusel, et kohatasu soodustuse punkti ja
tehtud ettepanekuid ei arutatud piisavalt põhjalikult ning argument, et teistes valdades on
kohatasu selline, ei ole piisav soodustuste mittekehtestamiseks. Kõige rohkem on aga kahju
sellest, et Neeme ja Loo lasteaiad soodustuste poolt ei olnud, sest sellisel juhul oleks ettepanekul
olnud poliitiline mõju suurem.
Kiri saadeti valda 31. detsembril 2014 (LISA 1). Kirjaliku vastust hoolekogule koosoleku
toimumise ajaks saadetud ei olnud. Priit Põldma, kellele kiri oli adresseeritud, naases puhkuselt
esmaspäeval, 26. jaanuaril. Meili teel suheldes anti küll tagasisidet aga hoolekogu seisukoht on,
et vastust soovitakse saada kirjalikult. Ametlik vastus lubati saata lähipäevade jooksul.
OTSUS: Hoolekogu kaalub avaldada valla lehes artikli seoses antud teemaga. Eesmärgiks
kaasata seeläbi rohkem lapsevanemaid arutamaks kohatasu soodustuse vajalikkusest alates
teisest lapsest.
Enne protokolli lõpliku kinnitamist, saabus vallast 02.02.15 vastuskiri (LISA 2). Hoolekogu
arutab vastuse sisu järgmisel koosolekul. Vastuskirjas viidatud lisadega tutvumiseks palume
hoolekoguga ühendust võtta.
6. 2015 aasta eelarve.
Lasteaia poolt esitatud eelarvekavast jäid välja planeeritud remondiga seotud kulud saalis,
koridoris ning ühes rühmas (heliisolatsiooni plaadid). Kokkulepe jäi, et kui mais on lisaeelarve
arutelu, siis vaadatakse remondiga seonduvad kulutaotlused uuesti üle.
Eelarvega seonduvalt anti ka teada, et käesolevast aastast tõusis kõikide õpetajate ja õpetajate
abide palk. Volikogu poolt on kinnitatud õpetajate palga määr, millest 10% madalam on keskeri ja 20% madalam kvalifikatsioonita õpetaja abide palk. Lasteaia juhtkonna seisukoht on, et
õiglasem oleks, kui ka kesk-eri haridusega õpetajad saaksid sama palka, mis kõrgharidusega
õpetajad. Hoolekogu toetab mõtet, et kesk-eri haridusega õpetajate palga kriteeriumid tuleks
üle vallaliselt aruteluks võtta ja üle vaadata.

OTSUSED:
1) Jätta jõululaada tulu ainult lasteaias korraldatavaks lõpuürituseks, kuna paljud pered ei
ela Kostiveres ning ei pruugi küla lastekaitsepäeval osaleda.
2) Viia sisse korrektuurid kodukorra punktides. Kodukord saadetakse peale uuendamist
igasse rühma palvega see edastada lastevanematele. Rühmas tuleb lastevanematel anda
allkiri reeglitega tutvumise kohta.
3) Kadri loob Google keskkonnas küsimustiku põhja 1. märtsiks. Küsimustikule saab
vastata ajavahemikus 6.03 kuni 13.03.

4) Hoolekogu kaalub avaldada valla lehes artikli seoses kohatasu soodustusega
paljulapselistele peredele. Eesmärgiks kaasata seeläbi rohkem lapsevanemaid
arutamaks kohatasu soodustuse vajalikkuse üle.
Hoolekogu kohtub järgmine kord 25. märts, kell 17.30

Kristiina Vaik
Hoolekogu esimees

Berit Sirotkin
Protokollija

LISA 1
Hr Priit Põldma
Vallavalitsuse liige
Jõelähtme vallavalitsus

31.12.2014

Järelpärimine – kohatasu tõus ja kohatasu soodustus

Kostivere lasteaia hoolekogu on toetudes lastevanemate seas läbiviidud küsitlusele
ja ümberkaudsete valdade näidetele, teinud vallale ettepaneku kehtestada kohatasu
soodustus paljulapselistele peredele. Võimalike valikuid, millises ulatuses ja millistel
tingimustel võiks soodustusi kehtestada, olid välja toodud hoolekogu protokollis nr
2 p.2 (12.11.2014).
Lastevanematele saadetud kohatasu tõusu määrusest nr 35 (27.11.2014) ja Sinu
poolt koostatud seletuskirjast saame aru, et meie ettepanekut soodustuste
kehtestamiseks ei toetatud. Oleme selles loomulikult pettunud, sest eelpool mainitud
seletuskirjas on muuhulgas välja toodud, et kohatasu tõstmisega 2015. aastast 30
eurole ja 35-le eurole 2016. aastast ei ületa me ümberkaudsetes omavalitsustes
võetavat tasu. Ent sellele argumendile igal pool viidates ei räägita kunagi sellest, et
kõikides ümberkaudsetes omavalitsustes on kehtestatud erinevaid kohatasu
soodustusi ilma, et paljulapselised pered peaksid seda iga-aastaselt eraldi taotlema.
Meie jaoks on jäänud vastuseta järgmised küsimused:
1) Kas ja kus on Kostivere lasteaia hoolekogu poolt tehtud ettepanekuid
kohatasu
soodustuste
kehtestamiseks
arutatud
(palume
viiteid
protokolli(de)le?
2) Kuidas on vormistatud otsused tehtud ettepanekutele (palume viiteid
protokolli(de)le?
3) Kui otsused on olnud soodustusi mitte kehtestada, siis palume välja tuua
peamised argumendid.
Palume kirjalikku tagasisidet, et saaksime vastuse edastada Kostivere lasteaia
lastevanematele.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kristiina Vaik
Kostivere lasteaia hoolekogu nimel

LISA 2

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS
Vastus järelpärimisele

02.02.2015

Jõelähtme vallavolikogu kinnitas 27.05.2010 määruse nr 23 ,,Koolieelsete lasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine”, millega kehtestati
lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel
Jõelähtme vald, lasteasutuses lastevanemate poolt kaetava osa määraks:
1) alates 01. jaanuarist 2015 - 30 eurot kuus; 2) alates 01. jaanuarist 2016 - 35 eurot kuus.
Kostivere hoolekogu poolt tehtud ettepanekut soodustusteks alates teisest lapsest sisse ei
viidud. Kohamaksu määruse muutmise eelnõu oli eelneval arutlusel kõigi kolme lastaia
hoolekogudes.
03.10.2014 toimunud Neeme lasteaia hoolekogu kuulas vallavalitsuse ettepaneku ära ja
muudatusettepanekuid ei tehtud (protokoll lisatud). Hoolekogu toetas vallavalitsuse määruse
eelnõud.
03.11.2014 toimunud Loo lasteaia hoolekogu hääletas kahe võimaliku variandi vahel:
1) Vallavalitsuse poolt pakutud variant
2) Kohamaksu kohene tõus 35-le eurole alates 01.01.2015 koos soodustusega alates teisest
lapsest (hoolekogu esinaise ettepanek).
Hääletati vallavalitsuse variandi e. kehtestatud määruse poolt (Protokoll lisatud kirjale).
18.11.2014 toimunud vallavolikogu Hariduskomisjoni koosolekul kuulati ülevaadet
toimunud lasteaia hoolekogudest ja leiti, et Kostivere hoolekogu ettepanekut kohamaksu
soodustuse kohta võiks võimalusel arvestada. (Protokoll lisatud kirjale).
20.11.2014 toimunud vallavalitsuse istungil Kostivere lasteaia ettepanekut ei toetatud.
Arutelul lähtuti niigi madalast tasust ja asjaolust, et Jõelähtme valla lasteaia kohamaks jääb ka
juba soodustust arvestamata madalamaks kui mitmete naabervaldade soodustusega tasu.
Peamiselt tuleks toetada vajaduspõhiselt ja selline võimalus on sotsiaaltoetusena juba
kehtestatud. Vallavalitsuse ja volikogu protokolle ei vormistata nö stenogrammidena ja seetõttu
olulist arutelu infot ei sisalda (protokoll lisatud kirjale).
27.11.2014 toimunud vallavolikogu istungi kuulati ära ülevaade eelkirjeldatud kohatasu
aruteludest ja lisaküsimusi kohamaksu teemadel volikogu liikmete poolt ei olnud. Hääletati
määruse kehtestamise poolt (13 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu ja 1 ei hääletanud-protokoll lisatud
kirjale).
Kokkuvõtteks võib öelda, et valdavalt jäi kõlama seisukoht, et soodustused oleksid kehtestatud
juhul, kui tasu oleks tõstetud veelgi enam. Käesoleval ajal saab taotleda osalustasu ja toiduraha
vabastust sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste korra alusel
http://joelahtme.kovtp.ee/et/sissetulekust-soltuvad-sotsiaaltoetused. Mitmed Kostivere lasteaia
vanemad on seda võimalust kasutanud ja tänasel päeval saab Kostivere lasteaias vastavat
soodustust kokku 11 last.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Priit Põldma
vallavalitsuse liige

