
 

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS 

 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL  nr 1      

 

Koeru          4. oktoober 2017 

Algus kell 16.15, lõpp kell 17.50 

Osavõtjad : Rühmade esindajad Maret Kool, Kadi Tamp, Meeli Kirja, Gare Karumaa, Silja 

Flink, Keio Kustavus, Sigrid Saar, valla esindaja Toomas Tammik, õpetajate esindaja Kristel 

Grauberg ja direktor Anu Kangur. 

PÄEVAKORD 

1. Protokollija valimine 

2. Hoolekogu esimehe valimine 

3. Hoolekogu töögraafiku kinnitamine 

4. Toiduraha soodustuse määramine 

5. Toidupäeva maksumusest lasteaias 

6. Info 

KUULATI 

1. Direktor tegi ettepaneku K. Graubergile hakata protokollijaks. 

2. Hoolekogu esimehe kandidaatideks esitati K. Kustavus ja S. Flink. 

3. Direktor A. Kangur  tutvustas hoolekogu töökorda ja pädevust ning tulenevalt andmekaitse 

seadusest palus kõigil osalejatel kinnitada oma allkirjaga, et hoolekogu liikmed ei avalikusta 

mitte avalikku informatsiooni kolmandatele isikutele. 

 Lasteaia direktor A. Kangur tegi ettepaneku järgmine kord kokku saada novembrikuu 

alguses, hoolekogule saadetakse materjalid tutvumiseks nädal aega varem.  

Arutlusele tuleks lasteaia suvine lahtiolek ja järgmise aasta eelarve. 

 Uuel aastal toimuks koosolek veebruaris või märtsis, olenevalt, mis ajaks on eelarve 

kinnitatud ning selle õppeaasta viimane kokku saamine oleks juunis. 



4. Toiduraha soodustuse saamiseks oli esitatud 4 avaldust, viiele lapsele. 

Aasta lõpuni on selleks kasutada 247 eurot. Kuna ühel avaldusel olid puudulikud andmed 

perekonna sissetulekute kohta, puudus hoolekogu liikmetel alus soodustuse määramiseks. 

Seoses puudulike andmetega ja väheste avaldustega, tuli arutlusele teema, et võib-olla ei julge 

kõik abivajajad avaldust esitada.  

T.Tammik tegi ettepaneku: „Avaldusel olevaid isikuandmeid näeb ainult direktor, hoolekogu 

liikmetele on nähtavad ainult täiendavad andmed perekonna kohta.” 

K.Kustavus: ”Avaldused saab esitada direktorile otse Eliisis” 

5. Direktor rääkis majanduskuludest ning võrdles seda eelmise aasta sama perioodiga. 

Toiduraha  kulu on 66%, eelmisel aastal samaks ajaks 68%. Sel õppeaastal on lapsi natuke 

vähem lasteaias. Nimekirjas on 107 last. 

Alates 2016 a sügisest  tasuvad õpetajad toiduraha lõunasöögi eest.  

Lasteaia toidupäeva maksumus on endiselt 1.21 eurot.  

Erinevate projektide kirjutamistele on saadud lisaraha eelarvesse ja need on võimaldanud meil 

teostada erinevaid ettevõtmisi koos lastega.  

Jätkuvalt soovime muretseda kööki Kombiahju mis võimaldaks meil korraga küpsetada 

ahjuplaatidel kõikidele rühmadele ja kasutada köögiviljade aurus küpsetamist, mis on 

tervislik. 

T.Tammik lubas uurida valla rahalisi võimalusi. 

M.Kool: „Vao majas pestakse nõusid käsitsi, sinna oleks ka vaja nõudepesumasinat.”  

S.Saar: „See eeldab köögiremonti, kuhu nõudepesumasin paigutada?” 

A. Kangur :”Vajadusel võib 12-komplektilise paigutada ka rühmaruumi” 

T.Tammik tegi direktorile ettepaneku uurida Vao maja võimalusi nõudepesumasina 

paigaldamiseks. 

6. Info 

Jätkuvalt on ühed ja samad vanemad pidevalt lasteaia kohatasu ja toiduraha võlgu. Hetkel on 

võlgnevuse suurus 506,36 

T.Tammik :”Tuleb esitada inkasso nõue vanematele” 



S.Saar tegi ettepanekuteha direktoril küsitlus vanematele, kas soovivad maksta arveid 

otsekorralduslepingu alusel. 

G.Karumaa tundis huvi, kuidas vältida ja vähendada haigestumiste riski lasteaias? 

A.Kangur :” Mida noorem on laps, seda nõrgem on tema immuunsüsteem. Alles kollektiiviga 

liitunud laste puhul on haigestumus tavaliselt suurems. Rühmasid tuulutatakse mitu korda 

päevas, kasutatakse desovahendit, laste õuesoleku ajal toimub põrandate pesu. Iga kuu 

alguses viiakse läbi suurpuhastus.”  

G.Karumaa „Kas see on piisav pisikute hävitamiseks. Hea kui lasteaial oleks aurumasin 

mänguasjade ja põrandate desinfitseerimiseks.  Ka janu kustutamiseks sooviksin, et 

kasutatakse ühekordseid topse” 

A. Kangur :”Lapsevanem toob ühekordse topsi lapsele kappi” 

OTSUSTATI 

1.  Hoolekogu protokollija on K. Grauberg 

2. Hoolekogu esimeheks valida K. Kustavus 

3.  Järgmine hoolekogu koosolek toimub novembri alguses 

4. Toiduraha soodustused määrata kolmele lapsele vastavalt 25%, 50%, 75%. 

Soodustus kehtib 31. detsembrini 2017.a. 

 

Anu Kangur       Kristel Grauberg 

Direktor       Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 


