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ROHUTIRTSU LASTEAIA HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL                                                      Jõgeva 24.04.2018. a nr 3

Koosoleku toimumise aeg: 24. aprill 2018 a. kell 17.00-19.05

Koosoleku toimumise koht: Lasteaia Rohutirts personaliruum

Koosoleku juhataja: Liina Stamm

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Jekaterina Klimatšova 2. rühma lastevanemate esindaja, 
Ave Anslan 3. rühma lastevanemate esindaja, Elika Joala 5. rühma lastevanemate esindaja, 
Indrek Ploompuu 6. rühma lastevanemate esindaja, Meeli Murumaa 8. rühma lastevanemate 
esindaja, Ene Kund lasteaia õpetajate esindaja.

Hoolekogu koosolekult lahkus varem: Erki Heljandi 7. rühma lastevanemate esindaja.

Hoolekogu koosolekult puudusid: Helle Kajaste Jõgeva Vallavalitsuse esindaja , Elika Kiis 
9. rühma lastevanemate esindaja, Annika Kaasik 10. rühma lastevanemate esindaja, Kadi Pint 
1. rühma lastevanemate esindaja, Maarja-Liisa Mekšun 4.rühma lastevanemate esindaja.

Kutsutud: Lasteaed Rohutirts direktor Heli Torm, Liina Stamm Tartu Ülikooli tudeng

Päevakord:

1) Liina Stamm annab ülevaate uurimistöö tulemustest.

2) Jõgeva Lasteaia Rohutirts hoolekogu võimaliku töökorra arutelu.

1) Liina Stamm annab ülevaate uurimistöö tulemustest.



Liina Stamm tänas hoolekogu liikmeid, kes küsimustikule vastasid. Küsimustikule vastas 9 
hoolekogu liiget 12st. Andis lühiülevaate uurimistulemustes ja vastas hoolekogu liikmete 
poolt esitatud küsimustele. 

2) Jõgeva Lasteaia Rohutirts hoolekogu võimaliku töökorra arutelu.

Liina Stamm tutvustas hoolekogu liikmetele võimaliku töökorra punkte ning muutust vajava 
punkti juures toimus arutelu. Igale hoolekogu liikmele anti hoolekogu töökorra näidis,  
seepärast ei kajasta protokoll punkte, mis sobisid esitatud kujul. Välja tuuakse punktid, mis 
vajasid muutust.

2. Peatükk §2 lg 2 juures, kus on kirjas, et lastevanemate esindajad ja esindaja asetäitja 
valitakse hoolekogusse iga õppeaasta algul toimuval rühma koosolekul. 

Tekkis küsimus, et kas lastevanematel saab olla esindaja? Liina Stamm tõi välja et saab, kui 
see on määratud hoolekogu töökorras. Koolieelse lasteasutuse seadus ega Jõgeva lasteaed 
Rohutirts põhimäärus ei ole hoolekogu menetlustoiminguid ega täpset töökorda paika pannud.
Talvik ja Salumaa (2014) toovad oma raamatus „Nõuded koolieelse lasteasutuse hoolekogu 
tegevusele ja protokolli koostamisele välja“, et haldusmenetluse üksikasjad peab iga 
lasteasutuse hoolekogu ise määrama, kui neid ei ole määratud seaduses või määruses. Mida 
selle küsimuse puhul pole tehtud. Direktor ei jäänud siiski vastusega rahule. Liina Stamm 
lubas veel täpsemalt järele uurida.

3. Peatükk §8 lg 1 juures tekkis küsimus, et kui hoolekogu esimees, hoolekogu aseesimees, 
direktor või vallavalituse esindaja ei kutsu kokku erakorralist  hoolekogu koosolekut, siis mitu
hoolekogu liiget peaks tegema ettepaneku, et kutsuda kokku erakorraline hoolekogu 
koosolek? Leiti ühiselt, et 3 hoolekogu liiget peaks sellisel juhul ettepaneku tegema. 

§ 9 lg 1 Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat 
ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele peaks korraldama koosoleku 
kokkukutsuja/ ettepaneku tegija. Selle ettepanekuga nõustusid kõik kohal olnud hoolekogu 
liikmed. 

§10 lg 1 Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku 
juhataja ja protokollija. Leiti, et ei pea koosoleku juhataja alla kirjutama, piisab protokollija 
allkirjast. §10 lg 2 punkt 9 , toodi välja et see punkt kordab eelnevat. Tehti ettepanek  jätta see 
punkt ära. 

§10 lg 3 Ettepanek protokoll saadetakse 7 päeva pärast hoolekogu koosoleku toimumist 
direktorile, kes hoolitseb protokolli avalikuks tegemise eest. 

§11 lg 2 Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees,
uue koosoleku kokku hiljemalt 7 päeva jooksul.



§12 lg 1 Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Poolt- ja vastuhäälte 
võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. 
Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane.

§12 lg 2 Hoolekogu ettepanekuga arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, 
tema äraolekul aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid. 
Tehti ettepanek see punkt töökorrast  välja jätta. Kui on tõsisem probleem ja tekib vajadus, 
siis valitakse selline isik ühekordseks kontrollimiseks. Hoolekogu ei pidanud vajalikuks 
pidevat kontrolli teostada ning sellega hoolekogu esimehe vabatahtliku töö koormust 
suurendada. 

§12 lg 3 Hoolekogus kinnitatud otsuste avalikustamine toimub lasteaia kodulehel, lasteaia 
stendi peal lastevanematele nähtaval kohal ja rühmade listis 10 päeva jooksul peale koosoleku
toimumist.

§13 lg 4 Side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu läbiviidud koosolekute 
hääletustulemused protokollib hoolekogu esimees, tema puudumisel aseesimees. Protokollile 
kirjutab alla protokolli koostaja (hoolekogu esimees või aseesimees). 

§14 Koostöö kohaliku omavalitsusega lg 1 Kohalik omavalitsus teavitab tulevastest/toimunud
lasteaeda puudutavatest muudatustest lasteaia hoolekogu, hoolekogu koosolekul või e-kirja 
teel. 

Tehti ettepanek punkti töökorda mitte lisada. Ei peetud mõistlikuks kohalikule omavalitsusele 
kohustusi panna. Teiseks ei peetud seda ka võimalikuks.

§15 lg 1 Rühma hoolekogu esindaja peab küsima enne hoolekogu koosolekut rühma 
lastevanemate arvamusi hoolekogu koosolekul päevakorrale tulevate otsuseprojektide kohata/ 
vastavalt vajadusele ja võimalusele. 

Otsustati, et rühma hoolekogu esindaja küsib enne hoolekogu koosolekut rühma 
lastevanemate arvamusi hoolekogu koosolekul päevakorrale tulevate otsuseprojektide kohta, 
vastavalt vajadusele ja võimalustele, kuid oluliste otsuseprojektide kohta teeb koosoleku 
kokkukutsuja märke koosoleku kutse peale, et neid teemasid on kindlasti vaja rühmas 
eelnevalt arutada. 

§16 lg 1  Hoolekogu peab õppeaasta jooksul tehtud töö kohta esitama aruande 
lapsevanematele. Hoolekogu annab aru rühmade lastevanemate koosolekul.

 Tehti ettepanek sõnastada ringi. Hoolekogu peab õppeaasta jooksul tehtud töö kohta esitama 
aruande lapsevanematele. Rühma hoolekogu esindaja annab aru rühma lastevanemate 
koosolekul.

§16 lg 2 Hoolekogu esimees koostab hoolekogu tegevuse aastaaruande lastevanematele, 
kajastades õppeaasta jooksul tehtud tööd ja esitab selle rühmade lastevanemate koosolektel. 



Tehti ettepanek punkt ringi sõnastada. Uus sõnastus: Lühi aastaaruande koostamise eest 
vastutab hoolekogu esimees tema äraolekul aseesimees ja esitab selle rühma hoolekogude 
esindajatele uue õppeaasta alguses. 

§17 Hoolekogu otsusega mitte nõustumine. Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti 
vaidlusküsimuste korral on vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda 30 päeva jooksul 
arvestades otsuse vastuvõtmisest lasteaia pidaja Jõgeva Vallavalitsuse poole otsuse 
õiguspärasuse kontrollimiseks. 

/allkirjastatud digitaalselt/
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Protokollija


