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Juhatas Tea Välk 

Protokollis Regiina Kaima 

Osalesid: Birgit Afanasjev (Rübliku ja Päiksekiire rühmade esindaja), Merilin Paas (Tõrukese rühma 

esindaja), Ene Augasmägi (Mesimummi rühma esindaja), Regiina Kaima (Õnneseene rühma esindaja), 

Kai Oks (Sipsiku rühma esindaja), Nadežda Ivanova (Päikesejänku rühma esindaja), Ivar Augasmägi 

(Mürakaru rühma esindaja), Kristi Matsu (Snilille rühma esindaja) Sandra Holm (Lepatriinu rühma 

esindaja),  Tea Välk (lasteaia direktor), Leevi Ivainen (õpetajate esindaja), Tuuli Roostfeldt 

(Vallavalitsuse esindaja), Riina Haljasoks (Abivallavanem). 

Puudusid: Annika Kelu-Kesonen (Tibukeste rühma esindaja), Kaidi Marts (Muumide rühma esindaja), 

Kairi Pruul (Pipi rühma esindaja), Ksenia Makarets (Karlssoni rühma esindaja). 

PÄEVAKORD:  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine; 

2. Lühike ülevaade õppe-ja kasvatustööst ning majandustegevusest; 

3. Info ja jooksvad küsimused. 

 

Päevakorra 1. punkt 

Hääletamine.  

Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Esimeheks valiti Kristi Matsu 

Aseesimeheks valiti Birgit Afanasjev 

Protokollija Regiina Kaima 

 

Päevakorra 2. punkt 

Lasteaia tegevused- lasteaias tegutsevad erinevad huviringid ja projektid. Viis õpetajat on käinud 

koolitusel, mis õpetab kuidas digiõppevahendeid kasutada lasteaia õppetöös. Tulemas on „Kolme 

põrsakese teadusring“ja erinevad teatrid. Jõuludeks on lasteaial olemas jõuluvana. 

Alates aprillist 2022 on lasteaias viisteist rühma, millest üks on Ukrainast saabunud laste rühm, kuhu 

kuulub neliteist last. Tänavu on sobitusrühmaks saanud Õnneseene rühm.  

Personal- on osati vahetunud, kuid valdavalt läheb hästi. Mõni õpetaja on pedagoogi tee alguses. 

Lasteaias on kaks eripedagoogi ja üks logopeed, kellest viimane viibib hetkel õppepuhkusel, mis tõttu 

ei saa lapsed ajutiselt logopeedilist abi ja ei ole teada, kas logopeed jätkab edaspidi tööd Pisipõnni 



lasteaias, kuid alternatiiv sellele on, et üksikud õpetajad on spetsialiseerunud kõneravile, et 

võimaldada vajaminevatele lastele abi.  

Ene Augasmägi pakkus lapsevanematele ja lasteaiale võimalust teha koostööd MTÜ Virumaa 

Tugiteenustega, et lapsed saaksid logopeedilist abi, kuid selleks on eelnevalt vajalik perearsti saatekiri.  

Lisaks, Tuuli, ehk saab Mairin Pärtli ka logopeedilist abi Virumaa Tugiteenuste kaudu. 

KÜSIMUSED: 

1. Kas soojusega on asjad saanud korda? 

2. Lasteaia kohatasu tõus 

3. Kes asendab Päikesekiirte rühma õpetajaid? 

 

Päevakorra 3. punkt 

Sõna võtab Riina Haljasoks 

Vallavolikogu uue määruse tutvustus.  

Lasteaia kohatasu suurus on seotud 2022 aasta töötasu alammääraga. Need lapsevanemad, kelle 

elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas hakkavad lasteaia kohatasu maksma ühes kuus 

32,70 eurot. Neile lapsevanematele, kelle elukoht ei ole Tapa vallas hakkab kehtima uus hind summas 

65,40 eurot kuus. Kui lasteaias käib Tapa vallast, ühest perest kaks last kehtib hind 19,60 eurot ning 

alates kolmandast lapsest lasteaias ei pea kohatasu maksma.  

Toimetulekuraskustes oleval perekonnal on võimalik taotleda ajutist kohatasu maksmisest 

vabastamist.  

Määrus hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2023. 

Söögiraha- Tapa valla Köögi päevahind on 4,87 eurot inimese kohta. Vanema osalus: need vanemad, 

kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas ei pea söögiraha maksma.  

KÜSIMUS:  

Millega hinnatõus on seotud?  

VASTUS: Majanduskulude kattega. 

Toidukvaliteet- lasteaias toidukvaliteediga hetkel probleeme ei ole ning leiti, et söögihinna tõus teeb 

söögi mitmekesisemaks.  

OTSUSTATI:  

Hoolekogu nõustus ettepanekuga. 

 

ETTEPANEK ÕPETAJATELE JA TOITLUSTAJALE  

Õpetajad võiksid anda tagasisidet toitlustajale, millist toitu kõige rohkem järgi jäetakse. Toitlustaja 

võiks panna tugevate maitsetega (nt paprika) toiduained eraldi, mitte toidu sisse. 

 

KÜSIMUSED: 

1. Kuna on plaan koolid ühendada, siis millised plaanid on lasteaiaga? 

VASTUS:  

2. Venekeele õppesuunalt üleminek eestikeele õppesuunale, aastal 2024 peavad lasteaedades 

olema eestikeelsed õpetajad, kuidas sellega on? Mis saab neist õpetajatest, kes ei õpi eestikeelt 



selgeks? 

VASTUS: Sel juhul ei ole nendel õpetajatel võimalik edasi tööd teha.  

3. Kahe Tapa valla lasteaia ühendamine, kas see on täna veel teemaks? 

VASTUS: Teemat ei ole hetkel edasi arutatud.  

Tapa valla uue lasteaia ehitamine- E. Augasmägi palub, et lasteaia hoolekogule saadetakse uue 

lasteaia tasuvusanalüüs.  

 

PROBLEEM, MIS VAJAB LAHENDAMIST 

Nooruse tn. 2 maja ees asub parkimisplats, mida osaliselt katab sügav poriloik. Antud poriloik ei 

võimalda kasutada kõiki parkimiskohti, sest autost välja astudes astutakse otse loiku, mis on 

märkimisväärselt sügav ja teeb jalad märjaks. Lisaks külmadel perioodidel, kui õues on miinuskraadid 

poriloik jäätub ja sellel libisemine ning kukkumine võib tekitada kehavigastusi.  

ETTEPANEK:  

Hoolekogu palub Vallavalitsusel selle teemaga tegeleda ja tekitada parkimisplatsile vee äravoolu koht.  

 

 

 

 

Tea Välk        Regiina Kaima 

juhataja         protokollija 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


