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1. Jõululaada järelkaja
Hoolekogu esimees Kaire Kiin räägib sel aastal jõululaadalt saadud tulust (446.84). Summa
on väiksem kui eelneval aastal. Arutatakse, kuidas seda üritust võiks järgmisel aastal
korraldada. Kaili toob välja mõtte, et üritus võiks toimuda ühel päeval ning Kostivere mõisas.
Seal toimuks kontsert ning oleksid avatud kohvikud ja võimalusel on ka muid tegevusi.
Arutlusel on ka see, kas loterii sellisel kujul peaks toimuma. Nenditakse, et sel aastal ei olnud
loterii külastatavus sama aktiivne kui eelnevatel aastatel. Samas lastele see meeldib. Oodatud
on uued ettepanekud jõuluürituse toimumise osas.
Otsus: järgmise aasta jõuluüritus peaks toimuma uues vormis ning see tuleb arutlusele
hilisematel koosolekutel.
2. Rahulolu küsitluse ettevalmistus
Hoolekogu esimees Kaire Kiin teeb ettepaneku moodustada töörühm, kes tegeleks rahulolu
küsitluse väljatöötamisega. Tekib küsimus, kas seda on tarvis igal aastal ja just sellisel kujul.
Niisamuti räägitakse sellest, kas seda teha elektrooniliselt või siis ka lisaks paberkandjal. On
arvamusi, et küsitlust võiks teha nt kahe aasta tagant. Leitakse, et kaks küsimust on piisavad:
kas olen rahul Kostivere lasteaiaga või ei ole rahul. Kindlasti peab küsitluses olema enda
arvamus ka põhjendatud.

Otsus: Kersti-Sepp Kivikangur ja Kaire Kiin tegelevad küsitluse ettevalmistamisega ning
see saab toimuma tõenäoliselt märtsikuus.
Küsitlus toimub elektrooniliselt ja ka paberkandjal.

3. Personali kollektiivpuhkus
Carmen Viherpuu räägib, et lasteaedade kollektiivpuhkused (Lool ja Kostiveres) on sel
aastal nihkes ja need on järgnevalt: Loo lasteaias 26.06-23.07.2017 ning Kostivere lasteaias
10.07-6.08.2017 a. Carmen Viherpuu teatab, et kui lapsevanem ei saa töölt soovitud ajal
puhkust ning lasteaed suletud, saab teha avalduse teise lasteaeda koha saamiseks (Loole).
Avaldus peab olema põhjendatud ning see tuleb teha maikuu alguseks.
Toimub arutelu selle üle, et võib olla peaks kollektiivpuhkuse aeg olema teada juba aasta
lõpus, sest mõnedes asutustes tehakse puhkusegraafikuid juba detsembrikuus. Hoolekogu liige
Siiri Erm ütleb, et nende rühmas tekkis laspsevanemal probleem. Lapsevanem pidi enda
puhkusegraafiku kinnitama detsembrikuus ning nüüd on lasteaed tema tööloleku ajal suletud.
Otsus: Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku kollektiivpuhkuse kinnitamiseks
(10.07.2017 - 06.08.2017 a.).
Järgmisel aastal on Kostivere lasteaia kollektiivpuhkus
kollektiivpuhkusest teavitatakse lapsevanemaid varakult.
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4. 2017 aasta eelarve
Kostivere lasteaia juhataja Kaili Raamat räägib, et eelmise aasta eelarvega tuldi ilusti välja.
Selle aasta eelarve aluseks on eelmise aasta eelarve. Suuri oste ei plaanita. Kaili ütleb, et tuleb
lasteaia fassaadi remont (summa 30000): värvimine ning ka mõnede puitosade
väljavahetamine.
Otsus: Hoolekogu saab tutvuda eelarve projektiga ja vajadusel teha ettepanekuid.
5. Jooksvad küsimused
Carmen Viherpuu teavitab valla põhimääruse muudatustest. Parandatud on nii tehnilised
kui ka sisulised vead. Hoolekogu liige Kristo Konks küsib, kuidas on hetkel lahendatud
lasteaaiakohta mitte saavate laste võimalused. Carmen Viherpuu selgitab, et kui valla lasteaias
ei ole kuskil lasteaiakohta pakkuda, siis vald tasub 1,5-3 aastase lapse eest järgmiselt:
lapsevanem tasub kohatasust 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast
ning puudujääva osa kohatasust maksab Jõelähtme Vallavalitsus.
Räägitakse ka sellest, kes saavad kaasa rääkida lasteasutuse põhimäärusesse muudatuste
tegemisel. Lasteasutuse põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid lasteasutuse
pedagoogiline nõukogu, hoolekogu, vallavalitus või maavanem.
Juhataja Kaili Raamat räägib, et õpetajatele hakatakse maksma isikliku auto kasutamise
kompensatsiooni. Carmen selgitab, et see toimub ainult juhul, kui töölesõit ei ole
ühistranspordiga võimalik.
Hoolekogu liige Siiri Erm tõstatab küsimuse soolatud jalgtee kohta (selle, mis asub värava
taga). See olevat „ülesoolatud“. Kaili selgitab, et tema sellesse tegevusse sekkuda ei saa.

Kuna jalgtee tehakse laiemaks ning seetõttu nihkub aed sissepoole, tekib küsimus hekist.
Hoolekogu liige Siiri arvab, et mingi rohelus võiks aia ääres olla. Arvamusi on mitmeid ning
mõne arvates hekk hoopis piirab vaatevälja. Kaili ütleb, et ohutuse seisukohalt ei ole hekk
tegelikult hea. Niisamuti peab hekil olema hooldaja ning seda tööd majahoidja kohustuste hulka
panna ei saa. Annika Treiman küsib, kas sissepoole tulev aed ei sega atraktsioone ning Kaili
vastab, et ilmselt mitte.
Marko Olop teeb ettepaneku minna lasteaia lastega metsa loomadele tammetõrusid ja vilja
viima. Soovitav oleks seda teha rühma kaupa, sest metsa äärde väga suure bussiga ei saagi.
Otsus:
Lasteasutuse põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid
lasteasutuse pedagoogiline nõukogu, hoolekogu, vallavalitus või maavanem.
Metsa loomadele toidu viimist arutatakse ka rühmaõpetajatega ning selle ürituse
toimumisel hoiab silma peal Marko Olop.
Heki jm roheluse üle arutatakse siis, kui jalgtee on laiendatud ning aed sissepoole
„nihutatud“.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 11.aprillil kell 17.30.
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