
KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

Toimumisaeg ja koht: 17.10.2022 , kell 18:00-20.00, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 

Juhatas: Indrek Hansen  

Protokollija: Evely Ehrpas 

Võtsid osa: nimekiri lisatud 

Päevakord: 

1.       Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri (protokollija) valimine („Kose valla 

üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1). 

2.       Hoolekogu tegevuse planeerimine - tegevuse eesmärgid;  tegevuse sisu (temaatika); 

ülesannete täitmise tähtaeg („Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja 

töökord“ § 12). 

3.       Riskianalüüs („Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja 

päevakavale“ § 5). 

4.       Lasteaia kodukord („Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 9² lg 1) – punasega on tehtud 

parandused/täiendused kodukorrale. 

5.       Varia 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri (protokollija) valimine.  

Vastavalt Kose Vallavolikogu poolt 22.03.2021 vastu võetud määrusele nr 5 „Kose valla 

üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1 valib hoolekogu enda hulgast 

esimehe, aseesimehe ja sekretäri.  

Hoolekogu esimeheks valiti Indrek Hansen, aseesimeheks Eero Leedmaa ja protokollijaks Evely 

Ehrpas. 
 

2. Hoolekogu tegevuse planeerimine - tegevuse eesmärgid;  tegevuse sisu 

(temaatika); ülesannete täitmise tähtaeg. 

Vastavalt Kose Vallavolikogu poolt 22.03.2021 vastu võetud määrusele nr 5 „Kose valla 

üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 12 koostab hoolekogu tööplaani 

käesolevaks õppeaastaks. Hoolekogu võtab oma töös arvesse vastava määruse § 11 sisu. Arutati 

hoolekogu tegevuse eesmärke ja sisu ning jõuti järeldusele, et § 11 osas muudatusi ega täiendusi ei 

tehta. 

 

 

 



3. Riskianalüüs. 

Riskianalüüsi aluseks on sotsiaalministri poolt 24.09.2010 vastu võetud määruse nr 61 

„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 5.  

 

Väljavõte Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli riskianalüüsist 2022-2023, mille osas on tarvis kooli 

pidajal teostada kulutused, et riskid kõrvaldada või maandada. 

Keskkonna- 

liik 
Nr 

Hindamis-

kriteerium 

Riski-

tase 
Oht Selgitus 

1. Maa-ala 

väljapool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Külgnev 

tänav - Pargi 

tänav 

III löögi- ja 

muljumisoht 

Külgnev tänav ei vasta tänapäevastele 

nõuetele ja see on kitsas, kahe auto teel 

kõrvuti paiknemise korral, kasutavad 

sõidukid teeserva viisil, et jalakäijal on 

seal viibimine ohtlik. Tänava ääres 

puudub nõuetele vastav kergliiklustee. 

Tänav on suureneva liikluskoormusega 

ja see on lühim tee Tallinnasse. Lastel 

puuduvad turvalised liikumisvõimalused 

asula keskusega, Pargi ja Kesk tänava 

ristmiku kergliiklus ühendused on 

ohtlikud, kuna Kesk tänava 

kergliiklustee lõpeb kohas, kus vasakult 

tulev autojuht ei märka kergliiklusteel 

liikuvat inimest pimeda nurga tõttu, 

kergliiklusolukord on ristmikul 

korraldamata. Peatee prioriteetsus on 

antud valel suunal, kuna suurem liiklus 

toimub Kesk tänavalt Pargi tänavale 

lasteaed-kool suunal, prioriteetsuse 

muutmine langetaks liikluskiirust 

ristmikul, kuna ühelgi teel liikuval autol 

poleks sel juhul võimalik ilma 

lisamanöövrita või teisele osapoolele 

teed andmata otse sõita. Mõisa pargis 

olev kergliiklustee ei ole valdavalt 

kasutuses märjal ja pimedal ajal, kuna 

sellel puudub valgustus ja kõvakate. 

Tade küla suunal olev Kuivajõe sild on 

kitsas, pime ja ohtlik, koolilapsed on silla 

külge riputanud helkureid, et ennast 

nähtavamaks teha, Tade piirkonna 

elanikkond on pidevas kasvus suureneva 

elamuehituse tõttu, valdavalt noored 

lastega pered, seetõttu inimeste 

liikluskoormus suureneb. Tade küla 

poolsed silla tugimüürid on osaliselt 

varisenud, sild vajab rekonstrueerimist ja 

jalakäijatele turvalisema osa loomist. On 

oluline kanda helkurveste väljapool 

territooriumit, kasutada raamatukokku, 

külakeskussesse jm jõudmiseks Pargi 

tänava asemel teisi tänavaid, võimalusel 

pargis olevaid jalutusteid. Lasteaed on 

oma projekteeritud võimsuse ületanud 

ülerahvastatuse tõttu ja 

parkimiskorralduse/kergliiklustee 

nõuetele mittevastavus on suur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riskitegur. Tänavala nõuab 

liiklusohutusauditi/liiklusohutuse 

inspekteerimise  läbiviimist ja ohutute 

lahenduste loomist. Lasteaed-koolil 

puuduvad vahendid olukorra 

lahendamiseks. 

2 Parkla III löögi- ja 

muljumisoht 

Olemasolev parkla ei vasta 

tänapäevastele nõuetele, manööverruum 

on kitsas ja parkivad autod varjavad 

osaliselt ülekäigurada, mis ootamatus 

olukorras ei taga piisavat 

reageerimisaega. Parkla kõrval olev 

kergliiklustee ei vasta nõuetele ja on 

osaliselt puudu, mis muudab laste 

liikumise parkivate autode vahel 

ohtlikuks. Lasteaed on oma 

projekteeritud võimsuse ületanud 

ülerahvastatuse tõttu ja 

parkimiskorralduse/kergliiklustee 

nõuetele mittevastavus on suur 

riskitegur. Parkimiskorraldus nõuab 

liiklusohutusauditi/liiklusohutuse 

inspekteerimise läbiviimist ja ohutute 

lahenduste loomist. Lasteaed-koolil 

puuduvad vahendid olukorra 

lahendamiseks. 

3 Bussipeatus III löögi- ja 

muljumisoht 

Lasteaed-kooli ees puudub nõuetele 

vastav bussipeatus, kuid buss siiski 

peatub, kuna olukord seda nõuab. Bussi  

peatumine lasteaed-kooli ees seiskab 

liikluse Pargi tänaval mõlemal suunal, 

kuna tänav on kitsas. Bussipeatuse 

loomine asutuse ette on vajalik ja see 

nõuab liikluskorralduse vastavat 

muutmist. Tänavala nõuab 

liiklusohutusauditi/liiklusohutuse 

inspekteerimise läbiviimist ja ohutute 

lahenduste loomist. Lasteaed-koolil 

puuduvad vahendid olukorra 

lahendamiseks. 

4 Vanad puud III löögi- ja 

muljumisoht 

Lasteaed-kooli ees, külgedel ja aias sees 

kasvavad vanad puud, mis on osaliselt 

jõudnud oma eluea viimasesse etappi, 

seetõttu nende murdumine on tõenäoline. 

Puude hindamiseks tuleb läbi viia 

dendroloogiline uuring, mis selgitaks 

välja potentsiaalselt ohtlikud puud. 

Uuringu järel tuleb ohtlikud puud ja 

oksad viivitamatult likvideerida. 

Lasteaed-koolil puuduvad vahendid 

olukorra lahendamiseks. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Sisekeskkond 

 

10 Seinad III terviserisk Osade keldrikorruse ruumide seintel on 

suured veekahjustused, mille tõttu 

pudeneb krohvi, niiskuskahjustused on 

töötajate tualettruumis, veekahjustuse 

tagajärjel on keldrikorruse 

triikimisruumi seintel hallitus, mis 

ohustab töötajate ja ka laste tervist 
(lapsed käivad keldrikorruse 

söögisaalides söömas, triikimisruumis 

hoiustatakse lasteaialaste voodipesu ja 

pudipõllesid). Köögi seintel on plaadid 

osaliselt lahti, seintel ja lagedel on värv 

osaliselt lahti. Sõimerühma seintel on 

värvi- ja krohvikahjustused.  

 

III riskitase- keskmine risk: tuleb välja töötada meetmed ja abinõud ning rakendada need ellu 3 

kuni 5 kuu jooksul pärast hindamist. 

 

Terviklik riskianalüüs on lisatud protokolli Lisana. Riskitasemete I-II maandamistega saab Kose-

Uuemõisa Lasteaed-Algkool individuaalselt hakkama. Kooli direktori poolt edastatakse protokoll 

koos riskianalüüsiga Kose Vallavalitsusele. 

 

Kose Vallavolikogu 20.04.2022 määrusega nr 9 kinnitati „Kose valla teede ja tänavate teehoiukava 

aastateks 2022- 2025“. Investeeringute alla on toodud: Kesk tänava katendi remont; Pargi tn- Härma 

tee parkimiskohtade, bussipeatuse, jalakäijate silla lahendamine. Projekteerimise alla on toodud: 

Pargi tn silla ekspertiis; Pargi tn kergliiklustee. 

 

4. Lasteaia kodukord. 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse (vastu võetud 18.02.1999) § 9² lg 1 koostab lasteasutuse 

kodukorra direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteasutuse hoolekogule.  

Direktor tutvustas lasteaia kodukorra muudatusi: 

 Vanem teavitab lasteaeda lapse haigestumisest/puudumisest Stuudiumi kaudu. Laps 

arvatakse toidupäevalt maha, kui laps on märgitud Stuudiumis puudujaks hiljemalt sama 

päeva hommikul kell 7.00. 

 Punkti 8.6 lisati Rõõmukiirte rühm. 

 Muudeti punkti 11.1 ning eemaldati aegunud viide suulisel või muul moel teavitamise osas. 

 Muudetud kodukord jõustub 01.11.2022. 

 



Hoolekogu kinnitas muudatusettepanekud ja uue kodukorra. 

5. Varia. 

Lasteaed-kooli eelarve, remondi rahastus, lasteaiakohtade puudus - vallavalitsus on tellinud 

analüüsid, mille valmimist oodatakse. Nende põhjal teeb vald valiku erinevate alternatiivide seast 

lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks, langetab otsuse remonditööde vajalikkuse, mahu ja 

rahastuse osas.  

Arutleti kooli ümberkorraldamise teemal. 

Arutleti köögi-keldri remondi teemal ning jõuti järeldusele, et need ruumid tuleb igal juhul 

renoveerida. 

Lasteaed-kooli käis kontrollimas Põllumajandus- ja Toiduameti inspektor. Tema kirjalik tagasiside 

on alles valmimas. 

Naerupallide rühma esindaja tõstatas rühma lastevanemate seas mure tekitanud teema- lapsed 

rühmas vaid ühe õpetajaga. Direktor selgitas, et tegu oli erandolukorraga, mitte tavapärase 

käitumisega. Sõimerühmas on õpetajad vastavalt „Koolieelse lasteasutuse seadusele“ § 20 lg 6: 

eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteasutuse personali töökorraldus 

põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav 

töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse kohta. 

 

 

 

Indrek Hansen      Evely Ehrpas 

Hoolekogu esimees     Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osalejate nimekiri: 

 


