
SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU  

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL      

                         

Sõmerpalu lasteaias Lepatriinu                                                                  19.05.2022  nr 1-2/2 

 

Algus kell 15.00, lõpp 16.00 

Koosoleku juhataja: Ereli Säde 

Protokollija: Helena Helekivi 

Koosolekul osalesid: Ereli Säde, Tiina Lepasaar, Helena Helekivi, Piret Otsatalu, Hille Kesa. 

Puudus: Rebeka Käär. 

 

Päevakord:  

1. Lasteaia 2021/2022 õppeaasta eelarve senine kokkuvõte Direktori poolt. 

2. Uued arengud seoses kolimisega Sulbi koolimajja. 

3. Õpetaja konkurssi korra kinnitamine. 

4. Lapse toidukulu päevamaksumuse muutmise arutelu. 

5. Rühmade komplekteerimine 2022/2023 õppeaastaks (laste arvu suurendamine 

rühmades). 

6. Jooksvad küsimused. 

 

1. Lasteaia 2021/2022 õppeaasta eelarve senine kokkuvõte direktori poolt. 

Direktor andis ülevaate eelarvest, kus tõi välja, et senise eelarvega on sügisest 

toimetulek keeruline. Selleks ongi päevakorra punkt 3. otsustamisel. Mummukeste 

rühma esindaja küsis, kas on soodustusi mitmele lasteaias käiva lapse perele või 

vähekindlustatud peredele, kuid direktori ja vallaesindaja sõnul saavad kõik, kes 

tunnevad, et vajavad tuge, pöörduda valla sotsiaalosakonda.  

2. Uued arengud seoses kolimisega Sulbi koolimajja. 

Valla esindaja andis ülevaate, et vallavolikogu tegi ära otsuse sõlmida Sulbi hoonega 

rendileping, kuid seda tehakse alles siis kui hankeleping on sõlmitud. Hange on üleval 

ja peaks lõppema 31. mai 2022. Vallavalitsus teatab esmastest tulemustest lasteaia 

direktorile 1-2 päeva jooksul peale hanke lõppemist. 

 

3. Õpetaja konkurssi korra kinnitamine. 

Direktor tegi ettepaneku konkurssi korra kinnitamine edasi lükata, sest juriidilise 

poole pealt esines mitmeid lahendamata aspekte ning septembris jõustub ka uus 

alushariduse seadus. Praeguse konkurssi korra sätestamisel võetakse aluseks seadusest 

tulenev nõue. 



Hääletustulemus: Poolt- 4 liiget, erapooletuid- 1 liige. 

Otsus: Jätta praegu õpetaja konkurssikord muutmata ja teha parandused korda  

sügisel uue alushariduse seaduse jõustumisel.  

4. Lapse toidukulu päevamaksumuse muutmise arutelu. 

Selgitus oli saadetud eelnevalt e-mailile tutvumiseks ja selgitati ka 1. 

päevakorrapunktis. 

Hääletustulemus: Poolt- 4 liiget, erapooletuid- 1 liige. 

Otsus:  Määrata lapse toidukulu päevamaksumuseks alates septembrist 2022 1.80 eurot.  

5. Rühmade komplekteerimine 2022/2023 õppeaastaks (laste arvu suurendamine 

rühmades). 

Direktor andis ülevaate laste kohalkäidavusest, mis on viimaste aastate lõikes jäänud 

alla 50%. Lisaks on uus maja planeeritud 4-rühmalisena, mistõttu ei ole laste arvu 

rühmades  mõistlik hetkel vähendada. Täpikeste rühma esindaja küsis, kas teiste 

rühmade õpetajad on ka nõus rühmade arvu suurendamisega ning direktor vastas, et 

sisuliselt rühmades arv varasemaga ei muutu  ning uue 4-rühmalise maja ootuse tõttu 

on õpetajad nõus nii jätkama.  

Hääletustulemus: Poolt- 4 liiget, erapooletuid- 1 liige. 

Otsus: suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra ja  lasteaiarühmas kuni 

nelja lapse võrra. 

6. Jooksvad küsimused 

● Info järgmise nädala kohta (üritused, koolitused) panna juba eelmisel nädalal 

üles. Siis jääb aega vanematel reageerida ja korraldada elu-olu. Lisaks Eliisi 

sündmuste kalendrile võiks olla kuulutused ka juures. Kuid hetkel ei lase Eliis 

niimoodi toimetada, seetõttu on ainult pealkiri ja sissejuhatus sündmuste 

kalendris. Vanemad saavad infot lasteaia ustele pandud plakatitelt, oma rühma 

grupist, gmaililt, lasteaia fb-lehelt ja kodulehelt. Teema tuleb arutlusele 

pedagoogilises nõukogus. Praegu on stendile vaatamine aga  kahjuks 

koroonaajastu tõttu ära kadunud. Leida viise, kuidas info vanemateni jõuaks. 

● Lasteaia fb promomine on jäänud tahaplaanile, kuna direktori asetäitja lahkus 

töölt ning õpetajad tegutsevad ikka lastega, mitte ainult jäädvustamisega. Kuid 

järjepidevuse hoidmiseks tuleb teema arutlusele ka pedagoogilisel koosolekul, 

et kuidas edasi. 

● Teistes rühmades mängimise käimise võimalus võiks säilida.  

● Mudilaste laulu-ja tantsupeo rongkäiguks ootame vanematelt ideid, mida 

kasutada rekvisiitidena. 



● Kuna direktori asetäitja o,5 ametikohta lahkus töölt 1,0 töökoha saamisel, siis 

lasteaiaõpetajad on seda meelt, et Sõmerpalu lasteaias peaks olema 1,0 

täiskohaga direktor, mitte 0,5 ametikohta direktor ja 0,5 ametikohta asetäitja. 

 

 

 

  

Ereli Säde      Helena Helekivi 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 

 

 

 

 


