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Koosolekul osalesid:
„Koopaoravate“ rühma esindaja Krstiina Põldsaar
„Lendoravate“ rühma esindaja Kristiina Parve
„Käbikeste“ rühma esindaja Kaspar Anderson
„Oravajütside“ rühma esindaja Merli Kuusik
„Pähklikese“ rühma esindaja Priit Avila
Raasiku Vallavalituse esindaja Heli Tomps
Õpetajate esindaja Ilona Täär
Raasiku lasteaia „Oravake“ direktor Stella Heiberg
Koosolekule hilines „Koopaoravate“ rühma esindaja Krstiina Põldsaar liitus 18:35
Koosolekut protokollis: Kaspar Anderson
Päevakord:
1.
2.
3.
4.

2016. aasta eelarve kokkuvõte direktori poolt.
2017. aasta eelarve tutvustus direktori poolt.
Hoolekogu tegutsemise korra kinnitamine
Jooksvad küsimused.

1. 2016. aasta eelarve kokkuvõte direktori poolt.
Direktor andis ülevaate 2016. aastal eelarveliste vahendite kasutamisest. Vahendid kulusid
mänguväljakule uue varjualuse rajamiseks, „Koopaoravate“ rühma juurde varikatuse
paigaldamiseks, muusikaõpetaja ja õppealajuhataja individuaalseteks koolitusteks,
personali tuleohutuse koolituseks ja muusikariistade hankimiseks, „Käbikeste“
maalimispõllede, „Lendoravatesse“ uue nõudepesumasina ning 6-nurkse laua ostmiseks.
Lisaks soetati jalgratta hoidjaid „Pähklikese“ ja „Oravajütside“ rühmade poolsele õuealale,
koristajale tolmuimeja ning direktorile töötool. Enamus õppevahendeid hangiti
aastatellimusena, kuid vastavalt vajadusele ja jooksvatele teemadele muretsetakse 2-5
korda aastas lisaks meisterdamisvahendid.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson uuris, kui palju õpetajaid koolitustel osalevad ning kas
koolituskulusid on selleks planeeritud?
Direktor vastas, et koolituskuludesse on planeeritud vahendid ühisteks koolitusteks (2017.
aastal on lasteaias toimunud kaks 3-tunnist koolitust, kus osalesid kõik õpetajad).
Individuaalseteks enesetäiendamiseks eelarvelisi vahendid ei ole, kuna õpetajatel on
avatud võimalus osaleda tasuta koolitustele. Kõik õpetajad, kes on soovinud osaleda
enesetäiendamisel, on seda teinud.

2. 2017. aasta eelarve tutvustus direktori poolt.
Direktor tutvustas 2017. aasta eelarvet. Suurenes koolituskulude maht, kuna personalil on
vaja läbida esmaabi koolitus, sest koolituse kehtivusaeg hakkab lõppema. Lisaks on
eelarvesse planeeritud vahendid järgnevaks:
a) Kokale menüü koostamise abistamiseks programmi hankimine – realiseerunud;
b) Köögis keedukatla väljavahetamine – realiseerunud;
c) Jalgratta hoidjate hankimine – realiseerunud;
d) Magnettahvlite hankimine – realiseerimata;
e) Toolide vajadusel väljavahetamine – realiseerimata;
f) Mänguväljakute hooldus – realiseerimata;
g) Ventilatsiooni puhastamine- teostatakse juulis, kui lasteaed on puhkusel.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson uuris, et kas asendamisteks küsiti palgafondi rohkem
raha?
Direktor vastas, et palgafondi raha juurde ei küsitud ning asenduste tasustamine toimub
olemasolevate vahendite arvelt, mis tekivad õpetajate puudumisest ja kahe õpetaja
kvalifikatsiooni puudumisest (eelarve koostamisel arvestatakse, et kogu personal saab
kvalifikatsioonile vastavalt palka).
3. Hoolekogu tegutsemise korra kinnitamine.
OTSUS Hoolekogu kinnitas tegutsemise korra ühehäälselt.
4. Jooksvad küsimused.
4.1 Päästeameti kontroll
Direktor teavitas, et Päästeamet on läbiviinud veebruaris 2017 kontrolli, mille käigus
tuvastati järgnevad puudused:
a) Elektrikilbi ruum tuleb täies ulatuses muuta tulekindlaks, st lisaks tulekindlale uksele
tuleb ka lagi tulekindlaks muuta;
b) Kehtiva korra kohaselt tuleb ventilatsiooni üks kord aastas puhastada, mida seni
majas alates selle vastuvõtmisest tehtud pole;
c) Köögis olev tulekustuti ei vastanud kehtestatud nõuetele.
Puudused a ja c on tänaseks likvideeritud ning puudus b kõrvaldatakse juulis.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson juhtis tähelepanu asjaolule, et järelevalveasutuse poolt
tehtud ettekirjutistest lasteaiale tuleb hoolekogu teavitada.
4.2 „Käbikeste“ rühma õpetaja konkurss
Direktor teavitas, et „Käbikeste“ õpetaja ei soovi peale tähtajalise töölepingu lõppemist
jätkata ning seoses sellega on välja kuulutatud konkurss õpetaja leidmiseks.
4.3 Lasteaia järjekorrast
Direktor teavitas, et sügisest võetakse vastu 20 uut last ning järjekorda jääb 5 last, kes
soovisid kohta alates 2017. aasta sügisest.

Hoolekogu liige Kaspar Anderson juhtis tähelepanu asjaolule, et valla kodulehel oleva info
kohaselt soovis 2016. a kohta 14 last ning alates 2017. a 18 last, mis teeb kokku 32 last.
Direktor teavitas, et valla kodulehel olev nimekiri on ekslik ning seal ei ole kajastatud
tegelik lasteaia järjekorra olukord.
Direktor teavitas, et sügisest võetakse „Lendoravate“ rühma 20 last vanuses 2-4 a.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson juhtis tähelepanu, et antud vanuserühma näol oleks
tegemist liitrühmaga, kuhu on lubatud vastu võtta 18 last.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson uuris, et kui kaua kehtib hoolekogu otsus laste arvu
suurendamise osas.
Direktor teavitas, otsus kehtib ühe õppeaasta ning igaks õppeaastaks tuleb otsus uuesti
teha.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson teavitas, et hoolekogu ei ole ettepanekut „Lendoravate“
rühma suurendamiseks alates 2017 a sügisest, teinud.
Direktor tegi hoolekogule ettepaneku otsus käesoleval koosolekul vastu võtta.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson juhtis tähelepanu, et kuna antud teemat ei olnud
eelnevalt hoolekogule tutvustatud ning puudus võimalus küsida vanemate arvamust antud
küsimuses, siis ei ole koosolekul võimalik otsust vastu võtta.
Valla esindaja Heli Tomps arvas, et vanematelt ei peaks antud küsimuses arvamust
küsima.
Hoolekogu esimees Merli Kuusik tegi ettepaneku, et otsuse võiks teha e-hääletuse teel
peale seda, kui „Käbikeste“ rühma vanematelt, kelle lapsed liiguvad uuest õppeaastast
„Lendoravatesse“, on küsitud arvamust.
Hoolekogu liige Kaspar Anderson edastas hoolekogule lastevanematelt (küsitud 12
vanemalt tuli tagasiside 8 vanemalt) saabunud arvamused laste arvu suurendamise kohta.
Esitatud arvamuse kohaselt ei pooldanud enamus (5 vanemat) „Käbikeste“ rühma laste
arvu suurendamist sügisest „Lendoravate“ rühmas.
Hääletamise tulemused:
„Lendoravate“ rühma laste arvu suurendamise poolt olid:
„Lendoravate“ rühma esindaja Kristiina Parve
„Oravajütside“ rühma esindaja Merli Kuusik
„Pähklikese“ rühma esindaja Priit Avila
Raasiku Vallavalituse esindaja Heli Tomps
Õpetajate esindaja Ilona Täär
„Lendoravate“ rühma laste arvu suurendamise vastu olid:
„Koopaoravate“ rühma esindaja Krstiina Põldsaar
„Käbikeste“ rühma esindaja Kaspar Anderson
OTSUS Hoolekogu tegi ettepaneku suurendada 2017/18 õppeaastaks „Lendoravate“
rühma kohtade arvu kuni 20.

4.4 Lasteaia arvete võlgnevusest
Hoolekogu liige Priit Avila uuris, et kuidas tegeletakse võlglastega?
Direktor teavitas, et võlglastele on saadetud kirjad, milles on teavitatud, et võlgnevuse
mittetasumisel arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.
4.5 Lasteaia õueala uuendamiseks toetuse küsimine
Hoolekogu esimees Merli Kuusik teavitas, et Raasiku ettevõtetele saadetud pöördumisele
õueala uuendamiseks toetuse küsimiseks, tuli 0 tagasisidet.
Hoolekogu esimees Merli Kuusik pöördus seoses õueala uuendamisega kohalikus
ettevõttes (Byggnor Tehased OÜ) töötava Priit Avila poole, kes lubas teemat veelkord
ettevõtte juhtkonnaga arutada.
Hoolekogu esimees Merli Kuusik tegi ettepaneku taotleda raha õueala uuendamiseks
„Hooandja“ kaudu.
4.6 Täiendatud rahuloluküsitluse vormist
Hoolekogu liige Kaspar Anderson juhtis tähelepanu asjaolule, et direktor lubas saata
täiendatud küsimustiku vormi hoolekogu liikmetele tutvumiseks 7.aprilliks.
Direktor teavitas, et küsimustiku vorm ei ole veel täiendatud ning saadetakse hoolekogule
kohe, kui täiendused on sisse viidud.
.

