
KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Toimumisaeg ja koht: e-maili teel 21.09.2022 ja arvamuse avaldamine perioodil 21.09-27.09.2022 

Juhatas: Indrek Hansen  

Protokollija: Indrek Hansen 

Võtsid osa:  kõik hoolekogu liikmed õppeaastal 2021/2022.  

o Sirli Roosmann Naerupallid rühma lastevanemate esindaja; 

o Marion Mägi Mürakarud rühma lastevanemate esindaja; 

o Riin Villems Rõõmukiired rühma lastevanemate esindaja; 

o Triinu Ellam Päevakillud rühma lastevanemate esindaja; 

o Anželika Künnap Päikesejänkud rühma lastevanemate esindaja; 

o Silvia Kasak kooli lastevanemate esindaja; 

o Indrek Hansen kooli lastevanemate esindaja; 

o Diana Mihkelsoo lasteaiaõpetajate esindaja; 

o Piret Sirel kooliõpetajate esindaja 

o Triinu Sepp vilistlaste esindaja; 

o Eero Leedmaa lasteaed-kooli toetava organisatsiooni esindaja; 

o Siiri Tammeleht kooli pidaja esindaja 

 

Päevakord: 

1. Arvamuse andmine Kose Vallavalitsusele eelarve strateegiale järgmiseks 4 aastaks ja toetuse 

avaldamine vastavasisulisele pöördumisele kooli direktori poolt. 

 

Lähtudes arengukavast on Kose valla 2023-2026 eelarvestrateegia seletuskirjas välja toodud 

piirkonniti erinevad investeeringud, kuid lühidalt on summaarne pingerida järgmine: 

1. Kose 9 795 000 

2.  Oru 1 688 000 (sh. 50% Kolu-Oru kergliiklusteest) 

3.  Ardu 1 260 000 

4. Adressaadita investeeringud - ca. 3,3milj 

5. Kose-Uuemõisa 250 000 

 



Aastatel oli 2021-2022 KULA hoonesse on planeeritud järgmised investeeringud: 

 Rühmaruumide remont – 55 000EUR 

 Keldrikorruse ja köögi rekonstrueerimine – 500 000EUR 

 Keldrikorruse ja köögi rekonstrueerimise projekteerimine – 40 000EUR 

 

Kõik need investeeringud on jäänud toimumata ja ei ole ka lähema 4 aasta valla eelarve strateegia 

plaanides. KULA hoolekogu ei ole nõus, et eelpool kirjeldatud piirkonnad saavad miljoneid 

investeeringuteks ja see tehakse kõik Kose-Uuemõisa arvelt. Oleme kaardistanud, et just meie 

köök ja laste söökla on valla omasuguste asutuste seas just üks kõige kehvematest. Oleme näinud 

vaeva, et nii meie lastel, kui ka personalil oleksid kaasaja standardile vastavad tingimused, kuid 

oleme sügavalt pettunud Kose Vallavalitsuse eelarvestrateegiast, mis ei väärtusta Kose-Uuemõisa 

piirkonna arengut läbi vastavate investeeringute. Saame kordades vähem investeeringuid, kui 

meist väiksemad haldusüksused Oru ja Ardu ja mitukümmend korda vähem kui Kose, samas 

oleme piirkonnana ühed suurimad panustajad valla ühisesse rahakotti. Ka meie piirkonnas 

rahvastik kasvab ja meil on omad unistused, mis seonduvad piirkondliku kasvu ja inimeste 

ootustega sotsiaalse keskkonna osas. Me ei saa nõustuda sellise rahanduspoliitikaga ja avaldame 

ühehäälset toetust kooli direktori poolt tehtud ettepanekule. Tahame oma investeeringuid 

tagasi, meie lapsed ja inimesed väärivad seda! 

 

 

Lugupidamisega, 

Indrek Hansen      Indrek Hansen  

Hoolekogu esimees     Protokollija 

/Digiallkirjastatud hoolekogu nimel/ 

 

 

  


