
ARDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Ardu          14.10.2014.a. nr.1 

Koosoleku alguse kellaaeg: 17.00 

Koosoleku lõpu kellaaeg: 18.00 

Koosoleku juhataja: lasteaia direktor Tiina Suvi 

Koosoleku protokollija: Egle Tänav 

Koosolekul osalenud hoolekogu liikmed: 

Meelis Saar, Riina Ridala, Valve Nigul, Krestina Valdma, Taimar Lossmann, Ester Palm, Egle Tänav 

Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed: 

Ruttar Roht 

KINNITATUD PÄEVAKORD 

1. Hoolekogu liikmete koosseisu kinnitamine. 

2. Hoolekogu esimehe kinnitamine. 

3. Hoolekogu pädevused. 

4. Tugiisik vanemasse rühma. 

5. Osalustasu muutmine. 

6. Kohapeal algatatud küsimused. 

KOOSOLEKU KÄIK: 

1. Hoolekogu liikmete koosseisu kinnitamine. 

Tiina Suvi: Ettepanek kinnitada hoolekogu koosseis (nimekiri protokolli lisana nr.1). 

Hoolekogul vastuväiteid pole. 

 

2. Hoolekogu esimehe kinnitamine. 

Tiina Suvi: Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Meelis Saar. 

Hoolekogul vastuväiteid pole, ühehäälselt kinnitatakse esimeheks M.Saar. 

 

3. Hoolekogu pädevused. 

Tiina Suvi: Tutvustas hoolekogu liikmetele lasteaia hoolekogu pädevusi. 

Hoolekogu liikmetel võtta teadmiseks, mis on hoolekogu liikmete tegevused ja ülesanded. 

 

4. Tugiisik vanemasse rühma. 

Tiina Suvi: Teavitas, et vanemasse rühma on vaja ühele lapsele tugiisikut kuni lasteaia 

lõpetamiseni. 

Hoolekogu toetab ühehäälselt, et vanemasse rühma on vaja  ühele lapsele tugiisikut. 

 

5. Osalustasu muutmine. 

Tiina Suvi: Teatas, et Kose Vallavalitsus ootab hoolekogu ettepanekuid seoses osalustasu 

muutmisega (Kose Vallavalitsuse teatis protokolli lisana nr.2). 



Hoolekogu teeb ettepaneku tõsta lastevanematel osalustasu ühe lapse kohta 7€ kuus. Ning 

teeb ettepanku, et kui ühest perest on lasteaias rohkem kui kaks last, siis alates kolmandast 

lapsest on osalustasu maksust vabastus. 

 

6. Kohapeal algatatud küsimused.  

Meelis Saar: Ettepanek muuta rühmade nimed.  

Valve Nigul: Ettepanek lasteaia laste seas viia läbi nimekonkurss. 

Lasteaia direktor Tiina Suvi: Ettepanek panna rühmade nimedeks puude nimed, seoses 

lasteaia logoga. 

Hoolekogu toetab rühmadele uute nimede panekut – igale rühmale puu nimi. 

 

Tiina Suvi: Teatab, et 12.juunil on lasteaia õpetajatel ja töötajatel õppepäev ja seoses sellega 

lasteaed suletud. 

Hoolekogul võtta teadmiseks, et 12.juunil 2015.a. on Ardu Lasteaed suletud seoses lasteaia 

personali õppepäevaga. 

 

Meelis Saar:  Soovib teada, mis on lasteaias need asjad, mis vajavad õppeaasta jooksul 

tegemist. 

Tiina Suvi: Teatab, mis on vaja remontida ja soetada (nimekiri protokolli lisana nr.3). Teatab, 

et kindlasti võib õppeaasta jooksul tulla nimekirjas ette veel ootamatuid muudatusi. 

Hoolekogul võtta teadmiseks, mis on vaja õppeaasta jooksul lasteaias remontida ja soetada 

ning võimalusel osaleda ja kutsuda teisi lapsevanemaid osalema kevadel Teeme Ära raames 

lasteaia õuealal heakorrastamise päeval. 
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