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Koosoleku juhataja: Diana Mihkelsoo 

Protokollija: Annika Nielson 

Võtsid osa: Aleksanr Apolinsky, Kai Tammik, Lea Vestel, Jane Laanmäe, Priit Nael 

Kutsutud: Diana Mihkelsoo 

                 Merle Pussak - vallavanem 

                 Joe Tamme - ehitusnõunik 
 

Päevakord: 

1. Uue rühma avamine 2017/2018 õppeaastal 

2. Jänkude rühma teekatte remont 

3. Muud küsimused 

 

D. Mihkelsoo: Ravila Lasteaias on kohataotlejate järjekorras 23 last, kes soovivad kohta 

2017.aastaks.  Kevadel lõpetab lasteaia 5 last. Hoolekogu andis nõusoleku rühmades laste 

arvu suurendamiseks – Mõmmide rühmas 1 lapse võrra (kokku 21 last)  ning Jänkude rühmas 

1 lapse võrra (kokku 19 last). Seega saaksime sügisel vastu võtta vastu võtta 7 last.  

13.02. 2017 toimus haridusnõunik Aleksandr Apolinsky osalusel Ravila Lasteaias koosolek 

kohta taotlevate vanematega.  

Ravilasse lasteaeda ei saaks kohta terve rühmatäis Ravila piirkonnas elavaid lasteaiakohta  

vajavaid lapsi.   

A. Apolinsky: Valla teistes lasteaedades (Oru, Habaja, Ardu) on vabu kohti ning seetõttu ei 

kompenseeriks vald vanematele lasteaiakoha tegelikku maksumust (umbes 300 eurot kuus) 

juhul, kui lapsevanema paneb lapse naabervallas asuvasse  lasteaeda (nt Alavere 

lasteaeda).  

 

D.Mihkelsoo: Vanematel on keeruline või võimatu transportida lapsi Kose valla teistesse 

lasteaedadesse, kus on vabu kohti, kuna vahemaad on suured.  

            

Päevakorras on uue rühma avamine endistesse raamatukogu ruumidesse, raamatukogu 

väljakolimine algas 2017.aasta alguses ning viiakse lähiajal lõpule.  

Lasteaia hoolekogu andis 15.02.2017 toimunud koosolekul nõusoleku uue rühma avamiseks.  

 

Merle Pussak: Eelarve 2017.aastaks võeti vastu selle aasta jaanuaris ja uue rühma avamiseks 

ei ole vahendeid planeeritud.  

 



D.Mihkelsoo: Eelarvetaotlus 2017.aastaks tuli vallavalitsusele esitada hiljemalt 24.oktoobriks 

2016. Selleks ajaks ei olnud  lasteaiaga samas hoones asuv raamatukogu välja kolinud ning 

polnud ka kindel, et kohti vajab terve rühmatäis lapsi.  

 

Joe Tamme: Kapitaalremondi tegemiseks endistes raamatukogu ruumides 2017.aastal 

vahendeid ei jätku.  

Kindlasti tuleks vahetada põrand, paigaldada WC-d ning kraanikausid.  

 

Diana Mihkelsoo: Kuna valla eelarves ei ole rühma avamiseks kuluva väljaminekuga 

arvestatud, teen ettepaneku 2017.aastal lastehoiurühma avamiseks, kuna nõuded 

lastehoiurühmale on võrreldes lasteaiarühmale esitatavate nõuetega tunduvalt leebemad. Töö 

hoiurühmas ei erineks lasteaiarühma tööst – õppetegevus toimuks samadel alustel, 

toitlustamine toimub lasteaia köögist ning ka lapsevanemate poolt kaetavad kulud oleksid 

samad.  

Lastehoiurühmana töötaks rühm ajutiselt - 2018.aasta eelarvesse saab rühma remondikulud 

sisse arvestada  ning kui kõik nõuded on täidetud, saaks  hoiurühma ümber nimetada 

lasteaiarühmaks.  

 

  Otsustati:  

1.1. Anda nõusolek lastehoiurühma avamiseks 2017.aasta sügisel. 

1.2. Osalustasu ning toidukulu maksumus lastehoiurühmas oleksid võrdsed  lasteaiaga.  

1.3. Kutsuda 29.03.2017 kokku  koosolek järjekorras olevate vanematega olukorra 

selgitamiseks.  

 

2. Jänkude rühma õueala teekattereemont  

Annika Nielson: Lastevanemate esindajad on väga mures Jänkude rühma lasteaia kõnnitee 

osas, mis on ohtlikus ja ülikehvas olukorras. 

 

Otsus: Hoolekogu andis nõusoleku Mõmmide rühma väravate vahetuse edasilükkamiseks 

ühe aasta võrra. Paigaldada 2017. aasta suvel Jänkude rühma õuealale uued kõnniteeplaadid 

või „kuiv asfalt“. 

 

3. Muud küsimused 

3.1. Lasteasutuse ümberkorraldamine 

 

  Annika Nielson: Millal ja millise asutusega on planeeritud Ravila Lasteaia liitmine? 

Aleksandr Apolinsky:  Kevadel 2017 Ravila Lasteaia liitmist plaanis ei ole.  

Liitmine on võimalik selle aasta jooksul. 

Annika Nielson: Milline on direktori seisukoht? 

Diana Mihkelsoo: Arvan, et liitmine teise lasteasutusega on mõistlik. Igal 2- või 3-rühmalisel 

lasteaial ei pea eraldi juhtkonda olema. Liitmine aitaks optimeerida tööd – mahukad  

dokumendid, nagu arengukava, õppekava, tööohutuse dokumentatsioon jm oleksid asutustel 

ühised.  

Ainult tahaksime liitumisest varakult teada saada, et oma tööd planeerida.   

 

Otsus: Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 

 



 

3.2. Päästeameti kontroll 

Diana Mihkelsoo: 7.03.17 teostas Päästeamet lasteaias tuleohutuskontroll.  

Tuleohutusnõuded lasteaias on täidetud.  

 

Otsus: Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 

 

3.3. Konkurss lasteaiaõpetaja ametikohale 

Diana Mihkelsoo: Ravila Lasteaias töötab üks kvalifikatsioonita õpetaja.  

Vastavalt seadusele kuulutame märtsis 2017 kaheks nädalaks välja avaliku konkursi 

lasteaiaõpetaja ametikohale. Kuulutus avaldatakse lasteaia veebilehel ja Kose valla kodulehel.  

 

Konkursikomisjoni kuulub kolm liiget – direktor, õpetajate esindaja ja hoolekogu esindaja.  

 

Otsus: Konkursikomisjoni liikmeks hoolekogu esindajana valiti Kai Tammik.  

 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 

      Diana Mihkelsoo                                                         Annika Nielson 

      Koosoleku juhataja                                                      protokollija 
 


