
KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

Toimumisaeg ja koht: 09.01.2023 kell 18:00-20:00, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 

Juhatas: Indrek Hansen  

Protokollija: Evely Ehrpas 

Võtsid osa: nimekiri lisatud 

Päevakord: 

1.       Arvamuse andmine Kose Vallavolikogu otsuse eelnõule „Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli 

tegevuse ümberkorraldamine“; 

2. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli kollektiivpuhkuse otsustamine 2023. a juulikuu osas. 

 

1. Arvamuse andmine Kose Vallavolikogu otsuse eelnõule „Kose-Uuemõisa Lasteaed-

Kooli tegevuse ümberkorraldamine“:  

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli hoolekogu on Kose Vallavalitsusele esitanud oma ettepanekud ja 

seisukohad 14.12.2022 kirjaga nr 1-7/6 (dokumendiregistris 11-9/2035), kus ei nõustutud kooli 

likvideerimisega Kose-Uuemõisast.  

Lisati, et arvestatav arutelu saab tekkida ainult juhul, kui KULA hoolekogule ja Kose-Uuemõisa 

piirkonna avalikkusele tutvustatakse Kose valla pikka haridusplaani, mis hõlmaks Kose-Uuemõisa 

ja Kose piirkonna põhikooliealiste laste mahutamist olemasolevatesse kooliruumidesse rände B 

stsenaariumis. Muuhulgas peab olema välja toodud kahe piirkonna lisapindade vajadus, kui 

selliseks peab vajadus tekkima. 

 

Antud kirjas tegi hoolekogu omapoolsed ettepanekud järgmiselt: 

Viia ellu tegevused: Õppeaastal 2021/2022 seadis hoolekogu laienemise tingimusteks territooriumi 

laiendamise, majaesise parkla ning kergliiklustee laiendamise ja nõuetele vastavusse viimise (3). 

Tegemist on laste turvalisuse küsimusega, kuna laste arvu suurenedes lisandub ka autosid ja 

lisanduvate laste osas tekib vajadus territooriumi suurendamiseks. Hoolekogu ei ole nendest 

tingimusest käesolevaks hetkeks loobunud. Kõiki neid töid ei ole käesolevaks hetkeks tehtud. Kooli 

pidaja on Kose Vallavalitsus. Kose Vallavolikogu on teinud otsuse ehitada Pargi tn kergliiklustee ja 

KULA esine parkla nõuetele vastavaks aastaks 2024. Lisaks eeltoodule kaasajastada ja laiendada 

haridusasutuse köök, rekonstrueerida keldrikorruse ruumid ja hoone tehnosüsteemid, et tekiksid 

eeldused täiendava mooduli paigalduseks; kaaluda ja tuua välja plussid ning miinused võrdsetel 

tingimustel KULA praeguste algkooli ruumide osas, mõisakooli rajatava algkooli osas ja uue 

põhikooli rajamise osas; kirjutada arengukavasse sisse uue põhikooli rajamine Kose-Uuemõisa. 

 

Antud punkte pole Kose Vallavalitsus täitnud ega täitma asunud, samuti puudub tõstatatud 

teemadele igasugune vallapoolne tagasiside. 

 

Antud teemas on lisaks esitanud oma seisukoha Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õpetajad (28.11. 

22 registreeritud dokumendiregistris 11-9/1958), Kose-Uuemõisa Arendamise Selts (30.11.2022 

registreeritud dokumendiregistris 18.3-12/1975). Kõik kolm osapoolt on Kose-Uuemõisa kooliosa 

sulgemise vastu. 

 

 

 

 



Vastavalt Kose valla arengukavale 2023-2035 on haridusvaldkonna tugevusteks kodulähedased 

lasteaiad ja koolid ning väljakujunenud teenuste tarbimise muster; hea looduslähedane 

õpikeskkond õuesõppe võimalustega (v.a Kose). Haridusvaldkonna arendamisel lähtuti 

arengukavas kodu- ja loodusläheduse printsiibist. 

 

Täiendavalt lisame, et 09.01.2023 seisuga on 2022/2023 õppeaastaks järjekorras 41 last, sh 

eelistusega: 

Kose-Uuemõisa LAK  17          
Ardu LA   1 
Kose LA Habaja maja 3 
Kose LA Kose majad  17 
Kose LA Ravila maja  0 
Oru LA    3 

 
Õppeaastaks 2023/2024 on järjekorras 118, sh eelistusega:          
Kose-Uuemõisa LAK  18                        
Ardu LA   6            
Kose LA Habaja maja 4 
Kose LA Kose majad  56 
Kose LA Ravila maja  11 
Oru LA    21 
 

Arvestades, et kevadel lõpetab Kose-Uuemõisa lasteaia üks rühm lapsi, kes suunduvad kooli, siis 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool suudab mahutada 2022/2023 õppeaastaks järjekorras olevad 

lapsed, puudu jääb seega ainult üks rühm, kuhu mahutada 2023/2024 õppeaastaks kohta soovivad 

lapsed. Vajadust kahele uuele lasteaiarühmale ei ole! Samuti, kui vald on täna seisukohal, et Kose-

Uuemõisa lapsed peavad saama ära mahutatud Kose-Uuemõisa lasteaeda, siis palume sama 

reeglit kasutada ka teiste lasteaedade puhul. Siit tulenevalt ei ole põhjendatud kooliosa sulgemine! 

 

Otsus: Ei nõustu Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli kooliosa liitmisega Kose Gümnaasiumiga 

alates 1. septembrist 2023.  

Ei nõustu Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaiaosa liitmisega Kose Lasteaiaga PäevaLill 

alates 1. septembrist 2023. 

 

2. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaiaõpetajate kollektiivpuhkuse otsustamine 

2023. a juulikuu osas: 

Vastavalt Kose Vallavalitsuse 22.03.2021 määruse nr 5 „Kose valla üldhariduskoolide hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 11 lg 3 p 5 teeb hoolekogu Kose Vallavalitsusele ettepaneku 

lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta. 

 

Lasteaia rühmades läbi viidud küsitluse alusel vajavad juulikuu jooksul kindlasti lasteaiakohta 

Rõõmukiirte rühmas 2 last, Päevakildude rühmas 1 laps, Mürakarude rühmas 4 last, 

Päikesejänkudes 0 last, Naerupallides hääletas kollektiivpuhkuse vastu 43% vastanutest. Toimus 

arutelu kollektiivpuhkuse võimaldamise osas. 

 

Hääletuse tulemused kollektiivpuhkuse toimumise osas: 

Poolt: 9 

Vastu: 1 

Erapooletuid: 1 

 

Otsus: hoolekogu toetab lasteaiaõpetajate kollektiivpuhkusel olemist ajavahemikus 

03.07.2023 - 30.07.2023. 

 



Hoolekogu teeb siinkohal ettepaneku Kose Vallavolikogu poolt 24.11.2022 vastu võetud määruse 

nr 26 „Kose valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine 

ja maksmise kord” § 4 p 2 muutmiseks järgnevaks: vabastada juulikuus kohatasu maksmisest 

pered, kes lasteaiakohta ei kasuta. 
 

 

 

Indrek Hansen     Evely Ehrpas 

Hoolekogu esimees     Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osalejate nimekiri:

 

 


