
LASTEAED VIGRI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 2 

13.02.2020  

 

Algus: 16.00 

Lõpp: 17.30 

 

Kohal viibisid 

hoolekogu liikmed: Kärt Aardam, Merle Samuel, Ellen Jõhvik, Liisa Otsak; 

lasteaia esindajad: Sirje Garamaga. 

 

Puudus hoolekogu liige Karin Kokla (saatis eelnevalt ettepanekud arengukava osas e-maili 

teel). 

 

PÄEVAKORD 

1. Lasteaed Vigri kodukord 

2. Projekt „Hiiumaa pärimus Vigri Lasteaia tegevustes“ 

3. Lasteaed Vigri arengukava 

4. Suvine valverühm 

5. Muud küsimused 

 

1. Lasteaed Vigri KODUKORD 

Vahepeal on hoolekogu liikmed kodukorra osas muudatusettepanekuid teinud, need on nüüd 

kõik sisse viidud ja kodukorra võib kinnitada. 

Otsustati: 

• kodukord heaks kiita ja vastu võtta. 

 

2. Projekt „Hiiumaa pärimus Vigri Lasteaia tegevustes“ 

Sirje tutvustab projekti „Hiiumaa pärimus Vigri Lasteaia tegevustes“. Projekti aitas kirjutada 

MTÜ Rõõmu Allikas (Liisa Otsak). Projekti rahastaja on Rahvakultuuri Keskus ning taotlus sai 

täisrahastuse summas 1413 eurot.  

 

Projekti toel toimub Vigris 5 Hiiumaa pärimusega seotud õppepäeva:  

• märtsis 2020 toimub 2 õppepäeva Suuremõisa Klaasikojas ja Pähkli Talu 

Seebikojas. Ühel õppepäeval läheb üks rühm klaasi töötuppa, teine rühm seepi tegema. 



Teisel õppepäeval teevad rühmad vahetust ja lähevad vastavalt seebi töötuppa ja klaasi 

töötuppa.  

• aprillis 2020 tuleb Ille Savioja (MTÜ Tantsumajakas) lastele õpetama vana aja 

laulu- ja tantsumänge. Projekti toel soetatakse lasteaia muusikalisteks tegevusteks ka 

väikekannel.  

• sügisel 2020 toimub 2 õppepäeva Kõrgessaare piirkonna kabelite-kirikute juurde; 

esimesel õppepäeval on plaanis Malvaste kabel, Reigi kirik ja Lauka kabel, teisel 

õppepäeval Puski, Kalana ja Kiduspe kabel.  

 

3. Lasteaed Vigri arengukava 

Sirje tutvustab Karini e-maili teel tehtud muudatusettepanekuid ja täiendusi, mis ta selle alusel 

arengukavasse sisse on viinud. 

Sõnastati uus Lasteaed Vigri visioon: Lasteaed Vigri on traditsioone hoidev, turvaline ning 

loova arengukeskkonnaga lasteaed. 

Sirje saadab viimaste täiendustega arengukava hoolekogu liikmetele e-maili teel. 

 

Otsustati: 

• kõik hoolekogu liikmed vaatavad täiendatud arengukava veel üle ja annavad 20. 

veebruariks e-maili teel Sirjele teada, kas annavad oma nõusoleku arengukava 

kinnitamiseks. 

 

4. Suvine valverühm 

Sirje tutvustab vanemate seas läbiviidud küsitluste tulemusi. Konnakeste rühmas soovib 

valverühma saada 6 ja Kalakeste rühmas 3 last.  

Sirje peab küsitluste tulemuse põhjal tegema vallale ettepanekud, kuidas valverühma olukord 

suvel lahendada.  

Valverühma avamisel on murekohtadeks tööjõu- ning lisavahendite puudus. Samuti tekib 

probleem toitlustuse tagamisega. Marjele (kokale) ja Margitile (kes tegeleb 

toitlustusprogrammiga) on vaja tagada puhkus (mis muidu oleks kollektiivpuhkuse ajal 

juulikuus), aga samade oskustega inimesi on keeruline leida. Teine võimalus on toitlustusteenus 

sisse osta (siis puudub ka toitlustusprogrammi täitmise kohustus ja ei pea seda kellelegi uuele 

selgeks õpetama), see on aga tõenäoliselt kallim, kui tavapärane toitlustuse kulu. 

 

Otsustati: 



• hoolekogu teeb ettepaneku lisavahendite leidmiseks (küsida vallalt, osavallalt), mis 

aitaks tagada toitlustusteenuse sisseostmise või/ja tööjõukulud lisainimeste (rühmas 

olevate töötajate) leidmiseks. 

 

5. Muud küsimused 

5.1.Praegu kehtiva hoolekogu määruse järgi on nii, et hoolekogu protokollid peavad olema 

allkirjastatud hoolekogu esimehe ja protokollija, mitte kõigi hoolekogu liikmete, poolt. 

Otsustati: 

• edaspidi allkirjastavad protokolle hoolekogu esimees (Kärt) ja protokollija (Liisa). 

 

5.2.Eelmises protokollis oli sees, et robootikaring jaanuaris maksab 2.50€/kord ja 

veebruarist muutub kuutasu põhiseks 10.00/kuu. Ringijuhendaja Tarvo Malk aga 

otsustas, et soovib jätta robootikaringis osalemise korratasu põhiseks, seega ringi eest 

tasumine jätkub põhimõttel 2.50€/kord. Siis ei kannata ükski ringis osaleja rahaliselt, 

kui näiteks haiguse tõttu puudub.  

 

5.3.Sirje teeb Liisale ettepaneku kirjutada KIKi projekt (tähtaeg 15. märts). Projekti 

raames on lasteaial soov teha 2 õppepäeva koostöös RMK-ga. Üks õppepäev 

„Sookollil külas“ Tihu järvede juures ja teine õppepäev „Kõik metsast“ Ristna RMK 

maja juures. Projektist taotleks transpordikulu ja tasu RMK-le õppetegevuste 

läbiviimise jaoks.  Liisa on nõus. 

 

 

Hoolekogu esimees:  Kärt Aardam   Allkiri 

 

Protokollija:   Liisa Otsak   Allkiri  

  

 


