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KOHTLA-JÄRVE  LASTEAED KIRJU-MIRJU  

HOOLEKOGU E-KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 1 

KOHTLA-JÄRVE                                 15.10.2020 

 

Algus: 17.15                Lõpp: 18.00 
 

Koosolekust võtsid osa:  Gerlin Rande, Jekaterina Link, Mihhail Fomitšov, Oksana Drozdova, 

Diana Berseneva, Virve Linder, Margus Lutt, Kristina Bochareva, Ülle 

Lepassaar 

Puudusid: Inessa Avakjan, Liivi Rudnev 

 

E-koosolekule kutsutud: Ingrid Ustav – lasteaia direktor ja Anne Illopmägi – õppealajuhataja. 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe valimine. 

2. Hoolekogu aseesimehe ja sekretäri valimine. 

3. Jõulupakkide tellimine lastele. 

4. Huviringidest. 

5. 2021/22 õppeaastal tööd alustavate rühmade moodustamine (liitrühmad, pererühmad, 

keelekümblusrühmad või tavarühmad - üheealised lapsed). 

6. Jooksvad küsimused 

 

1. Kohtla-Järve Lasteaia Kirju-Mirju hoolekogu esimehe valimine  2020.-2021. õppeaastaks. 

Hoolekogu liikmed tutvustasid ennast ja esitasid kandidaate hoolekogu esimehe kohale.   

Otsustati ühehäälselt valida hoolekogu esimehe kohale 3. rühma lastevanemate esindaja Gerlin 

Rande. 

 

Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget. 

Otsustati: Hoolekogu esimeheks kinnitada Gerlin Rande. 

 

2. Hoolekogu aseesimehe ja sekretäri valimine. 

Hoolekogu liikmed esitasid kandidaate hoolekogu aseesimehe ja protokollija kohale.   

 

Otsustati ühehäälselt valida hoolekogu aseesimeheks 5. rühma lastevanemate esindaja Virve Linder 

ja protokollijaks 8. rühma lapsevanemate esindaja Jekaterina Link. 

Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget. 

Otsustati: 1. Hoolekogu aseesimeheks kinnitada Virve Linder. 

2. Protokollijaks kinnitada Jekaterina Link. 

 

3. Jõulupakkide tellimine lastele. 



Kommipakk, nagu ka eelnevatel aastatel, tuleb lasteaia eelarvest ja selle maksimumsumma võiks 

olla 5 eurot. Valikus olid mitmed kommipakid, hoolekogu liikmed otsustasid valida Kalevi 

kommipaki. 

Koosolekul valiti välja KALEVi kommipakk „ Maag päkapikk” 400 g maksumusega 4 eurot.. 

Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget. 

Otsustati: Tellida lastele ühesugused kommipakid Kalevist lastevanemate osalustasu arvelt hinnaga 

4 eurot (Maag päkapikk kommipakk). 

 

4. Huviringidest. 

Käesoleval aastal huviringe ei toimu. Tantsuring lükkub edasi, võimalik, et novembrikuusse. 

Tantsuringi toimumise aeg sõltub soovijate arvust. Infot huviringi kohta jagatakse lastevanematele 

rühmades. 

Jalgpalli ja jäähoki trennid võivad toimuda õues alates novembrist. 

Robootika ring hetkel ei tegutse seoses õpetaja puudumisega, kuid rühmades õpetajad sellegipoolest 

tegelevad robootika ülesannetega. 

 

5. 2021/22 õppeaastal tööd alustavate rühmade moodustamine. 

Lasteaia direktor selgitas tekkinud probleemi olemust ning pakkus välja võimalikud variandid, 

kuidas jätkata tööd järgmisel õppeaastal ning missuguseid rühmi võiks avada – liitrühm, pererühm, 

keelekümblusrühm või tavarühm, kus käiksid üheealised lapsed. 

Diana Berseneva: Vene lapsevanemad toovad oma lapsed eestikeelsesse lasteaeda, et nad saaksid 

osaleda eestikeelses ühiskonnas. Kui oleks kõik jagatud eestlasteks ja venelasteks, siis see ei ole 

eriti hea. Ma ei arva, et meie ühiskonnas, eriti Ida-Virumaal peaks see toimima. Me peame 

rikastama üksteist. Lastele on tegelikult ükskõik, mis keeles keegi räägib, peaasi et on olemas 

sõbrad, kellega mängida ja jagada oma mänguasju. 

Virve Linder: Olen Diaga täiesti nõus, ütleksin täpselt sama. Vene lapsevanemad panevad oma 

lapse eestikeelsesse lasteaeda, et võimaldada neile suuremat eestikeelset keskkonda ning anda neile 

võimalus varajases eas eesti keel ära õppida. Kui me nad ära eraldame, siis me teame ju seda, et 

suures kollektiivis, kus on ainult venekeelsed lapsed, suheldaksegi ainult vene keeles ja ainus 

eestikeelne kontakt hakkabki olema õpetaja. Ainus põhjus seda eesti keelt rääkida ongi selle 

õpetajaga. Lõpuks tekib küsimus, mis on selle asja mõte. Teisest küljest on see probleem igal pool, 

et eesti lapsi on nii vähe. Minu arvates seisneb lahendus ikkagi professionaalsetes õpetajates ja 

selles, et me tagame selle, et meie õpetajad on keelekandjad ja oskavad hästi toime tulla 

mitmekeelse rühmaga. Mulle isiklikult meeldiks, kui minu laps õpiks rääkima vene keelt. Selle 

kohapeal teeksin ettepaneku, et lasteaias oleks venekeelne õpe eesti lastele.  

Gerlin Rande: Minu laps on rühmas ainus eestlane. Temal on kõik lapsed sõbrad ja pluss on veel 

see, et ta räägib nüüd ka vene keelt. 

Otsustati: Hoolekogu liikmete arvates peaks praegune olukord lasteaias jätkuma, kus rühmad on 

komplekteeritud vastavalt vanusele ning rühmas on nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad lapsed 

koos. Selliselt on õppetöö lasteaias kenasti toiminud. 

 

6. Jooksvad küsimused. 



1) Lasteaia direktor tegi ettepaneku vabastada ühe rühma laps osalustasust ning põhjendas ka oma 

ettepanekut.  

Kristina Bochareva: Kindlasti peab vabastama ja 100 %. 

Gerlin Rande: Mina olen samuti nõus, sest vanem ei saa ju ka tööl käia seetõttu, et peab oma last 

päeva jooksul mitu korda lasteaeda tooma ja viima.  

Virve Linder: Mul ei ole samuti selle vastu midagi. 

Otsustati ühehäälselt vabastada ühe rühma lapsevanem 100% osalustasust kuni 31.maini 2021. 

Hääletati: Ettepaneku poolt 9 liiget, vastu 0 liiget. 

Otsustati: Vabastada ühe rühma lapsevanem 100% osalustasust kuni 31.maini 2021. 

 

2) Hoolekogu esimees Gerlin Rande tõstatas küsimuse toiduraha tõstmise kohta. Kas sel aastal 

oleks vaja seda tõsta või mitte. Direktori sõnul pole hetkel vajadust tõsta. Aga kui lapsevanemad 

pole rahul toitlustamisega ja arvavad, et oleks vaja midagi rohkemat anda, siis tuleks seda arutada. 

Hetkel oleme vaadanud, et sellest rahast piisab. Lisaks sellele on meil veel koolipiim ja koolipuuvili, 

mida lapsed saavad ja mille eest maksab PRIA.  

Kas oleks vaja midagi rohkemat toitlustamisel? Kas lapsed kaebavad tühja kõhu üle? Proovisime 

lastele juurde anda musta seemneleiba. Alguses ei tahetud, nüüd juba küsitakse. 

Otsustati: Sel õppeaastal toitlustustasu mitte tõsta. Lastevanemate arvates võib toitlustamisega 

rahule jääda.  

 

3) Kõrged ja suured puud lasteaia territooriumil. Direktori pöördumine linnavalitsuse liikme poole. 

Juulikuus tormi ajal kukkus üks lasteaia territooriumil olev puu maha ja tekitas väga suurt 

pahandust nii lasteaia uuele aiale kui ka naabermaja juures seisvale autole ning põhjustas ka 

elektrikatkestuse. Esitatud on avaldus / pöördumine linnavalitsusele, et piirata ja pügada puid. See 

läheks alles järgmise aasta eelarvesse. 

Otsustati: Laste ohutuse tagamiseks tegeleda puude piiramisega. 

 

 

 

 

 

Jekaterina Link 

protokollija 


