
Lagedi Lasteaia hoolekogu koosolek, nr 1 

Aeg: 16.11.2020 kell 18.00-19.25 
Koht: Lagedi lasteaed 
Osalesid: Kristjan Soomänd, Imbi Orav, Angela Reinart, Signe Ivanišvili, Jaan Kurusk 
Marget Merman, Bärbel Salumäe, Mariin Virolainen 
Puudu: Stina Metsis, õpetajate esindaja 
Koosoleku juhataja: Imbi Orav 
Protokollija: Mariin Virolainen 

Päevakord: 
Protokollija valimine 
HK esimehe valimine 
HK aseesimehe valimine 
LA jõulupeod detsembris 2020 
LA personali jõuluüritus 18.12.2020 

1. Protokollija valimine 
1 kandidaat, Mariin Virolainen. Protokollija kinnitatakse 0 vastuhäälega. 2020/21 õa protokollija 
Mariin Virolainen (Mesimarjade esindaja).  

2. HK esimehe valimine 
Kandidaadiks esitatakse Mariin Virolaineni poolt Stina Metsis. Esimees kinnitatakse 0 
vastuhäälega. 2020/21 õa esimehena jätkab Stina Metsis. 

3. HK aseesimehe valimine 
Direktor tutvustab aseesimehe ülesandeid. Kandidaadiks esitab end Jaan Kurusk. Aseesimees 
kinnitatakse 0 vastuhäälega. 2020/21 aseesimees Jaan Kurusk (Mesimõmmide esindaja).  

Direktor küsib kooskõlastuse koosoleku juhatamiseks, sest esimees puudub. HK on nõus. 

4. LA jõulupeod detsembris 2020 
Direktor ja õppejuht tutvustavad LA jõulupidude ülesehitust 2020 detsembris. Ettepanek on teha 
18.12 jõuluhommik ainult lastele, ilma lapsevanemateta. Üritus rühmadele eraldi, mitte kõik koos. 
Tuleb teater “Trumm”, etenduega “Kuningakass”, etenduse sees tuleb ka jõuluvana koos rühmade 
kingikottidega. Etenduse raha 3,55€ per laps, olenemata lasteaeda tulemisest tol päeval. Juhul kui 
tuleb võtta kasutusele varuplaan, toovad päkapikud kingikotid rühma, etendust ei toimu ning kogu 
jõuluhommik toimubki ainult oma rühmas.  
Küsimus pildistamise/filmimise kohta 18.12 - kas filmitakse, pildistatakse kui jah, siis kes ja 
millega? 
LA vastus: Jah, filmitakse ja pildistatakse nii, nagu rühmade siseselt kokku lepitud on ning materjali 
panevad õpetajad üles pärast pidusid Facebooki vmt taolisesse kinnisesse gruppi, kus tavaliseltki 
rühmasiseseid pilte jagatakse. Pilte-videosid teevad õpetajad ainult neist lastest,kelle kohta on 
vanemad loa andnud.  

5. LA personali jõuluüritus 18.12.2020 
Direktor tutvustab Kooli plaani korraldada 18.12 Lagedi Kooli personalile jõuluüritus, selleks oleks 
vaja, et lapsevanemad tuleksid lastele lasteaeda järgi hiljemalt kella 13.00ks, et ka lasteaia personal 



saaks üritusel viibida. HK ettepanek teema osas on teha lapsevanemate seas küsitlus, kas kõik 
saavad tulla lastele järgi. Küsitlus läbi Eliisi või uksel allkirjadega. Õppejuht teeb küsitluslehed.  

Lisaküsimused: 
Küsimused esitatud S. Metsise poolt kirjalikult, esitab M. Virolainen. 
1. Lapsevanemate lubamine mingitel tingimustel lasteaia ruumidesse (tamburitesse).  
Direktori vastus on, et valla koosolekul rõhutati korra kehtima jäämist, mis sätestab, et 
lapsevanemad ei ole lasteaia ruumidesse lubatud. Laste üleandmine ning vastuvõtmine peaks 
toimuma õues.  
HK sõnutsi on lastevanemate mure, et ära on jäänud tagasiside saamine õpetajatelt, samuti ei pääse 
ligi laste kappidele. LA ettepanek on ses osas jätkuvalt: õpetaja on hommikul/õhtul õues ja siis saab 
ka tagasisidet jagada lapsevanematele. Samuti - kui on ikka vajadus siseneda lasteaia ruumidesse, 
siis on see maskiga lubatud. Ent seda siiski äärmisel vajadusel.  
HK ettepanek ka saata lapsed hommikusel ajal üleriietest lahti riietuma rühma eesruumi, mitte teha 
seda tamburis, et tõmbetuule käes ei külmetutaks. LA kiidab ettepaneku heaks.  
2. Huviringide toimumisest/korraldusest COVID-19 tõttu 
Direktori vastus on, et huviringide toimumine sõltub ringipidaja korraldusest ning selles osalevate 
laste arvust, huviringe on lubatud pidada, aga ainult rühmapõhiselt, st lapsi mitmest erinevast 
rühmast korraga kokku panna ei või, et võimalikult suuresti vältida viiruse levikut rühmade üleselt.  

Protokollile lisatud koosolekul osalenute nimekiri.  
16.11.2020 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 
Mariin Virolainen - protokollija 
Imbi Orav - koosoleku juhataja


