
KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS 

Hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 

01. november 2016 

Algus kell 16.15 

Lõpp kell 17.20 

Osalesid: rühmade esindajad Hanna Lehter, Silja Flink, Saskia Perlin, Kairika Kluust, Sigrid 

Saar, Piret Kind, sotsiaaltöötaja Elve Kull, direktor Anu Kangur, õpetajate esindaja Kristel 

Grauberg 

Päevakord: 

1. Lasteaia eelarve 2017. majandusaastal  

2. Ettepanekud lasteaia sulgemiseks suvisel perioodil  

3. Info 

KUULATI: 

1. Direktor Anu Kangur tutvustas ja selgitas  2017 majandusaasta eelarvet. 

Soov saada lasteaia kööki combiahi (hinnapakkumised on võetud Suurköögid ja Metos), mis 

võimaldaks teha rohkem vormitoite, kasutada korraga vähemalt kuute ahjuplaati, valmistada 

aurutatud toite. Selleks on vajalikud elektritööd köögis (hinnapakkumine võetud OÜ Eltoreks) 

ja kubu paigaldamine ahju kohale.  

Valgustus lasteaia ümber kohati puudulik, lahendus oleks liikumisanduriga lambid. 

Paigaldatakse nädala lõpus. 

Transpordikulusid aitab kokku hoida toidukauba otsene tarnimine lasteaeda. Vajalik olek 

soetada sügavkirst, mille olemasolu võimaldaks tellida kaupa otse tootjatelt.   

E. Kull esitas küsimuse eelarves oleva koolituskulu kohta, et kas see katab maja vajaduse. A. 

Kangur ütles, et see puudutab hetkel ainult muud personali. Pedagoogide koolitusraha ei ole 

hetkel teada. Õpetajate koolitusraha tuleb JOList. 

S. Saar ja K. Grauberg tutvustasid e-keskkonda Eliis, millega lasteaial on plaan liituda uuest 

õppeaastast. Pedagoogidel on kolm kuud (märts-mai 2017) võimalus tasuta proovida. Eliis on 

e-keskkond lasteaedadele sisaldades laste, õpetajate ja vanemate andmeid, päevikuid, 

nädalaplaane, lapse arengukaarte. Eelduseks on vähema paberi kasutamine, kiire info 

kättesaadavus ning  andmete koondatus ühte kohta, mis edaspidi lihtsustab aruandlust. Kuu 

tasu on 7 rühma kohta 45 eurot. Samuti on lapsevanematel võimalik jälgida mugavamalt 

lasteasutuses toimuvat ja saada kiirelt lapse kohta informatsiooni. 

E. Kull tundis huvi personali kulude kohta, mis hetkel oli eelarves märkimata. A. Kangur 

ütles, et  see on tingitud sellest kuna pole teada personali palgatõusu protsent uuel 

eelarveaastal.  Ka üks õpetaja on omandanud vahepeal kõrghariduse, vajalik teha  muudatus 



töötasus. Logopeedi koormust on vaja suurendada 0,25 koha võrra ning palgamäär võiks 

lähtuda kooliõpetaja omast. Hetkel on 36 kõneravi vajavat last. Haridus- ja teadusministri 

määruse 11.09.2015 nr 42 Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis §4 lg5 

sätestab, et  lasteasutuse laste üldteenindamiseks luuakse üks logopeedi ametikoht iga 30 

kõneravi vajava lapse kohta.  

Ettepanek: A. Kangur teeb ettepaneku taotleda lasteaeda 0,5 logopeedi ametikohta. 

2. Direktor A. Kangur tõi  suvekuude kaupa arvuliselt välja näiteid suvistest kohalkäimistest 

kolme aasta lõikes (2014-2016). 

Direktor A. Kangur rääkis kuupäevadest, millal võiks üks või teine maja olla avatud või kinni, 

lähtudes põhimõttest, et suveperioodil oleks töötavatel vanematel võimalus vajadusel laps 

lasteaeda tuua ja kõik töötajad saaksid oma põhipuhkused järjest puhata. 

Ettepanek: P. Kind tegi ettepaneku, et Vao maja võiks lisaks juunikuule, olla kinni kaks 

nädalat ka augustis, et siis saaks selle maja õpetajad oma puhkuse kõik kätte. 

 Laste arvude ja suvise lastaia lahtioleku vajaduse väljaselgitamiseks pannakse vanematele 

välja teave detsembrikuus.  

3.Info  

Probleemiks on parkimisplatsil töötava mootoriga autod, mille heitegaasid kahjustavad laste 

tervist ja ei ole kooskõlas õueala seadusega. 

Ettepanek: H. Lehter tegi ettepaneku pöörduda vanemate poole nii suulise kui kirjaliku 

teavitusega.  Lasteasutuse juht konsulteerib politseiga, milliseid meetmeid saaks veel 

kasutusele võtta lapsevanemate ditsiplineerimiseks. 

Lasteasutuse juht teavitas, et majahoidja varahommikune töö puhuriga häirib lasteaia vastas  

elavaid inimesi. Koeru valla avaliku korra ja heakorra eeskiri ütleb, et öörahu on kella 23.00-

06.00. Majahoidjaga on probleemi tekkimisel räägitud, puhuri kasutamise kellaaeg on 

hilisemaks lükatud aga mitte hiljemaks kui kell 06.50. Õnneks on lehtede puhumise aeg läbi 

ja puhuri kasutamise vajadus praktiliselt puudub. 

OTSUSTATI: 

1. Taodelda logopeedile  0,5 ametikohta.  

2. Teha ettepanek vallavalitsusele Koeru lasteaia suvise lahtioleku aegade kohta. 

 

 

Anu Kangur        Kristel Grauberg 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 


