
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 01-2023

Koerus 24. jaanuar 2023

Algus kell 17:00, lõpp 19:00

Osalesid: Anu Kangur, Alari Teppan, Maarja Freibach, Ragne Krupenenkov, Lily Teppan,

Marek Kelgo, Ringo Ivanov, Piret Heinsoo, Maarit Valtri, Lauri Bobrovski

Puudus: Nina Maarja Arhilahti

Koosoleku juhataja: Lily Teppan

Protokollija: Maarja Freibach

1. Uue protokollija valimine kuna Maarja Freibach ei saa antud kohal jätkata
ajapuuduse tõttu. Uut protokollijat ei valitud kuna polnud vabatahtlikke. Jääb Maarja
Freibach.

2. LA juhataja Anu Kangur tegi ülevaate suvise lasteaia kohakasutuse küsitluse
tulemustest. Hoolekogu protokolli lõppu on lisatud tabel suvise kohakasutusega.

Suveperiood kestab 01. juuni kuni 31. august. Lasteaia nimekirjas on 106 last. 02. juuli - 14.
juuli 2023 on kollektiivpuhkus mõlemas Koeru LA majas. Avatud on Järva-Jaani LA, mis
võtab vajadusel antud perioodil Koeru LA  lapsi vastu. 17.07 - 21.07.23 on avatud valverühm
Koeru majas (Vao maja on suletud) ja 24.07.-31.07.23 on avatud valverühm Vao
õppehoones (Koeru maja on suletud). Hoolekogu kiidab LA suveperioodi kollektiivpuhkuse ja
sulgemise heaks, ainult Lauri Bobrovski jääb erapooletuks. LA juhataja teeb avalduse valda.

3. Lasteaia majandusjuhataja Anne Kaasiku ülevaade toidupäeva maksumusest ja
menüüst:

a) Kui toiduraha maksumus oli 1,50, siis kallinevate hindade tõttu oli
septembriks puudu 1388,45 eurot söögiraha. Vald andis lasteaiale juurde
5000 eurot.

b) Viimasel 4 kuul kulus 12 301,12 eurot toiduraha (2,02 lapse kohta). LA osaleb
PRIA piima ja puu-ja köögiviljade toetuse programmis (5 senti lapse kohta
päevas pluss 200 gr piima maksumus). Pärast PRIA rahade mahaarvamist
kulus toiduraha lapse kohta 1,90 päevas.

c) Lasteaia menüü koostatakse vastavalt sotsiaalministri 2008 a määrusele nr 8.
Kaloraaž on sama, mis aastal 2008. Süsivesikute sisaldust toidus tahetakse
vähendada, aga vastavat määrust pole veel vastu võetud. Menüüs on kala,
kana, puuviljad, marjad.
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d) Kuna laste lasteaiast puudumiste teatamine ei ole täpne, siis on hea teha
oste Koeru Konsumis, kus LA saab -10% soodustust.

e) Puudumised ja sellest teatamised on murekohaks. Lapsevanemad ei teavita
sageli lapse puudumisest. Teavitada tuleb ka pärast puudumise perioodi kui
terve laps naaseb lasteaeda.

HK liige Lauri uuris teiste lasteaedade näitel, kuidas seal teatatakse
puudumistest:

Osades lasteaedades on nii, et puudumisest teavitamata jättes maksab
lapsevanem kinni vaid hommikusöögi, aga on ka lasteaedu kus makstakse
kinni kogu päeva toiduraha, kui on jäetud lapse puudumine teavitamata. Ühe
lasteaia puhul tuli teavitus teha eelmise päeva kella 15.00-ks. Ehk kui laps
jääb öösel haigeks, tuleb sellegipoolest esimene puudumise päeva söögiraha
lapsevanemal maksta.

4. HK teeb ettepaneku kodukorra muutmiseks, et kui lapsevanem pole teatanud lapse
puudumisest, siis tuleb maksta toiduraha. Näide: laps on märgitud puudujaks üheks
päevaks, aga tegelikult puudub teadmata aja. Eliisi tuleb märkida tegelik puudutud päevade
arv ja vajadusel perioodi pikendada. Kui Eliisis on kirjas, et laps tuleb lasteaeda, siis tuleb ka
maksta toiduraha.

5. Menüü võiks sisaldada rohkem tooreid marju ja loomaliha. Koeru Konsumis maksab veise
abaliha 16,90 (liiga kallis), Rakvere seapraad 4,99 eurot. HK teeb ettepaneku pakkuda
lastele toorest juurvilja/köögivilja prae kõrvale (kangikesi), mida lapsed saavad ise oma
valiku järgi süüa.

6. HK liikme ülevaade erinevate lasteaedade menüüdest

Lauri Bobrovski tegi võrdluse 6 lasteaia menüü näitel (30 päeva).
Lisaks Koeru lasteaiale, kaasata valimisse kolm Tartu lasteaeda, üks Järva valla lasteaed ja
üks Harjumaa lasteaed.
Toidupäeva maksumus varieerus lasteaedades 1,60-2,10 eur/päev.
Kolmes lasteaias kasutatakse 20- 50% mahetoitu, mis võimaldab taotleda PRIA toetus 0,25
eur/päev.

HK liikmetel tekkis küsimus mahetoitu kasutavate Tartu lasteaedade kohta, et kas Tartu linn
toetab lisaks mahetoidu kasutamist. Tartu linna majandusteensituse vanemspetsialisti Sirle
Sõstra-Oru kinnitusel Tartu linn eraldi lasteaedade toitlustamist ei toeta, tasutakse vaid
toitlustamise tegevuskulu (nii nagu ka Järva vallas).
Võttes arvesse Koeru lasteaia söögipäeva maksumuse (2,10 eur), oleks siin võimalik samuti
võtta kasutusele mahetoitu.

Analüüsi tulemusel võib positiivse osana välja tuua asjaolu, et Koeru lasteaias pakutavad
toidud on üldiselt mitmekülgsed ja peaksid lastele pakkuma vajalike toitaineid. Teisalt
kasutatakse osades lasteaedades toidu osana poolfabrikaate, süsivesikute rikkaid toite nagu
Kellogg's, maisipulgad, jäätis, küpsis, sai, moos.

Osade lasteaedade õhtuoode oli toekam ning tekkis küsimus, et kas lasteaiad on kauem
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lahti või millest see tingitud on. Suheldes lasteaedadega selgus, et tegemist on pigem
menüü koostaja vaategaa toidupäeva proportsioonidele ning ühel juhul tuli välja ka asjaolu,
et kui raha on üle, siis annab see võimaluse menüüd rikkalikumaks muuta.

7. Hoolekogu teeb ettepaneku võimaldada õppereisi/koolitust lasteaia personalile 2 korda
aastas. Soovitatavalt reedesel päeval. LA juhtkond annab koolituse toimumise ajast 2 kuud
varem teada. Võimalusel jääb lasteaed suletuks, et kogu personal saaks õppereisil osaleda.
Vajadusel on avatud valverühm.

8. Koeru õppehoone maakeldri lagi lekib, sestap on keldri kasutamine raskendatud kui mitte
võimatu. Keldris on liigniiskus ja probleemiga tuleks tegeleda.

9. LA selle aasta eelarve võetakse vastu veebruari lõpus kui vald on selle kinnitanud. Valla
esindaja ütles, et veebruaris arutatakse vallas võimalikku LA kohatasu hinnatõusu.

LA suvine kohakasutus 2023
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KOERU
MAJA

01.-02
.06

05.-09
.06

12.-16
.06

19.-22
.06

26.-30
.06

17.-21
.07

24.-31
.07

01.-04
.08

07.-11
.08

14.-18
.08

21.-25
.08

28.-31
.08

VÕILILL 14 14 14 12 9 3 3 7 7 10 14 12

PIIBE-
LEHT 6 6 6 5 5 4 4 5 5 5 6 5

SINILILL 14 13 11 8 5 1 1 5 6 7 10 10

PÄEVA-
LILL 19 18 16 13 8 3 4 10 13 13 19 17

NURME-
NUKK 17 16 15 14 10 2 2 9 11 13 14 11

PÄÄSU-
SILM 10 9 7 6 6 1 1

KOKKU 80 76 69 58 43 13 14 37 43 48 63 55

VAO
MAJA
KULLER-
KUPP 11 11 10 7 6 8 8 7 7 11 11 10

RUKKI-
LILL 15 14 11 6 4 7 7 4 4 6 6 7

KOKKU 26 25 21 13 10 15 15 11 11 17 17 17

KÕIK
LAPSED
KOKKU 106 101 90 71 53 28 29 48 54 65 80 72
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