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Koosolek algas 18.00, lõppes 19.20
Toimumise koht: Microsoft Teams
Kohal: Märt Kuvvas, Vahur Vuks, Kaire Elias, Kaia Otsa, Kristel Ilves, Merle Kiissa.
Puudus: Silver Laks
Koosolekust võttis osa: Liina Laaser, direktori kt
Protokollis: Merle Kiissa
Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Hoolekogu aseesimehe valimine
Hoolekogu liikmete arvu tõstmine ühe lastevanemate esindaja võrra
Lastevanemate pöördumine lasteaia lahtioleku aegade muutmiseks
Lastevanemate pöördumine lasteaia suverühma loomiseks
Jooksvad mured ja ettepanekud

1. Toimus hoolekogu esimehe tagasivalimine. Poolt 3, vastu 2 liiget.
Otsustati: Hoolekogu esimeheks valiti M. Kuvvas.
Hoolekogu aseesimehe valimine. Ettepanek: valida aseesimeheks K. Ilves. Poolt 5 hoolekogu liiget.
Otsustati: Hoolekogu aseesimeheks valiti K. Ilves.
Hoolekogu koosolekute protokollija valimine. Ettepanek: valida protokollijaks uuesti M. Kiissa. Poolt 5
hoolekogu liiget.
Otsustati: Hoolekogu protokollijaks valiti M. Kiissa.
2. Hoolekogu liikmete arvu tõstmine ühe lasteaia lapsevanema esindaja võrra.
Direktori kt selgitas hoolekogu liikmete jaotust: igast rühmast on hoolekogus kaks liiget. Hetkel Aakre
lasteaiast ongi kaks liiget: M. Kuvvas ja K. Ilves. Hoolekogust enamuse peavad moodustama
lapsevanemad, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad. Hetkel ongi nende osakaal viis
liiget, õppenõukogu esindavad kaks liiget (õpetaja M. Kiissa kooli poolt ja õpetaja K. Otsa lasteaia poolt).
Seega pole rohkem liikmeid vaja.
Otsustati: Hoolekogu liikmete arv jääb samaks.
3. Kümme lasteaia vanemat olid kirjutanud alla ühisele avaldusele lasteaia lahtioleku aegade
muutmise kohta. Hetkel on lasteaed avatud kell 7.30-17.30. Lapsevanemad soovisid, et lasteaed avatakse
hommikul kell 7.00 ja suletakse õhtul kell 18.00.
L. Laaser: otseseid takistusi muudatusteks pole, vaja on muuta töötajate töögraafik, kuid lihtsalt kahju on
lastest, kelle päev läheb nii pikaks. Tarvis on lastevanematel esitada põhjendatud ettepanek hoolekogule.
Hoolekogu teeb ettepaneku lasteaia lahtiolekuaegade muutmiseks lasteaed-algkooli direktori kt-le, kes
omakorda esitab põhjendatud taotluse koos lisadokumentidega Elva Vallavalitsusele.

Lastevanemate esitatud taotluses puudus muutuse vajaduse põhjendus. Lisaks oli kümnest allakirjutanust
üheksa lapsevanemat kodused ja jääb selgusetuks kellaaegade muutmise vajaduse põhjendatus.
Otsutati:
1. Teha ettepanek lasteaed-algkooli direktori kt-le muuta lasteaia lahiolekuajad kella 7.3017.30-st kella 7.00 – 18.00-ni. Poolt 4 liiget, vastu 2 liiget.
2. K. Ilves suhtleb personaalselt allakirjutanud lastevanematega ja selgitab välja põhjendused
ning seejärel edastab korrektse dokumendi direktori kt-le.
K. Otsa: Olen hea meelega nõus olema õhtul kauem, kuid hommikul varasema avamise vastu.
L. Laaser: Lapsevanemad ei saa loota, et kogu aega on rühmas õpetaja (õpetaja tööaeg on 7 tundi), seega
võtab hommikul lapsed vastu õpetaja abi.
4. Lastevanemate pöördumine lasteaia suverühma loomiseks.
Lapsevanemad soovivad, et lasteaed töötaks ka suvel.
L. Laaser: Sama teema oli arutlusel ka lastevanemate koosolekul 5. oktoobril. Vallavalitsus otsustas
kevadel 2021, et järgmisel suvel ei ole Aakre ja Rõngu lasteaedade puhkused samal ajal, et piirkonna
lapsevanematel oleks valida suviseks puhkuste perioodiks teine lähim lasteaed kui oma lasteaed on
puhkusel. Aakre lasteaed on ühe kuu suletud, samal ajal töötab Rõngu lasteaed. Samuti otsustati, et
sarnaselt Rõngu lasteaiaga ei ole lasteaia kollektiivpuhkus õpetajate puhkuse järgi 42 päeva, vaid 28
päeva.
Otsustati: Hoolekogu teeb pöördumise Elva Vallavalitsusele Aakre lasteaia suvise puhkuseaja
korraldamise kohta. Vallavalitsus annab kirjaliku vastuse kuidas suviste puhkuste teema piirkonnas
lahendatakse.
Samal avaldusel viitavad lapsevanemad ka süsihappegaasi kõrgele näidule lasteaia rühmaruumis, sest
rühmas on palju lapsi. Üks lapsevanem oli rühmas sellel hetkel kui mõõturi näit oli 1400 ppm-i.
L.Laaser: Mõõtja anduri näit peab jääma vahemikku 350-1000 (soovitavalt kuni 800) ppm-i. Näit läheb
kõrgeks kui toatemperatuur on kõrgem ja ruumis on palju lapsi. Tuulutame ruume hommikul ja õuesoleku
ajal, muudel aegadel on aknad paokil. Kõik lapsed ei viibi ka kogu päeva samas ruumis. Vastavalt
päevaplaanile käiakse vanusegruppide kaupa I korruse saalis muusika- ja liikumistundides. Õpetajatega
õpitakse ka I korrusel Vikerkaare klassis, muid tegevusi on maja peal veelgi (arvutiklassis jm).
Lahenduseks sobib aknapiiraja, mis takistab akna sulgumist. 2016. a küsisin hinnapakkumise
korstnalõõride puhastamiseks, et soodustada loomulikku ventilatsiooni, sest korstnad on ummistunud.
Nüüdseks on hinnapakkumine aegunud ja sellega tegeleb edasi SA Elva Teenused. Probleemist on SA Elva
Teenused teadlikud.
Otsustati: Direktori kt teeb SA Elva Teenustele uuesti ettepaneku lasteaia ventilatsiooni parendamiseks.
Ventilatsiooniprobleemi lahenduseks tegid lapsevanemad oma avalduses ettepaneku avada esimesel
korrusel sõimerühmale kohandatud ruumides uuesti sõimerühm, et vähendada laste arvu liitrühma
ruumides ja seega saada süsihappegaasi näit nõuetekohaseks.
5. Jooksvad mured ja ettepanekud.
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