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1. Hoolekogu esimehe ja tema asetäitja valimine
Otsustati ühehäälselt hoolekoguesimeheks valida Maili Saarva (Karukellade rühma esindaja) ja
tema asetäitjaks Merike Koort (Liblikate rühma esindaja).
2. Tegevuskava 2017/2018 õ.-a kooskõlastamine
Tegevuskava võeti vastu ühehäälselt.
3. Rühmade arvu ja kohtade arvu rühmades 2017/2018 õ.-a kooskõlastamine
Lasteaias on hetkel 17 rühma, millest 4 on sõimerühma ja 13 aiarühma. Lasteaiarühmades olevate
kohtade arv 2017/2018 õppeaastaks järgmiselt:
1 .sõimerühm (kuni 3-aastased lapsed)
Naerulinnud 14 kohta
Värvukesed 14 kohta
Rukkililled 14 kohta
Nurmenukud 14 kohta
2. lasteaiarühm (3-7a)
Põrnikad 24 kohta

Mesimummid 24 kohta
Jaaniussid 24 kohta
Sipelgad 20 kohta
Tirtsud 24 kohta
Liblikad 24 kohta
Lepatriinud 24 kohta
Sajajalgsed 24 kohta
Sinilinnud 18 kohta
Naksitrallid 20 kohta
Õnneseened 17 kohta
Karukellad 24 kohta
Kasteheinad 20

4. Jooksvad küsimused.
- Küsimused SA-le. Vastab A.Kalvet
- Toitlustus: Soovitakse A.Kalvetilt ülevaadet, eelmine 2016 a koosolekul otsustati
toiduraha hinda tõsta. Mis selle 2016/2017 a jooksul on muutunud.
Vastus: Olukord on endiselt keeruline personali koha pealt. Toimub pidev koka järelvalve, mis
suudab tagada mõistliku toidukvaliteedi. Uue 2018 a algusest alustatakse otsinguid uue koka
leidmiseks. Menüü on igati mitmekesine ja kooskõlas tervisenõuetega. Menüü muudatused tuleb
esitada läbi tervishoiu töötaja ja juhataja kaudu SA-le.
Suuline ettepanek hoolekogult: Sooviti 2 nädala menüü üles riputamist lasteaia lehele, lasteaia
juhataja poolne ettepanek, et lausa 4 ndl menüü väljapanekut.
Vastus: tegeletakse asjaga ja lubati IT-spetsialistiga rääkida. Novembri lõpuks peaks olema 2
nädala menüü.
Ettepanek tehti suuliselt SA-le: Suhkru vähendamine jookides
Vastus: lubati vähendada
Ettepanek tehti suuliselt SA-le: Vähendada magusate mahlajookide osakaalu, asendada joogikorrad
veega.
Vastus: Tehke palun sellekohane kirjalik ettepanek SA-le.
Kas on toimunud toitlustusjuhi koolitused?
Vastus: Jah ja jooksvalt käiakse ka edaspidi. Igasugused ettepanekud koolituste kohta on oodatud.
Saadetakse veelkord lasteaia poolt infokiri laialilastevanematele, kuidas ja millal tuleb teavitada
lapse puudumisest, et söögikorrast maha arvestatakse.
Tehnohooldus:
 Soovitakse ülevaadet ka tehnohooldusest. On olnud eelmine aasta teemaks, mis aastaga
muutunud on?
Vastus: Tehnosüsteemide hooldamine toimub vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 1 kord
aastas. Viimati teostati näiteks ventilatsiooniseadmete hooldust septembris. Hoolduse käigus
puhastati filtrid, seadmete sisu ja pesti soojusvahetid.
Hoolekogu ei peaks oma aega raiskama jooksvate "kuskil lamp ei põle, kuhugi on vaja liivatuskasti
jne" muredega. Sellised küsimused peaksid KVS-ini jõudma läbi Maibi või lasteaia administraatori
(üldjuhul jõuavadki). Ma usun, et Maibi võib kinnitada, et valdav enamus probleemidest leiab
lahenduse operatiivselt. Kui asi on tehniliselt keerukas, vajab suuremat investeeringut vms siis
planeeritakse tegevus näiteks suveperioodi või järgmisse eelarveperioodi. Toitlustusega seotud
teema arutele hoolekogus oli mu arvates põhjendatud kuna see teema on tõepoolest olnud pikka
aega probleemne.

Mis puutub jutuks olnud põranda-trappidesse siis meie (KVS-i) halduse inimeste sõnul on lasteaia
rühmadesse edastatud soovitus valada põranda-trappidesse sorts toiduõli. See aurustub veest
tunduvalt aeglasemalt ja trapid püsivad haisuvabad kauem. Kas seda soovitust rakendatakse pole
teada. Ma palun, et Maibi kordab rühmades õpetajatele uuest üle, et hoone ja selle
tehnosüsteemidega seotud mured peavad jõudma KVS-ini kirjalikult läbi lasteaia administraatori.
Probleeme saame lahendada kui need jõuavad meieni operatiivselt, õigeid kanaleid pidi.
Seoses üleskerkinud kanalisatsioonihaisu probleemiga Lepatriinude rühmas tehti suuline ettepanek
elektrimootori paigaldamiseks väljatõmbe ventilatsioonile ja kaasata ventilatsiooni ja
kanalisatsiooni probleemide korral vastava ala spetsialiste, et vältida ebamugava leha levikut.
 Hoovivalgustus. M.Rikker ja A.Kalvet kaardistavad lasteaia hoovivalgustuse üldolukorra
ja eriti pimedad nurgad.
 Küsimused lasteaia juhtkonnale. Vastab M.Rikker
 Soovitakse ülevaadet eelarve väljaminekust seoses arengutegevusega.
Vastus: Väljaminekud on kirjas arendukavas. Eraldi toodi välja Kangru maja avamine ja personali
koolitused.
 Soovitakse ülevaadet lasteaia järjekorrast.
Vastus: On alustatud kohapakkumistega, alustades suurematest rühmadest. Alates 2018 a. Sügisest
plaanitakse kõikidele 2 aastastele lasteaiakohta. Valla lastehoid oli projekti raames, 2018 a keadel
lõpetab tegevuse ja taastatakse Pääsupoegade rühm. Sel 2018 a kevadel läheb kooli 68 last. # a
perspektiivis jääb lasteaia nimekirja ikka 18 rühma.
 Soovitatakse alandada kohatasu.
Vastus: Vastab A.Liiva. Kohatasu teema on algatatud ja oli arutusel volikogus ja ettepanek oli
suurendada soodustuse %. Kiili vallavolikogu on kehtestanud kohatasuks Kiili lasteaias 20%
kehtivast alampalgast.
Kui laps ja mõlemad lapsevanemad (üksikvanema puhul üks vanem) on Kiili valla elanike registris,
siis kehtib hetkel soodustus:
Esimese lapse puhul 17% alampalgast (79,9 eurot).
Teise ja järgmise puhul 12% alampalgast (56,4 eurot).
Lisaks, kui üks pere lastest käib Kiili lasteaias ja teine kusagil mujal lasteaias või lastehoius, siis
arvestatakse soodustust Kiili lasteaias käivale lapsele 12% alampalgast.
Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab soodustus olema:
Esimese lapse puhul 15% alampalgast (75 eurot).
Teise ja järgmise puhul 10% alampalgast (50 eurot).
Kui üks pere lastest käib Kiili lasteaias ja teine kusagil mujal lasteaias või lastehoius, siis
arvestatakse soodustust Kiili lasteaias käivale lapsele 10% alampalgast.
Eelnõu juhtivkomisjon on Kiili Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja külaelukomisjon.
Plaanitav ettepanek: teha ettepanek vallavolikogule kohatasu lahti siduda alampalga tõusuga.
 Õpetajate palgatõus.
Vastus: Tasapisi tõusevad kogu lasteaia personali palgad ja alates jaanuarist peaks olema
õpetajate palk ligikaudu 1000 €.
 Tervishoiu töötajat pole pidevalt kohal. Vastus: Tervishoiutöötaja õpib jätkuvalt.
 Ujumine. Vastus: alates 3 a alustavad ujumistunde. Periood on 1.oktoober kuni 1.mai.
Kangru lapsed tuuakse kohale bussiga, lisakulude hüvitamist ei nõuta.
 Miks Kiili lasteaias pole inglise keele õpetamist? Kangrus on. Vastus: Kahjuks pole
Kiilis vabu ruume, selleks on vaja lausa saali. Saadetakse info selle kohta, et Kiilist
saaksid lapsed Kangrusse inglise keele tundi saata. Lubati Kangru huvirühmade info









lasteaia kodulehele üles panna.
Huviringide arve lastel. Vastus: Soovituslikult oleks maksimaalselt 2 huviringi lapse
kohta. Hetkel küll piirangut ei ole, aga rohkem pole eriti mõistlik, õpetajad ei saa
õppetööd teha.
Kas lasteaia töötajate infosüsteem eliis.ee on vajalik? Vastus: See süsteem on
töötajatele, mitte vanematele, tekitab liigset segadust. Eelistatakse vanematega
otsesuhtlemist.
1. detsembril sõidavad 30 õpetajat/õpetaja abi Stockholmi lasteaeda sealse eluga
tutvuma. Info saadetakse meilile.
Õnneseente rühmal on ettenähtud aastas 1 bussireis. Kas saaks lisaks veel ühe lühema
bussireisi, kuna rühmas on 2 erivajadusega last ja pikem bussireis on nendele
raskendatud. Vastus: Jah, saab küll.
Nakkushaiguste levik lasteaias. Vastus: Hetkel levivad punetised ja suu-sõrataud. Vastav
info on saadetud tervishoiutöötaja poolt meilitsi ja on üleval ka lasteaias ja koolis.
1.detsembrist läheb ära Sipelgate rühma õpetaja. Käsitöötund jääb Kiili majas ära. Tema
asemele tuleb lapsehoolduspuhkuselt tagasitulev õpetaja Monika.
Praegu on kõigis rühmades 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Kasteheinade rühmas on õpetaja
Ester suurema koormusega. Koosolekul oli arutusel 1 õpetaja ja 2 assistendi süsteemi
kasutuselevõtt ja selle süsteemi kasulikkus nii personali kui majandusliku poole pealt.
Arutleti, et kuidas on teistes sarnastes lasteasutustes see süsteem ennast õigustanud.

Eraldi suured tänud õpetajatele, lastevanematele ja Maibile sügislaada korraldamise eest.
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