
TARTU LASTEAED PIILUPESA 

HOOLEKOGU  KOOSOLEKU PROTOKOLL 

21.11.2022 
Tartu 
 
Algus kell 16:30, lõppes kell 18:05 
Koosolek toimus lasteaia suures saalis. 
 
Koosolekut juhatas: Ly Aas (direktor) 
Protokollis: Eha Agu (Jänkupere) 
Koosolekust võtsid osa: Sten Aus (Sipsikud), Kaarel Svätski (Lotte), Eha Agu (Jänkupere), 
Helerin Koppel (Mesilinnud), Angelika Pärna (Piilud), Marily Saar (Liblikad), Helen 
Hendrikson (Lepatriinud), Evelin Peets (Õnneseened), Laura Saarna (Vesiroosid), Laura 
Kirss (Mummud), Stella Narusson (Terakesed), Reili Valvas (Nukid), Kati Helmeste-Riet 
(Pesamunad), Kadri Kalluste (Pardipojad), õpetajate esindaja Eve Vilson, õppealajuhataja 
Silja Parbus ja LV esindaja Katrin Parv. 
 
 
Päevakord: 
 

• Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine ja kinnitamine. 
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• Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine ja kinnitamine. 

 
Ühehäälselt valiti ja kinnitati hoolekogu esimeheks Sten Aus (Sipsikud). Samuti valiti ja 
kinnitati hoolekogu aseesimeheks Kaarel Svätski (Lotte). 
Hoolekogusse kuulub 7 endist ja 7 uut liiget. 
 

• Koosseis ja olukord lasteaias. 
 

Piilupesa lasteaias on praeguse seisuga 245 last. Kokku on 14 rühma, nendest 6 on 
sobitusrühma. Sõimerühmas on 14 last ja aiarühmas 20 last.  
Lasteaias on 65 töötajat. Koosseis on küllaltki paikne, üle 30 aasta lasteaias töötajaid on 8 ja 
üle 20 aasta 10 töötajat. Majas töötab igapäevaselt 2 logopeedi ja eripedagoog. Psühholoogi 
sellest aastast enam pole. 
Uus on majandusjuhataja. 
  
 

• Lasteaia Piilupesa sisehindamise aruande tutvustamine. 
 
Lasteaed Piilupesa avati 1982. aastal venekeelse lasteaiana. Alates 2016. aastast on kõik 
lasteaia 14 rühma eestikeelsed. Lasteaia eripäraks on draamategevus, mille käigus valmib 
õppeaasta jooksul igas rühmas kaks etendust. 
Viimastel aastatel on vähenenud lasteaias lastekohtade arv seoses sobitusrühmade 
suurenemisega. Toetust ja abi vajav laps vajab rohkem aega ja tegelemist. Seetõttu on 
sobitusrühmad kohaarvu poolest väiksemad. Tekkinud on vajadus ka sobitusrühmas 
töötamiseks vastava kvalifikatsiooniga õpetajate järgi. Lasteaed on asunud õpetajaid 



koolitama eripedagoogiliste pädevuste osas. Olulised on ka koostööpartnerid nagu Hariduse 
ja Tugiteenuste Keskus ja Rajaleidja. 
Igal aastal toimuvad arenguvestlused nii töötajate ja juhtkonna vahel kui ka lapsevanemate 
ja õpetajate vahel. Õppeaasta alguses edastavad rühmad oma vajadused ka juhtkonnale. 
Toimuvad ümarlauad kui mõnes rühmas ilmnevad probleemid. 
Antud aruande koostamisel tuli välja ka, et lasteaia töötajatel on teatud hirm arvuti ees. 
Lasteaia personalile korraldatakse digikoolitusi. Infovahetuseks kasutatakse rakendust Eliisi. 
Tartu linn on esimene kus ka koolivalmiduskaart liigub läbi Eliisi kaudu ARNO keskkonda. 
Koolid saavad selle sealt aegsasti kätte juba mais.  
Toimuvad ka Vaikuseminutite koolitused, mis aitavad õpetajatel rühmas mürafooni alla 
tõmmata ja toetada eneseregulatsiooni oskust. 
Sisehindamise aruanne saadeti kõigile hoolekogu liikmete meilidele kus igaüks sai sellega 
pikemalt tutvuda. 
 

• Õppeaasta 2022/23 teemad ja üritused. 
 
Kuna tegemist on juubeliaastaga, siis tähistatakse seda teatriga. Lapsed teevad ise teatrit ja 
vaadatakse ka teisi. Külla tuleb Miku-Manni Lasteteater. Koridorides on seina peal 
teatristendid, kus on fotod laste tegemistest. Lapsevanemad on oodatud neid vaatama. 
Valminud  etendusi ka filmitakse. 
Plaanis on piparkoogitegu ja jõuluhommiku kohvik õues. Jõuludeks kaunistatakse 
õuepaviljon, kuuskede osas palutakse lastevanemate abi. Jõulupeod toimuvad õues, ainult 2 
rühma otsustasid sees pidada. 
Koolirühmad hakkavad käima Lõunaksekuses uisutamas. Tulemas on ka internetiturvalisuse 
ja keskkonnateemaline töötuba. 
Novembri lõpus algab Vaikuseminutite annetustalgud, mille eesmärgiks on heaolu loova 
keskonna loomine ka nendes asutustes kus vajalikud vahendid puuduvad. 
Programmi Rohelise kooli meeskonna eesmärk on saada tunnustatud keskonnamärgis 
Roheline lipp. 
 
 

• Kokkuvõte lasteaias tehtud töödest. 
 
2022 aasta suvel (27 juuni kuni 19 oktoober) remonditi Tartu Linnavalitsuse toel Jänkupere ja 
Piilude rühmad. Vana võimlemissaali asemele tehti tehnoloogiatuba lastele ja töötajatele. 
Rühmadesse sai 26 õhupuhastit. Vahetati välja soojussõlm, tulemuseks on väga soojad 
rühmad. Kabinetid said uued ja originaalsed nimesildid. 
B korpuse õuealal uuendati 2 liivakasti ja tänavakivid asendati muruga. Muru polnud vist 
kõige parem variant? Liivahunnikud kipuvad murule. Ootel on seikluspargi rajamine. 
Suur parkla sai uue pinnakatte.  
 

• Remonditud rühmade ja tegelustoa vaatlus. 
 
Remonditud Jänkupere ja Piilud rühmades on veel puudu õueriiete kuivatuskapid ja rulood. 
Paigaldatakse tuleval aastal. 
Tegelustoas on suured kapid helitehnika, kostüümide ja lavakaunistuste jaoks. Olemas on ka 
väike kööginurk koos külmkapiga. Puudu on veel lauad ja toolid. Seinale tuleb CHP 4K 
üliterava pidiga interaktiivne LED-puutetahvel. 
 
 
Otsused: 
 
Kinnitati ühehäälselt Tartu Lasteaed Piilupesa sisehindamise aruanne õ-a. 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022. 



Parandada koostööd juhtkonna, õpetajate, erialaspetsialistide ja lastevanemate vahel. 
Eesmärgiga märgata abi vajavat last võimalikult vara ja suunata ta õigesse 
õpikeskkonda(rühma). 
Järgmisel hoolekogu koosolekul majandusaasta aruande kokkuvõte ja kinnitamine. 
Pannakse paika uue aasta plaanid. 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub veebruaris. 
 
 
 
 
 
Direktor          Protokollija 
Ly Aas          Eha Agu 
 
 

 


