
KOHTLA-JÄRVE  LASTEAED KIRJU-MIRJU  

HOOLEKOGU E-KOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 3 

KOHTLA-JÄRVE                       13.02.2023 

Koosolek toimus ajavahemikul 07.02. – 13.02.2023. 

Hoolekogu e-koosoleku protokoll 13.02.2023 

 
Koosolekust võtsid osa:  Tatjana Voloshchishina, Livi Rudnev, Diana Berseneva, Jelena 

Vendik, Margus Lutt, Kristiina Mäesaar-Timefejeva, Virve Linder, 

Julia Kovaltšuk 

 

E-koosolekuga seotud: Anne Illopmägi – lasteaia direktor. 

 

Arutelu teema: Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju 5. rühma (Mesimumm) laste arvu 

suurendamine 1 lapse võrra alates 20.02.2023. aastast. 

Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju hoolekogu liikmetele oli saadetud e-kirjaga 07.02.2023 

lapsevanema avaldus ja kiri põhjendusega, miks lapsevanem soovib oma last panna Kirju-

Mirju lasteaeda kooliminevate laste rühma. 

Kooskõlastamise viis: iga hoolekogu liige saadab oma otsuse kooskõlastamiseks e-kirja 

kaudu lasteaia direktorile (kirju-mirju@kjlv.ee) ning e-koosoleku protokollijale Tatjana 

Voloshchishinale.  

PÄEVAKORD: 

1. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju 5. rühma (Mesimumm) laste arvu suurendamine 1 lapse 

võrra – olukorra tutvustamine, kinnitamise kooskõlastamine ning ettepaneku tegemine. 

1. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju 5. rühma (Mesimumm) laste arvu 

suurendamine 1 lapse võrra – olukorra tutvustamine, kinnitamise 

kooskõlastamine ning ettepaneku tegemine. 

Lasteaia direktor Anne Illopmägi saatis hoolekogu liikmetele tutvumiseks lapsevanema soovi 

ja põhjenduse, miks lapsevanem soovib panna oma last just 5. rühma alates 20.02.2023.a. 

Hoolekogu liikmed saatsid oma kooskõlastuse ja ettepanekud nii direktori kui ka protokollija 

e-mailile. 

Diana Berseneva: Minul ei ole midagi selle vastu, et võtta last lasteaeda. Nõus. 

Jelena Vendik: Mina olen poolt. Ettepanek on suurendada 5. rühma laste arvu 1 lapse võrra. 

Margus Lutt: Kui rühma õpetajad on nõus, annan mina kindlasti oma heakskiidu, kuna 

keegi meist ei sooviks sellisesse olukorda sattuda. 

Tatjana Voloshchishina: Lapsi on palju, aga ikka olen nõus. 
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Kristiina Mäesaar-Timofejeva:  Olen selle poolt, et suurendada laste arvu rühmas kuni 22 

last. 

Virve Linder: Olen nõus. 

Julia Kovaltšuk: Annan oma nõusoleku Mesimummi koolivalmidusrühma laste arvu 

suurendamise 1 koha võrra osas. Soovin kõnealuse laste emale jõudu ja jaksu haigusega 

võitlemisel. 

Liivi Rudnev: Nõus. 

Otsus: Ettepanek suurendada 5. rühma laste arvu 1 lapse võrra alates 20. veebruarist 2023. 

Poolt – 8 hoolekogu liiget, 2 hoolekogu liiget on lasteaiast lahkunud, 1 hoolekogu liige ei 

vastanud.  

 

 

 

Tatjana Voloshchishina 

protokollija 


