
ARDU LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Ardu                                                                                            28.09.2015.a. nr.3 

Koosoleku alguse kellaeg: 17.00 

Koosoleku lõpu kellaaeg: 18.00 

Koosoleku juhataja: Meelis Saar 

Koosoleku protokollija: Egle Tänav 

Koosolekul olnud hoolekogu liikmed: 

Meelis Saar, Krestina Valdma, Egle Tänav, Riina Ridala, Ester Palm 

Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed: Ruttar Roht 

Koosolekule kutsutud: Lasteaia direktor Tiina Suvi 

KINNITATUD PÄEVAKORD 

Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Hoolekogu liikmete valimine. 
2. Hoolekogu esimehe valimine. 
3. Hoolekogu esimehe asetäitja valimine. 
4. Hoolekogu sekretäri valimine. 
5. Lasteaia eelarve koostamisest. 
6. Laste soodsama arengukeskkonna tagamine. 
7. Õpetaja ametikoha konkurss. 
8. Õpetajate õppepäev. 

KOOSOLEKU KÄIK: 

1. Hoolekogu liikmete valimine. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Tiina Suvi tegi hoolekogule ettepaneku jätta Ardu Lasteaia hoolekogu liikmeteks eelmise 
hoolekogu liikmed ning teha Kose Vallavalitsusele ettepanek määrata valla esindajaks Taimar 
Lossmann. 

Vastuvõetud otsus : Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsustati Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega nr.1 edastada Kose Vallavalitsusele 
kinnitamiseks Ardu Lasteaia hoolekogu koosseis: 

Meelis Saar – noorema rühma esindaja 

Egle Tänav – keskmise rühma esindaja 

Krestina Valdma – keskmise rühma esindaja 

Riina Ridala – vanema rühma esindaja 

Ester palm – õpetajate esindaja 



Otsustati Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega nr.2 teha Kose Vallavalitsusele ettepanek määrata 
Ardu Lasteaia hoolekogusse valla esindajaks Taimar Lossmann. 

2. Hoolekogu esimehe valimine. 

Sõnavõtjate nimed ja lühike sisu 

Tiina Suvi tegi hoolekogule ettepaneku valida Ardu Lasteaia hoolekogu esimeheks Meelis 
Saare. 

Vastuvõetud otsus : Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsusteti Ardu lasteaia hoolekogu otsusega nr.3 valida Ardu Lasteaia hoolekogu esimeheks 
Meelis Saar. 

3. Hoolekogu esimehe asetäitja valimine. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Tiina Suvi tegi hoolekogule ettepaneku valida Ardu lasteaia hoolekogu esimehe asetäitjaks 
Krestina Valdma. 

Vastuvõetud otsus 

Hoolekogul vastuväiteid ei ole.  

Otsusteti Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega nr.4 Ardu Lasteaia hoolekogu esimehe asetäitjaks 
Krestina Valdma. 

4. Hoolekogu sekretäri valimine. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Tiina Suvi tegi ettepaneku valida Ardu Lasteaia sekretäriks Egle Tänava. 

Vastuvõetud otsus : Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsustati Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega nr.5 valida Ardu Lasteaia hoolekogu sekretäriks 
Egle Tänav. 

5. Eelarve koostamine. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Tiina Suvi andis teada, et lastaial on plaanis uude eelarvesse kirjutada igasse rühma vaibad, 
diivanid ja müraplaadid lakke. 

Vastuvõetud otsus:  Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsustati Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega nr.6 Kose Vallavalitsusele ettepanek  Ardu 
Lasteaia planeeritavasse eelarvesse igasse lasteaia rühma diivan, vaibad ja lakke müraplaadid. 

6. Laste soodsama arengukeskkonna tagamine. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 



Meelis Saar tegi hoolekogule ettepaneku ,et edastada Kose Vallavalitsusele ettepanek muuta 
õpetajaid abistavate töötajate arvulasteaiarühmas, mis tuleneb koolieelse lasteasutuse 
seadusest. 

Tiina Suvi tegi ettepaneku Kose Vallavolikogu 18.12.2014 määruse nr.45“Ardu Lasteaia 
põhimääruse kinnitamine“ muutmise , moodustada Ardu lasteaeda sobitusrühm. 

Vastuvõetud otsus : Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsustati Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega nr.7 teha Kose Vallavalitsusele ettepanek laste 
soodsama arengukeskkonna tagamiseks muuta keskmine rühm sobitusrühmaks ja jälgida 
rühmades õpetajat abistavate töötajate arvu vastavalt koolieelse Lasteasutuse seaduse §20 
lõige 6, mille kohaselt peab olema sõime rühmas 7 lapse kohta 1 töötaja, liitrühmas kuni 9 
lapse kohta töötaja, sobiturühma 8 lapse kohta 1 töötaja ja lasteaiarühmas kuni 10 lapse kohta 
üks töötaja. 

7. Õpetaja ametikoha konkurss. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Tiina Suvi andis hoolekogule teada, et 01.detsembrist kuulutatakse välja uus konkurss õpetaja 
ametikoha täitmiseks. 

Vastuvõetud otsus : Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsustati Ardu lasteaia hoolekogu otsusega nr.8 võtta hoolekogu liikmetel teatavaks, et 
01.detsembr 2015.a. kuulutatakse välja uus konkurss õpetaja ametikoha täitmiseks keskmises 
rühmas. 

8. Õpetajate ja töötajate õppepäev. 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Tiina Suvi andis hoolekogule teada, et 17.juuni 2015.a. on õpetajatele planeeritud õppepäev ja 
lasteaed on suletud. Õpetajad ja töötajad õppepäeval Haapsalu Vikerkaare Lasteaias.  

Vastuvõetud otsus : Hoolekogul vastuväiteid ei ole. 

Otsustati Ardu Lasteaia hoolekogu otsusega  nr.9  17. juunil 2016. a. Ardu lasteaed 
õppepäevaks sulgeda. 

 

 

 

Meelis Saar                                                          Egle Tänav 

Koosoleku juhataja                                              Koosoleku protokollija 


