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1. Lastehoiurühma avamine 2017/2018 õa 

 

Aleksandr Apolinksy: Valla volikogu muutis Ravila Lasteaia põhimäärust, kuna sügisest 

avatakse lasteaias uus rühm.  Ajutise lahendusena avatakse rühm noortekeskuse saalis, kuna 

raamatukogu ruumide remondiks ei ole 2017.aastal eelarvelisi vahendeid.  

Priit Nael:  Hoolekogu ei ole sellest teavitatud, viimane koosolek toimus endistes 

raamatukogu ruumides. 

Annika Nielson: Kas teete ka taotluse toetuse saamiseks Innovesse uute lastehoiukohtade 

loomiseks? 

Aleksandr Apolinsky: Arvestatud on valla vahenditega. 

Jane Laanmäe: Kas on arvestatud, et rühm on ajutiselt lastehoiurühm ja edaspidi muudetakse 

lasteaiarühmaks? 

Aleksandr Apolinsky: Rühm on plaanis jätta ka edaspidi hoiurühmaks. 

 

Hoolekogu liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.  

 

2. Lasteaedade liitmine 

Annika Nielson: Millised plaanid on lasteaedade liitmisega? Hoolekogu tegi eelmisel 

koosolekul ettepaneku, et Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooliga liitmise asemel võiks kaaluda 

Ravila Lasteaia liitmist Ardu lasteaiaga. Ravila ja Ardu Lasteaed on sügisest mõlemad kolme  

rühmaga ja Ravilal on Arduga aastaid tihe side. 

Aleksandr Apolinksy: Liitmine tuleb nii ehk naa. Ardu Lasteaiaga on suur vahemaa.  



Kas liitmine Kose Lasteaiaga oleks vastuvõetav?  

Priit Nael: Seega Kose-Uuemõisaga liitumine langes päevakorrast maha.  

Kose Lasteaiaga liitumist ei ole Ravila Lasteaia hoolekoguga varem arutatud.  

Aleksandr Apolinksy: Kose Lasteaiaga liitmisel on ettekujutus, kuidas toimub juhtimine. 

Kose Lasteaia hoolekogu sai sellest teada aprillis, ühinemist on arutatud Kose Lasteaia 

juhatajaga, koostatud on ühinenud lasteaedade juhtimisstruktuur. 

Kose Lasteaia direktor ei ole üksi,  on ka õppealajuhataja ja majandusjuhataja.  Kui tulevad 

kaks õppejuhti, siis nemad jagavad omavahel ülesanded.  

 

Annika Nielson: Kose Lasteaias oli varem 8 rühma, sügisest pärast Habaja Lasteaiaga liitmist 

juba 10 rühma. Kui Ravila Lasteaed ka Kosele juurde liidetakse, oleks kokku 13 rühma.  

Kuidas põhjendada, et  kolme rühmaga  Ardu Lasteaed jääb iseseisvaks? See ei ole loogiline. 

Võiks küsida Ardu Lasteaia juhataja arvamust Ravila Lasteaiaga ühinemisest. 

 

Annika Nielson: Kuna Kose Lasteaias on nii palju rühmi ja seega ka hoolekogu esindajaid, 

siis Ravila Lasteaed jääb vähemusse ja meie soovidega enam ei arvestata.  

Priit Nael: Ühise eelarve puhul on ka kartus, Ravila lasteaiale jätkub varasemast vähem 

vahendeid.  

 

Priit Nael: Mis ajal on lasteaedade liitmine plaanis? 

Aleksandr Apolinksy: Soovime, et liitmine toimuks novembris või detsembris, et uuest 

kalendriaastast oleks uus eelarve.  

Annika Nielson: Hoolekogu soovib, et meieni jõuaks informatsioon arutelude ja otsuste kohta.  

Aleksandr Apolinsky: Anname hoolekogule infot.  

Otsus: Jätkata arutelu lasteaedade liitmise teemal järgmisel hoolekogu koosolekul juunis.  
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