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Vastse-Kuustes

Algus: 17:00

Lõpp:  17:55

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed: Liisika Ojasaar, Nele Kure, Vaike Soosaar, Mailis 

Palm, Koit Nook, Kätlin Suun, Piret Kozlovski.

Koosolekult puudunud hoolekogu liikmed: Inge Saksin

Külalisena: Katrin Peil

Koosoleku juhataja: Vaike Soosaar

Koosoleku protokollija: Kätlin Suun

Päevakord:

1. Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

KUULATI: eelnevalt olid hoolekogu liikmed saanud dokumendi tutvumiseks.

OTSUSTATI: Kinnitada pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise 
kord. 

Seitse poolt häält, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. Lasteaed Sinilind keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamise tegevuskavaga tutvumine

KUULATI: Materjalid olid eelnevalt tutvumiseks saadetud. Katrin Peil´ile küsimusi ei olnud. 

3. Arengukava Swot analüüsi arutelu

KUULATI: Katrin Peil andis ülevaate Swot analüüsist. Swot analüüsi on ühendatud Vastse-Kuuste 
ja Ahja maja töörühmade arutelud ja personali SWOT analüüs. Lasteaiale koostataks üks 
arengukava, vajadusel tuuakse välja arengusuunad majade kaupa. 

- Arutati ruumi kitsikust Ahja majas ja maja suuri ülalpidamisekulusid.

- Ahja maja investeeringute vajadus on ventilatsiooni uuendamist, akende vahetust, vundamendi 
hüdroisolatsioon, välisfasaadi renoveerimine. 

- Katrin Peil jagas uusi mõtteid,  mida on kaalutud vallavalitsusega, Ahjal on suur koolimaja kus on 

vähe lapsi, võib olla oleks mõistlik kolida Ahja lasteaed koolimajaga ühte ruumi. Kas ja kuidas 

oleks seda mõistlik korraldada. Kas rahastada hetkel lasteaia praeguse maja remonti või  sisustada 

uued ja kaasaaegsed ruumid Ahja koolimajja. Katrin Peil tõi välja koolimajja kolimise plussid – 



lastel on kooli üleminek kergem kuna toimetatakse samas majas. Lasteaed ja kool saavad 

ristkasutada ruume (söökla, muusikaklass, õppeköök) ja spordihoone on lähemal. Lasteaia 

kolimiseks koolimajja on vaja renoveerida ruumid lasteaiajaoks, rajada eraldi sissepääs ja 

riideruumid. Ja vajadusel teha sissepääsuks juurdeehitus. Et lasteaed kolida koolimajja on vaja läbi 

mõelda ruumilahendus rekonstrueerimisprojekti lähteülesandeks. Katrin Peil on arutanud ka Ahja 

maja personaaliga uutesse ruumidesse kolimist. Personal toetas mõtet. Ahja lastevanematega tuleb 

antud teemal koosolek, kus saavad lapsevanemad kaasa rääkida ja oma arvamust avaldada. 

-Koit Nook, andis ülevaate, et arutas vastavat teemat ka valla ehitusosakonna juhatajaga, kes lubas 

tulla kohapeale olukorraga tutvuma. Oluline on ka lasteaiakohtade arvu suurendamine lasteaias, et 

kõik soovijad saaksid lasteaiakoha. 

Piret Kozlovski küsis, mis saaks vana majaga kui lasteaed koolimajja kolib, Koit Nook vastas, et 

arvatavasti plaanitakse maja müüki panna ja saadav raha investeeritakse lasteaiaruumide 

rekonstrueerimisse, seda küll tagantjärgi.

4. Jooksvad küsimused:

Piret Kozlovski küsis, kuidas Ahja majas projektõppega lood on?

Katrin Peil andis ülevaate hetkeolukorrast.
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