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Algus: 16.30

Lõpp: 17.50

Koosoleku kokku kutsuja; Katrin Peil, direktor

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed:

1. Päikeselillede rühma esindaja – Kristiina Mänd

2. Päikesejänkude rühma esindaja – Mailis Palm

3. Päikesepõnnide rühma esindaja – Evely Roositalu

4. Päikeselaste rühma esindajad – Lauri Vool

5. Vallavalitsuse esindajad – Koit Nook

6. Ahja maja õpetajate esindaja – Inge Saksing

7. Vastse-Kuuste maja õpetajate esindaja – Kätlin Suun

8. Päikeseliblikate rühma esindaja - Reljo Laur

Päevakord:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

2. Hoolekogu koosoleku protokollija valimine

3. Hoolekogu tööplaani koostamine

4. Rühmades laste arvu suurendamine

5. 2023 eelarve eelnõuga tutvumine, arvamuse andmine

6. Mõttevahetused lasteaia toidupäeva maksumuse teemal

1. Hoolekogu protokollija valimine.

Protokollijaks esitati Evely Roositalu, rohkem kanditaate ei esitatud. 

Otsustati: määrata protokollijaks Evely Roositalu

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

Hoolekogu esimehe kanditaadiks esitati Reljo Laur. Kõik olid esitatud kanditaadi poolt. 

Vabatahtlikult pakkus aseesimeheks ennast välja Mailis Palm, vastuhääli polnud. 

Otsustati: hoolekogu esimees on Reljo Laur ning aseesimees Mailis Palm



3. Hoolekogu tööplaani koostamine

Hoolekogu koosolek toimub reeglina 1 kord kvartalis. Katrin Peili poolt on ettepanek saada 1 kord 

tihedamini kokku, kui tavaliselt. 

Detsembris toimuval koosolekul on võimalus avaldada arvamust arengukava kohta ning kohtumisel

tuleb täpsemalt teemaks ka laste toidupäeva maksumus. 

Veebruaris lasteasutuse hooajalise või aastaringse tegutsemise üle otsustamine. 

Mais direktori ülevaade õppe- ja kasutustöö kohta, keskkonnaohutuse hindamise riskianalüüsiga 

tutvumine. 

Septembris uue õppekava eelnõu kohta arvamuse avaldamine.

Otsustati: lisakokkusaamine ja tööplaan kinnitati ühehäälselt. 

4. Rühmades laste arvu suurendamine

Direktor tutvustas, et hoolekogul on õigus laste arvu suurendada. Sügisest töötavad majad 

suurendatud laste arvuga. 

Direktori ettepanek on päikesejänkude rühmas tõsta laste arvu 14-lt lapselt 16-le lapsele. 

Päikesepõnnide ja päikeselaste rühmades 20-lt lapselt 22-le lapsele. Päikeselillede rühmas jääb 

rühm 24 lapseliseks ning päikeseliblikate rühma jääb 18 last.

Vald on vastu tulnud ning tööl on üks õpetaja assistent rohkem, et lastega toime tulla. Assistent on 

päikeselillede rühmas ning liigub vastavalt vajadusele ka teisesse rühmadesse, kus momendil on 

rohkem lapsi ning abi on vaja. Hoolekogu liikme poolt tekkis õpetajatega arutelu, kuidas õpetajad 

asjasse suhtuvad ning toime tulevad. Vastuolu ei tekkinud. 

Otsustati: kõik nõus, kinnitatud ühehäälselt

5. 2023 eelarve eelnõuga tutvumine, arvamuse andmine

Direktor tutvustas, et uues eelarves vallapoolne sisend on ikkagi kokkuhoidu pooldav. Kõige 

suuremad kuluartiklid on töötajate töötasu ja majandamiskulud. Põlva vallas on lasteaiaõpetaja palk

seotud kooliõpetaja miinimumpalgaga. Kuna kooliõpetajate palgad tõusid siis tõusevad Põlva valla 

lasteaiaõpetajate palgad samamoodi. Magistrikraadiga õpetaja palk tõuseb 24% ning bakalaureuse 

kraadiga 11%. Õpetajate assistendid ja abid saavad samuti juurde miinimumpalga kasvu. 



Elekter, küte ning kõik muud kulutused on tõusnud. Ahja majal on oma gaasikatel ning arved 

võrreldes Vastse-Kuuste majaga tunduvalt suuremad. Eelarve kasv võrreldes eelmise aastaga on 

20%. Arutleti teemadel, kuidas võimalik kulusid kokku hoida. 

Mailis Palm: Kuidas on majades lahendatud elektripaketid? 

Koit Nook: Vallal on juunikuust alates uued elektrilepingud, elekter on börsihinna paketiga. 

Ettepanekud: kutsuda üles lapsevanemaid, et tuua lasteaedadesse taaskasutuseesmärgil 

meisterdamisvahendeid, pastakaid jms, mis seisavad. 

6. Mõttevahetused lasteaia toidupäeva maksumuse teemal

Kristiina Mänd: Kas toiduraha summa tõstmine võib tekitada lapsevanemates makseraskusi?

Direktor selgitas, et hinnaerinevused majade vahel on alguse saanud sellest, et kumbki maja sai 

esialgu koolisööklast söögi ning need on kohapeal kehtestatud hinnad. Vastse-Kuuste kool ning 

lasteaia maja on suurem, kui Ahja majad ning suuremate koguste puhul on soodsamad hinnad. St 

toiduainete ostmine suuremas koguses on odavam. Sellest on tulnud ka majade vahel erinevad 

toidupäevade hinnad. Kokkadega on vaja läbirääkimisi pidada, kuidas ning milliste vahenditega 

saab hakkama ning seeläbi otsustada toidupäevade maksumus. 

Koit Nook selgitas, et hetkel pole vallal plaanis lasteaia kohatasu osas lapsevanema osa 

suurendamist plaanis. Mingiks ajaks on võimalik mingid investeeringud ära jätta, näiteks on 

vähendatud teede ehitust. Kuid esmajärjekorras tuleks tõsta palkasid ning tekitada lisatulusid, 

näiteks seisva vallavara müük. Koit tõi välja, et arengukava osas on antud kõigile koolidele ja 

lasteaedadele märku, et mõeldaks läbi väiksemates asutustes toimimismudelid. Näiteks lasteaedade 

ühendamine, lasteaed-algkoolid jms. Kes tahab kaasa mõelda siis mõtted on oodatud. 

7. Muud küsimused ja ettepanekud

7.1 Direktor selgitas, et abivallavanemaga on suheldud Ahja lasteaia viimisest koolimajja. 2023 

alguses hakatakse tegelema projekteerimisega, see võtab aega umbes 2-3 kuud. Edasine sõltub kui 

ruttu saab hakata ehitama, mis läheb eelarvestrateegiasse ja kuidas eelarvet kinnitatakse. Olemas on 

projekteerimise raha, kas järgmine aasta ehitama saab hakata veel ei oska öelda.

Koit lisas, et  kõigepealt tuleb ehitushange ning kui see on vastuvõetav siis saab ehitusega alustada. 

Ettekujutus ja sisend projekti koostamiseks on olemas.



7.2 Mailis Palm esitas küsimuse, kas vallas sees tehakse selleks midagi, et kulusid kokku hoida?

Ning kas on variant, et Ahja lasteaed kolid kooli ning mõne aja pärast on kooli osa sealt kadunud ja 

alles jääb suur tühi maja, mille väikest nurka kasutab lasteaed. 

Koit: Vallavolikogus koondatakse 5 ametikohta. Sellist ohtu pole. Hetkel on näha, et järgneva 6-7 

aasta jooksul Ahja koolis õpilaste arv kasvab.

Arutelu tekkis ka huviringide osas, kas on tulemas ka muid huviringe?

Direktor selgitas, et raske on kokku saada rühmasid, kuna laste huvid on erinevad ning osalejaid ei 

ole palju, sellest tulenevalt muutuvad ka osalustasud kõrgeks. 

Ettepanekud:  

1. kasutada ka Ahja spordihoonet treeninguteks. Selleks tuleks leida treenerid, kes on nõus siia 

tulema ning kõik sõltub ka hinnast. Ujumistrennides käimine oleks väga kulukas, transpordi 

peale kulub väga suur summa. 

2. Hoolekogust soovitus vähemalt ühel liikmel osaleda koolitusel „Hoolekogu töö koolis ja 

lasteasutuses. Hoolekogude õiguslikud alused ja koosolekute läbiviimine“ 

Koosoleku juhataja Protokollija

Katrin Peil     Evely Roositalu

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)


