
 

 

Nõo Lasteaed Krõll 

Hoolekogu koosolek 

 PROTOKOLL nr 1-21/22 
 

 

 

Koosolek toimumise aeg: 14.10.2021 

Koosoleku toimumise 

koht: 

Veebikeskond 

Koosolek algas: Kell: 17.00 

Koosolek lõppes: Kell: 18.45 

Koosolekul osalesid: 

Anneli Kiissel, Annemari Polikarpus, Katharina Kalavus, 

Mariliis Saarniit, Marit Saviir, Marliis Laurson, Signe Voolpriit, 

Triin Radala (asendusliige), Algi Vals, Anneli Vetka, Kristi 

Voore, Liis Randmer 

Puudusid: Kristi Urm, Roman Baran, Liis Türk 

  

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. 2022 aasta eelarve kavandamine (K.Voore) 

3. 2021/2022 õppeaasta plaanid (L.Randmer) 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

Hoolekogu liikmete tutvustamine 

OTSUSED: 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

 

1.1 Esimehe valimine 

A. Polikarpus: ettepanek seada esimehe kandidaadiks Marit Saviir 



Rohkem kandidaate ei esitatud. M.Saviir nõustus kandideerima hoolekogu esimehe kohale. 

Enesetutvustus. 

Otsus nr 1: M.Saviir osutus valituks ühehäälselt. 

 

1.2 Aseesimehe valimine 

M.Saviir: ettepanek seada aseesimehe kandidaadiks Annemari Polikarpus 

M.Laurson: avaldas soovi kandideerida aseesimehe kohale 

Kaks kandidaati. Kandidaatide enesetutvustus. Hääletamine, hääleõiguslikke liikmeid kohal 5 

Tulemus A.Polikarpus 3 häält, M.Laurson 1 hääl, 1 erapooletu. 

Otsus nr 2: Hääletuse tulemusel osutus aseesimehe kohale valituks A.Polikarpus 

 

1.3 Protokollija valimine 

S.Voolpriit: avaldas soovi enam mitte jätkata 

Protokollija kandidaadiks esitati M.Laurson. 

Rohkem kandidaate ei esitatud. 

Otsus nr 3: M.Laurson osutus valituks protokollija kohale ühehäälselt 

 

2. 2022 aasta eelarve kavandamine (K.Voore) 

 

Direktor Kristi Voore tutvustab järgmise aasta (2022)  eelarvet. 

1. Personalikulud (personali töötasu, personalikuludega kaasnevad maksud) : hetke seisuga on 

plaanis järgmisel aastal säilitada 43,5 ametikohta. Kuna Eesti riik plaanib järgmisel aastal 

(2022) tõsta õpetajate palka 7,3%, siis taotletakse ka seda Nõo Vallalt.  

2. Majanduskulud (kinnistu, hoone ja ruumide majandamine (sh küte, elekter, vesi, 

korrrashoiusteenused, remont jm) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventar, 

toitlustusteenud, meditsiinikulu ja hügieenitarbed, õppevahendid jm) : Kuna maja 

renoveerimise ja laiendamisega on hoone suurenenud, siis see on ka tõstnud elektri kulu. Sama 

moodi on kasvanud ka korrashoiuteenuste kulud nagu nt pesupesemine (lapsi on rohkem), 

vaibapuhastus, ventilatsioonihooldus. Rühmaõpetajad on teinud ettepaneku uute telefonide 

soetamiseks rühmadesse. Hetkel on rühmades vanemad nuputelefonid, mida võiks vahetada 

uuemaaja nutitelefonideks, mida oleks kergem käsitleda ja millega saaks ka jäädvustada 

rühmas toimuvat.  



Hetkel on õuealal toimetamas 1 robotmuruniiduk, mis aga nii suur ala ära ei niida, seega 

plaanitakse taotleda veel üht robotit juurde.  

3. Investeeringud (hoone renoveerimine, inventari soetamine): Plaanis on taotleda 100 000€, 

millega oleks vaja renoveerida lasteaia siseruume. Veel on rühmi, kus siseruumid vajavad 

värskendamist. 55 000€ on plaanis õueala arenduseks taotleda, millega laiendatakse sõimeala, 

paigaldatakse pingid, luuakse jäätmejaam ja rataste varjualune. 

4. 23.09.21 (Volikogu määrus 63) Nõo Valla eelarvestrateegia 2022-2025: 

kohatasu lasteaedades 2022 aastal 39.70 (tõus 1 euro ja 75 senti) - 6,8% 2021 aasta alampalgast 

toidupäevamaksumus 2 eurot päev  

 

3. Liis Randmer tutvustab lasteaia tegevusplaani 

Lasteaial on uus moto : “Raamat, Krõlli sober”. Tulemas on erinevaid teemanädalaid. Just lõppes 

muusikanädal. Läheneb ka lasteaia 40. sünnipäev. Samuti on lasteaias väga suureks lemmikuks 

saanud robootika. Lastele see meeldib ja pakub palju huvi.  

 

4. Jooksvad küsimused 

Arutelu õpetajate vaktsineerimis % üle. Hetkel on vatsineeritute arv 80% juures. 

Kui suur on olnud tagasiside eelkooliga seoses? Mariliis Saarniit teab vastata, et vastanuid 

oli 58.  

Kuidas toimub õpetajate testimine ja kes seda reguleerib? Haridusameti poolt on antud 

kirjalikud juhised, kuid koolitust ei ole tervisetöötaja läbinud. Õpetajad testivad end ise koos 

tervisetöötajaga tema kabinetis.  

Toitlustus Daily`ga.  Annemari Polikarpus küsib juhtukonnalt toitlustuse teemadel. Suvel oli 

uueks toitlustaja Daily, kes toitlustas Annemari väitel olulisemalt väiksemalt ja menüüs esines 

muudatusi. Kristi Voore vastab, et suvel lasteaias käinutele oli ettenähtud portsu kogus nende 

vanusele vastav.  Annemari: puu-ja köögiviljade olukorrast. Arutelu, kas täidetakse lubatut ja 

miinimum nõudeid. Arutelu teemaks  ka piimakogused, Kristi Voore ja Algi Vals väidavad, et 

piima on ja jääb ülegi ning puu- ja juurvilju pakutakse lastele ja valik on mitmekesine. Menüüd 

on lasteaia kodulehel üleval ja tagasiside on alati oodatud. Hanke hindamiseks oli kindel 

komisjon moodustatud, kes hindas Daily kompetentsust.  

 



 

Teemaks tervisetöötaja pädevus. Juhtkonna väitel on lasteaia tervisetöötajal pädevus seda tööd 

teha. Küsimusi ja väiteid palju sellel teemal ja pigem jääb teema lahtisena arutamiseks järgmistel 

koosolekutel (aeg pressib peale, koosoleku lõpukell on ületatud) 

Teemaks haiged. Kes ja kuidas peaks teavitama lapsevanemaid haigest lapsest? Õpetaja ja 

lapsevanemate suhe peaks olema sellisel tasemel, et õpetaja julgeb helistada lapsevanematele ja 

ka lapsevanem suhtub õpetajasse viisakalt. Rühmaõpetajad tunnevad ja teavad meie lapsi kõige 

paremini, seega on nende poolne pöördumine, haigustunnuste teavitamiseks,  kõige õigem.  

Kuidas reguleerida, kes võib tulla lasteaeda ja mis seisus. Võetakse vastu nulltolerants. Liis 

Randmer paneb südamele hoolekogu liikmetele, et viia info ka rühmadesse, lapsevanematele, et 

oldaks eriti valvsad haigustunnuste suhtes ja ka väiksemate tunnustega lapsi testitaks ning 

haigustunnustega lapsi ei toodaks lasteaeda. 

Personali töökorraldus seoses Covid-19-ga? Arutelu, kas personali jagub, kui 

mittevaktsineeritud õpetajad peavad jääma karantiini. Rühmade vaheline liikumine on 

korraldatud korrektselt ja nõutele vastavalt, kui aegajalt on vaja asendustöötajaid kasutada. 

Lähikontaksed rühmad viivad õppetegevuse läbi oma rühmades ja majasisest liikumist ei ole.  

 

 

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja:    _Marit Saviir___________________ 

Koosoleku protokollija:    _Marliis Laurson___________________ 

 

 

 


