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Päevakorras
1. Arvamuse avaldamine Elva Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba 
ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korrale (viidi läbi e-kirja 
teel)
2. Kokkuvõte kevadiste rahuloluküsitluste tulemustest
3. Aakre LAK võimalikust ühendamisest ühtse juhtimise alla
4. Sõimerühma sulgemisest
5. Jooksvad küsimused

1. Arvamuse avaldamine Elva Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba 
ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korrale toimus e-kirja 
teel septembri keskel.  Arvamusi hoolekogu liikmetelt laekus 3, kõik olid eelnõu osas 
positiivsed. Aakre LA juhataja edastas arvamused valla haridusspetsialistile.

2. Kokkuvõte kevadiste rahuloluküsitluse tulemustest

M. Saar tegi kokkuvõtte Elva valla poolt lapsevanemate hulgas läbiviidud heaoluküsitlustest. 
Nii kooli kui lasteaia osas olid tulemused positiivsed. 
Otsustati: Võtta tulemused teadmiseks ja vaadata järgmisel koosolekul kriitika osa 
põhjalikumalt läbi ja teha omapoolsed ettepanekud kitsaskohtade parandamiseks.

3. Aakre LAK võimalikust ühendamisest ühtse juhtimise alla 
M. Saar tutvustas väikeste lasteasutuste ühtse juhtimise alla viimise praktikat ja avaldas 

arvamust, et Aakre LAK oma väikese lastearvuga võiks samuti seda võimalust kaaluda. 
Sarnasuse tõttu Valguta Lasteaed-Algkooliga, mis on samuti 6-klassiline algkool, võiks Aakre 
LAK ühineda Valguta LAKiga. See lisaks meile kaalu ja tugevust.
Hoolekogu leidis, et Aakre LAK peab samuti jätkama 6-klassilisena, et tagada võimalikult 
paljudele lastele hariduse kättesaadavus kodulähedases koolis.
Hoolekogu leidis, et ühtse juhtimise alla viimise mõte väärib kaalumist ja edasist arutelu 
kogukonnas. 
M. Saar teeb vastava ettepaneku ka Valguta LAK hoolekogule kaalumiseks.
Huvi olemasolu korral korraldame mõlema asutuse lapsevanematele avaliku arutelu.

1. Lasteaia laste arvust ja sõimerühma sulgemisest
Lasteaias sel aastal laste arv oluliselt vähenenud. Hetkel on see 6 last sõimerühmas ja 9 last 



vanemas rühmas. Kui arvestada puudumistega gripihooaja saabudes, siis on võimalik, et 
kohalkäimine jääb väga madalaks ja nii suure personali jätkamine ei ole majanduslikult 
õigustatud. Paraku tuleb sel aastal sõimerühm sulgeda. Juhata kt peab tegema vastavad 
ümberkorraldused personali hulgas.

Otsustati: Nõustuda Aakre Lasteaia sõimerühma sulgemisega ja jätkata ühe liitrühmaga. 

2. Jooksvad küsimused
 Lapsevanemate üldkoosolek toimub 2. oktoobril 2018.
 Jõulupidu  21. detsembril peale tööd (kellaaeg täpsustub hiljem)

Sille Teesalu Liisi Falkenberg
Hoolekogu esimees Protokollija


