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KADRINA LASTEAED SIPSIK 

HOOLEKOGU 2022/2023 KOOSOLEK 

PROTOKOLL 

 

Pargi 5, Kadrina         30.11.2022 nr 2 

 

Koosolek algas kell 18.00, lõppes kell 19.23 

Koosolekut juhatas: Anu Faelmann-Klaus 

Protokollis: Gerda Remmel 

 

Koosolekust võttis osa: lasteaia direktor, lasteaia õppealajuhataja Ingrid Haavajõe, 2 lasteaia õpetajat ja 

13 lapsevanemat rühmade esindajatena (vt Lisa 1). 

 

PÄEVAKORD: 

1. Toitlustamisest lasteaias. „Oma Köök” alates 2.jaanuarist 2023 

2. 2022.aasta eelarve täitmine 

3. 2023.asta eelarve projekt 

4. Muud küsimused. 

 

Koosoleku alguses, kui kõik olid kogunenud, tegime ringkäigu ja tutvusime tunnetustoa ja köögiga. 

Õppealajuhataja ja direktor tutvustasid, mis on neis tehtud ja mis veel teha vaja. 

1. Köögis on sanitaarremont lõppenud, seadmed ja muud vahendid jõuavad kohale nädalal 49 või 50 

ehk esimeseks jaanuariks peaks kõik valmis olema. Kokkade otsimise konkurss on olnud edukas ja 

leitud on 2 kokka. 

 

2. Direktor tutvustas, mis on 2022.aasta eelarvega muutunud, mis korda saadetud ja mis veel vaja 

teha (lisa 2).  

Investeeringud. Selle aasta eelarves oli vajadus vahetada välja kogu arvutipark ja detsembrikuu 

jooksul tulevad kõikidele õpetajatele uued arvutid.  Korraldati hange ventilatsiooniseadmete 

ostuks ning iga rühm Huljal, Kadrinas ja Vohnjas saab seadme, mis puhastab ja niisutab õhku 

rühmaruumis. Nende seadmete kasutuselevõtuga  loodame, et ka haigused liiguvad tänu 

puhtamale õhule vähem. Seadmed pannakse paika selle nädala jooksul. 
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Palgafond. Palgad tõusid sel aastal õpetajatel 5-7% ja õpetajate abidel 12%. Märkuseks, et kui 

nüüd uus alushariduse seadus vastu võetakse, siis eeldatakse õpetajate abidelt lapsehoidja kutset. 

Meie oleme vaikselt sinnapoole juba liikumas ja selle aasta koolitustesse oli lapsehoidja koolitus 

planeeritud. Selle jaoks on võimalik taodelda toetus t töötukassast, kuid kuna seadus vastu pole 

veel võetud, siis toetust ka veel taodelda ei saa. Koolitus lükkub siis järgmisesse aastasse ja 

ootame seaduse jõustumist. 

Inventar. Sel aastal sai uuendatud ruumide inventari ja see jätkub ka uuel aastal. Uuendatud on 

rühmade ja tunnetustoa töövahendeid ja mööblit, õuealale ostetud lauad ja pingid (Hulja), 

rühmadesse tolmuimejad, majahoidjatele trimmerid, uusi toidunõusid, pesumasin (Hulja) ja 

aurupesur (Hulja). 

Infotehnoloogia. Eliis keskkond leiab järjest enam kasutust ja Sipsiku lasteaed liitus sel aastal ka 

Opiq teenusega. Rühmades kasutatakse seda aktiivselt. 

Remont. Planeeritud remondirahad läksid peamiselt tunnetustoa rajamiseks. Ülejääki kasutati 

köögiprojekti jaoks. Tegemata jäi hoovivalgustuse uuendamine, sest oma köögi rajamine on 

praegu tähtsam. Hoovivalgustuse uuendamise plaan lükkub järgmisesse aastasse.  

Koolitus. Kolmandat aastat järjest oleme küsinud struktuurfondidest koolituskuludeks. Ka sel 

aastal toetust saime (4400EUR). Selle raames saime koolituse nüüdisaegse õpikäsituse ja 

projektõppe kohta. Viroli toetuse abil soetatud Verge koolitus pidi toimuma detsembris, kuid 

lükkub edasi jaanuarikuusse. Veel on plaanis liituda E-õpirännakuga, mis algab detsembris, kuid 

põhiosa jääb jaanuarisse. Planeeritud meeskonnakoolitus toimub sel aastal Sagadis. 

Õppevahendid. Samamoodi nagu ikka 4EUR kuus lapse kohta on jagatud  9 kuu jooksul. See raha 

kulub õppevahenditele nagu pliiatsid, värvid, paberid jms. Õppevahendite raha on jagatud ka 

erialatundide tarbeks nagu muusika, liikumine jms. Üks osa rahast jaotub ka metoodika kabinetile, 

kus on nt robootikavahendid jms. 

Terviseedendamise kulud. Peamiselt kasutavad töötajad ujulat ja jõusaali. Sulgpallitreeninguid 

enam ei toimu. See eest alustati oma laulukooriga. 

Trükised. Selle aasta suureks teoks on muidugi Sipsiku kroonika ilmumine. Eelmine trükitud 

kroonika ilmus siis, kui lasteaial täitus 25 aastat. Mõmmikute esindaja Jane uuris, kuskohast on 

see kättesaadav ja leppisime kokku, et kroonika läheb digitaalselt üles lasteaia kodulehele. 

 

3. Järgmiseks tutvustas direktor 2023.aasta eelarvet. Koostamise strateegia oli väga konservatiivne 

ja püüti mahtuda samadesse numbritesse nagu sel aastal.  

Oma köök. Oma köögi jaoks on küsitud rahastust 2022.aasta reservfondist. Vallavalitsuse poolt on 

see kinnitatud. Võetud on hinnapakkumised kolmelt ettevõttelt seadmetele. Remondi osas on 

kasutatud ka enda raha ja 1300EUR tuli lisaks küsida. Kokku remondikulu 5944EUR. 

Lapsevanemate poolt tasutud toidupäeva maksumus sisaldab toiduainete ja toidu valmistamise 

kulusid. Hoolekogu kinnitas: Toidupäeva hind 2023: 2,82EUR sõimerühmas, 3,48EUR aiarühmas. 

Märkuseks, et kohatasu järgmiseks aastaks ei tõsteta. Hiirekese esindaja Lili uuris, kas on 

vanematelt tagasisidet septembrist tõusnud toidupäeva hinnatõusu kohta. Direktor vastas, et 

nendeni otseselt suuremat tagasisidet jõudnud ei ole ja toitlustajaga suheldes ei ole olnud 

võlgnike arvu suurenemist. Rühmakoosolekutel on küll tulnud mõningat negatiivset vastukaja, 

kuid üldiselt tundub, et vanematele on see vastuvõetav, arvestades kogu üldist hinnatõusu igal 

pool.  

Palgafond. Alates 2023.aastast tõusevad õpetajate palgad 22%  ja lasteaia töötajate palgad 10-

13%. 
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Elekter. Kuna elektrikulud on suuremad, on inventari ja remondikulud väiksemad. Pöialpoiste 

esindaja Evis tegi ettepanekud kasutada ära vaba tasapinnalist katusepinda ja paigaldada 

päikesepaneelid. Esimees Villu lisas, et tema on sellise ettepaneku ka juba vallale esitanud ja lubas 

selle teemaga edasi tegeleda. 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Jaanuaris saab tõenäoliselt valmis lasteaia uus koduleht. 

Koolitus. Plaan on kindlasti jätkata projektõppega. Robootikaring on ka väga populaarne ja lastele 

väga meeldib. Robootikaga tehakse koostööd ka Kadrina Keskkooliga. 

Kultuur ja vaba aeg. Direktor uuris, kuidas on vanematele vastuvõetav see, et väljasõitude, 

teatrite jms raha ei küsita enam sularahas vanemate käest vaid summa lisatakse vastavalt 

käikudele kohatasu arvele. Hoolekogu liikmete info kohaselt on sellele uuendusele ainult 

positiivne tagaside ja teeb elu mugavamaks nii vanematele kui õpetajatele. Senini ei ole 

probleemi olnud ka selles, et summad oleks liiga suured olnud ja käimised on ette teada. Jätkub 

sama süsteem ka edaspidi.   

 

4. Direktor tutvustas, et meil on sellest õppeaastast 3 eripedagoogi, kelle vahel rühmad ära on 

jaotatud: 

• Kristi Mägi 

Mõmmik (sõimerühm/sobitusrühm) 

Päiksekiir 3-4 aastased  

Mesimumm 4-5 aastased  

• Maiu Essi 

Lepatriinu 4-5 aastased  

Lotte 5-6 aastased  

Pätu 6-7 aastased  

Jänku, Nublu, Klaabu 

• Jane Duder  

Pöialpoiss (sõimerühm) 

Tõruke 3-4 aastased  

Hiireke 5-6 aastased  

Krõll 6-7 aastased (sobitusrühm) 

 

Pühade perioodi töökorraldus: 

 13. dets – personali jõuluüritus Sagadis – valverühm alates 15.30. Hoolekogu kinnitas 

otsuse jätta valverühm alates kell 15.30 13.detsembril. 

 23. Dets – 6. jaanuar – valverühmad. Esmaste tagasisideküsitluste kohaselt jääb 

mõlemisse majja 23-30.detsembril 1 rühm ja 2-6.jaanuaril on Kadrinas avatud 3 rühma ja Huljal 

arvatavasti 2 rühma.  

 

Suvine töökorraldus 2023: 

 Hulja maja puhkab – 26.06 -14.07 

 Kadrina maja puhkab – 17.07 – 04.08 

Sõimerühmad 2023 avatakse 14.august. 

Klaabu esindaja Marge uuris, kas koolieelik, kes õppeaasta lõpus lasteaia lõpetab, saab ka suvel 

siiski vajadusel lasteaias edasi käia. Direktor vastas et jah, see võimalus on olemas, kuid kindlasti 

peab laps saama enne kooli ka puhata. 
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Klaabu esindaja Gerda tõstatas küsimuse, et tantsuõpetaja Margega on raske ühendust saada, et 

täpsustada tantsutrenni üle arve pidamist ja trenni eest tasumist. Kas arvestust peab  

tantsuõpetaja või seda peab tegema lapsevanem ja kas esitatakse arve. Direktor täpsustab 

tantsuõpetaja Marge Mägiga selle üle, kuidas ja kas arvestust peetakse. Arvet eraldi ei saadeta. 

Tasumine vastavalt lepingus märgitud süsteemile. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub jaanuari lõpus – veebruari alguses 2023 Hulja majas. 

 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

/digitaalselt allkirjastatud/      /digitaalselt allkirjastatud/ 

Anu Faelmann-Klaus      Gerda Remmel 
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Lisa 1 
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Lisa 2 

ÜLEVAADE EELARVE 2022 KASUTAMISEST 

art. tegevus  märkused 
KADRINA LASTEAED SIPSIK 
EELARVE 2022 
1 151 760,00 
 
Koos lisaeelarvega 
1 178 460,00 

2021/2022 õ/a 
Jänku, Nublu ja Krõll 1+2 
õpetajaga süsteemis 

 
 

Investeeringud 
Info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
seadmed 
10000€ 

 
Ventilatsiooni projekti 
koostamine 
17 800 € 

 
Esitatud taotlus lisaeelarvesse 
 
 
Valmis projekt ja hange 
ventilatsiooniseadmete ostuks 

Investeeringuks soov 20 100€ 
Lisaeelarvega 10 000€ 
Hanke võitis ORDI, rühmadesse 
uued arvutid dets enne jõule 
HTM-i toetus 
ventilatsioonisüsteemide 
ehitamiseks 

Palgafond 2022 aastast tõusevad õpetajate ja 
tugispetsialistide palgad,  lasteaia 
töötajate palgad 5-7% 

Õpetajate ja tugispetsialistide 
palkadeks KOV toetusfond 43 
000€ 
Õpetaja abide palk tõusis 12% 

KORRASHOIU- JA 
REMONDIMTERJALID ja 
hooldustööd 
9000€ 
 
KORRASHOIUTEENUSED 
10000€ 
 
MUUD KINNISTUTE JA 
RUUMIDEGA SEOTUD KULUD 
2500€ 

• Põrandate süvapesu Kadrinas ja 
Huljal 

• Vaipade puhastamine 

• Valgustuse remont Kadrinas ja 
Huljal 

• Valgustus õuealadel Huljal ja 
Kadrinas 

• Liivakastide liiv 

• Multši uuendamine 
mänguväljakutele 

• Pesumaja 

• Prügivedu 

• Ruumide ja territooriumi 
hooldustööd, puidu õlitamine 

 
 
Väljavahetamist vajavad järjest 
vilkuma hakkavad valgustid 
rühmades 
 
 
 
Kadrinas täiendavad valgustid 
maja seinale, Huljal 
õuealakuurile. 

INVENTAR 
16 300 € 
 
 
 
 

• Rühmade inventari järkjärguline 
uuendamine (vaibad, riiulid 
mängukeskuste rajamiseks) 

• Tunnetustoa rajamiseks inventari 
soetamine 

• Kabinettide mööbli uuendamine 

• Hulja õuealale laste lauad, pingid 

• Tolmuimejad 

• Trimmer 

• Toidunõud rühmades 

• Pesumasin Huljale 

• Aurupesur Hulja 

 
 
Riiulid, kapid, diivan, rulood 
Direktori ja majandusjuhataja-
juhiabi kabineti sisustus õppejuhi 
kirjutuslaud  
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INFOTEHNOLOOGILISED KULUD 
4000€ 
 

• Arvutite hooldus 

• Kodulehe uuendamine 

• Eliis 

• Vahendite uuendamine 

• Huljale värviprinter 

 

VALVETEENUSED 
1500€ 

• ForusSecurity valvelepingud 
Kadrinas ja Huljal 

 

REMONT  
10000 € 
 

• Tunnetustoa rajamine Kadrinas ( 
5430 €)  

• Vajaduspõhised remonditööd 
Kadrinas ja Huljal ( köögi 
sanitaarremont) 

 

KOOLITUS 
4000€ 
 
 
VIROLi toetus koolitusteks 
1654€ 
SFOS 4400 € 
 

• Projektiõppe koolitus  
kahe päevane koolitus jaan-veebr 
 
 
 

• Õpetaja abide pikk koolitus  
 

• Sipsiku Suvekooli külalisesineja 

• Jooksvad koolitused õpetajatele, 
tugispetsialistidele, juhtidele ja 
muu personalile 

• Koolitus lastevanematele  

• Verge koolitus 1300 € 

• E-õpirännak Hoolinguga 580€  

• Meeskonnakoolitus Sagadis 

Nüüdisaegse õpikäsituse 
rakendamine Kadrina lasteaias 
Sipsik projektipõhise tööviisi 
toel-I ja II osa, koolitaja Clarum 
Koolitus OÜ (16 tundi, 
projektikoolitus) 
 
Tööandjatele toetus 
töötukassast 
 
ETTEVÕTLIK KOOL/ LASTEAED 
baaskoolitus 
 
Koostöö tugikeskusega, 
sõimerühmas logopeed, 
koolivalmidusest logopeed, 
eripedagoogid 
Toimub 12 jaanuar 2023 
Dets 2022 -jaan 2023, õpiringide 
metoodika abil 
2022 

KULTUUR JA VABA AEG  
4400 € 
 
 
 
 
 
 
400 KULKA toetus 
sünnipäevaürituse 
korraldamiseks 
 
+750€ (KIKi 
2021/2022õppeprogrammide 
toetus koolieelsete rühmade 
õppekäikudeks. 

SIPSIK 45 
1.juunil „ Piip ja Tuut Kadrinas“ 
Õppeaasta algus Vainupeal 
Liikumisfestival Kohilas 
Jalgpallipäev Rakveres 
Sümboolika uuendamine, logotooted 
lõpetajatele kingituseks ja üritustele 
auhindadeks ja meeneteks  
Laste üritused majas 
Lasteaedade sünnipäevad (Huljal ja 
Kadrinas) 
lõpupeod, isadepäevaüritus, 
jõuluüritused,  
Teatrietendused lasteaeda (4 
külalisteatrit, esinejat õppeaastas.) 
 
Nublu, Mõmmik-Krõll, Pöialpoiss 

 
 
 
Sellel aastal kingituseks  Sipsiku 
pildiga värvipliiatsikarp, torusall 
ja helkur – (Ingivabrik OÜ ja 
Promo Star OÜ) 
 
 
Idee väljasõidud: 
teatrietendused, jõulumaad, 
muuseumitunnid arvega lisatud 
kohamaksule. 

MUUD ÕPPEVAHENDID • „Pearaha“ lapse kohta 4 eurot Müügipakkujad lasteaias 
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8000€ 
MÄNGUASJAD, MÄNGUD 
7000€ 
Töövihikud, tööraamatud 
koolieelikutele  
350€ 

kuus I poolaasta 5 kuud ja II 
poolaasta 4 kuud) 

• Õpetajate, eripedagoogide 
vahendite kulud 

 

septembris, veebruaris.  
Õppealajuhataja varustab 
metoodika kabinetti vahenditega 
(kiled, liimid, paberid,)  
 

TERVISEEDENDAMISE KULUD 
4500€ 

• Töötajate sulgpallitreeninguks 
saali rent. 

• Ujula ja jõusaali kasutus 

 
 

BÜROOTARBED 
800€ 
 
TRÜKISED 
1700€ 

• Jooksvad kulud (paberid, pliiatsid 
jne) 

• Huljalepaberipurustaja 

• Kalendrid rühmadesse 
 

• Sipsiku kroonika 

 

MEDITSIINIKULUD, 
TÖÖTERVISHOID 
1850€ 

• Töötervishoiu arst 

• Maskid rühmadesse 
esmaabi tarvikud, kraadiklaasid 
jne 

60 eurot inimene, ametite kaupa 
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EELARVE EELNÕU ÜLEVAADE 2023  

art. tegevus  märkused 
KADRINA LASTEAED SIPSIK EELARVE 
2023 
1 359 200,00€ 

• 2022/2023 õ/a  
Jänku, Nublu, Pätu, Lotte ja 
Mesimumm 
 1+2 töökorraldusega  
süsteemis 
Õppeaasta töötab Sipsikus 
kolm eripedagoogi ja osalise 
tööajaga logopeed. 

Koos lisaeelarvega 2022 
1 178 460,00€ 
 

„ OMA KÖÖK“ 2023 eelarvest 
Kulud eelarvest: 
Remont: 5944€ 
Inventar, seadmed: 8766€ 
 
Toiduvedu Huljale: 8700€ 
 

Seadmete osas 
hinnapakkumised: Suurköögid, 
Metos ja Bestmark. 
 

Lastevanemate poolt 
tasutud 
toidupäevamaksumus 
sisaldab toiduainete, toidu 
valmistamise kulusid. 
Toidupäeva hind jääb 2023: 
2.82 sõimerühmad 
3.48 aiarühmas 

Palgafond 
958 300 € 

Alates 2023 aastast tõusevad 
õpetajate ja lasteaia töötajate 
palgad: õpetajatel 22%, teistel 
10-13% 

2022 -796 986€ 

ELEKTER  
24 950€ 

 2022 elekter 15 500€ 
Kulunud (seisuga 1. nov 
2022) 16 695 € 

Küte- ja soojusenergia 
45 500€ 

 2022 küte ja soojusenergia 
39 000€ 
Kulunud (seisuga 1. nov. 
2022) 28 464 € 

KORRASHOIU- JA REMONDIMTERJALID 
ja hooldustööd 
9000€ 
 
KORRASHOIUTEENUSED 
10000€ 
 
MUUD KINNISTUTE JA RUUMIDEGA 
SEOTUD KULUD 
1500€ 

• Põrandate süvapesu  

• Vaipade puhastamine 

• Valgustuse remont Kadrinas 
ja Huljal 

• Valgustus õuealadel Huljal ja 
Kadrinas!!! 

• Liiv ja multš 
mänguväljakutele 

• Pesumaja 

• Prügivedu 

• Ruumide ja territooriumi 
hooldusremont, puidu 
õlitamine, maja esine 
jalgvärav 

• Inventari hooldusremondid 

 
 
 
 
 
 
Kadrinas täiendavad 
valgustid maja seinale, 
Huljalõuealakuurile??? 

INVENTAR 
12 000€ 
 
 

• Rühmade inventari  
järkjärguline uuendamine 
(vaibad, riiulid mängukeskuste 
rajamiseks) 

• Toidunõud rühmades 
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• Voodipesud, padjad, 

INFO- ja 
KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGILISED 
KULUD 
 
5600 € 
 

• Arvutite korrashoid  

• Kodulehe uuendamine 

• ELIIS 

• Opiq koolieelikutele 

• Kõneravi 

 

VALVETEENUSED 
1800 € 

• ForusSecurityvalvelepigud 
Kadrinas ja Huljal 

 

REMONT  
6500 € 
 

  Vajaduspõhised remonttööd 
Kadrinas ja Huljal 
Õueala valgustus 

 

KOOLITUS 
4000€ 
 
Lisandub VIROLi toetus koolitusteks 
Plaanime nüüdisaegse õpikäsitluse ja 
õppekava rakendamise 
 

• Verge koolitus 12. jaanuar 

• Õpetaja abide koolitus ( 
lapsehoidjate kutse) 

• Ettevõtlik kool, jätk 

• LEGO Mindstorms EV3 
baaskoolitus 

• Projektõppe jätkukoolitus 

• Õuesõppe koolitus, Lehte 
Tuuling 

• Toitlustusteemad (lasteaia 
õppeaasta eesmärk: laste 
toiduteadlikuse ja 
söömisharjumuste 
kujundamine) 

 
Koostöös töötukassa 
 
Koostöös kooliga 
Projekt SFOS  

KULTUUR JA VABA AEG  
6000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
+600€ (KIKi 
2021/2022õppeprogrammide toetus 
koolieelsete rühmade õppekäikudeks. 

Laste üritused majas 
Lasteaedade sünnipäevad (Huljal 
ja Kadrinas) 
lõpupeod,emadepäeva ja 
isadepäeva üritused, 
jõuluüritused, laat, spordipäevad. 
 
Teatrietendused lasteaeda ( 4 
külalisteatrit, 
esinejatõppeaastas.) 
Maakondlikud üritused ja 
nendest osavõtt 
 
Õppekava toetavad väljasõidud, 
muuseumite ja 
õppeprogrammide külastused 

 
Sellel aastal kingituseks  
Sipsiku pildiga 
värvipliiatsikarp, torusall ja 
helkur  
 
 
Kokkulepe rühmades: 
õppekasvatustööd toetavad 
väljasõidud ( 
muusemutunnid, 
õppekäigud) eelarvest, 
teatrietendused, 
jõulumaad, arvega lisatud 
kohamaksule. 

MUUD ÕPPEVAHENDID 
9000 € 
MÄNGUASJAD, MÄNGUD 
6500 € 
 
Töövihikud, tööraamatud koolieelikutele  
750 € 

• „ Pearaha“ lapse kohta 4 eurot 
kuus I poolaasta 5 kuud ja II 
poolaasta 4 kuud) (7632 €) 

• Õpetajate, eripedagoogide 
vahendite kulud (2800 €) 

• Metoodikavahendid, 
robotikavahendid,  

 

Müügipakkujad lasteaias 
septembris, veebruaris.  
Õppealajuhataja varustab 
metoodika kabinetti 
vahenditega  
 
Robotikavahendite taotlus 
HITSA 
HTM toetus eesti keele 
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õppeks muu kodukeelega 
lastele 

TERVISEEDENDAMISE KULUD 
4500 € 

• Ujula ja jõusaali kasutus, 
sportimisvõimalused 
 

 
 

BÜROOTARBED 
1300 € 

• Jooksvad kantseleikulud 
Kadrinas ja Huljal 

• Paljundamise kulud  

 

MEDITSIINIKULUD, TÖÖTERVISHOID 
2000 € 

• Töötervishoiu arst 

• Maskid, testid rühmadesse 
esmaabi tarvikud, 
kraadiklaasid, plaastrid jne 

90 eurot inimene, 2023 
õpetajad, tugispetsialistid 

 

 

 


