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Juhataja: Lily Teppan  

Protokollija: Lily Teppan 

Osalesid: Marek Kelgo, Cätlin Liidres, Tiina Tihane, Piret Heinsoo, Heli Aade 

Kutsutud: Anne Kaasik, Anu Kangur 
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Päevakord: 

1. Lasteaia toiduraha. Majandusjuhataja aruanne toitlustamisest 

2. 2022/2023 õppeaasta rühmade koosseisud 

3. Lastevanemate rahuloluküsitluse tagasiside 

4. Haljastuse projekti tutvustus 

5. Jooksvad küsimused 

 

Kuna protokollija puudu, valiti selleks koosolekuks uus. Vabatahtlike ei olnud. Protokollis 

Lily Teppan. 

 

1. Lasteaia toiduraha. Majandusjuhataja aruanne toitlustamisest 

Majandusjuhataja Anne Kaasiku ettekanne hindade muutustest. Üldine hinnatõus kuni 30%. 

Viimased 4 aastat hind päeva kohta 1.50.  Eelarves ette nähtud 22 500st on kulunud 5 kuuga 

13 000.  

Teppan: KOV esindaja sõnum on tõsta vähemalt 2.00 päeva maksumuseks. Suurem hinnatõus 

ilmselt alles sügisel ees ja seega ettepanek tõsta toiduraha veidi üle 2 euro päeva kohta. 

 

Ettepanek. Tõsta lasteaia toiduraha maksumus päeva kohta 2 eurole ja 10 sendile alates 01.08 

Hääletustulemus: ühehäälselt kõik kohalolijad nõus. 

Otsus. Lasteaed Päikeseratas toiduraha maksumus päeva kohta alates 01.08  2 eurot ja 10 

senti. 



 

2. 2022/2023 õppeaasta rühmade koosseisud 

 

Juhataja Anu Kangur tutvustab rühmade koosseisu õppeaastal 2022/2023. Kokku 8 rühma, 

139 last. Koerus 6 rühma, Vaol 2.  Võrreldes eelmise õppeaastaga avatakse Koeru majas üks 

uus liitrühm.  Rühmad 2022/23: 

 

Võilillede rühm – 15 last (sõim) 

 

Sinilillede rühm- 16 last (aiarühm) 

 

Päevalillede rühm – 21 last (aiarühm) 

 

Nurmenukkude rühm – 22 last (aiarühm) 

 

Pääsusilmade rühm – 16 last (koolieelikud) 

 

Rukkilillede rühm – 19 last (4-7 vanus) 

 

Kullerkuppude rühm – 15 last (sõim) 

 

Lisarühm – 15 last (liitrühm) 

 

 

 

Otsitakse töötajaid. Konkurss käib.  

 

3. Lastevanemate rahuloluküsitluse tagasiside 

Tulemusi tutvustab juhataja Anu Kangur. Protsendid vastanute hulgast. 

Vastas 60,3% lapsevanematest.  

Aktiivsus rühmade kaupa: 

Päevalillede rühm - 17 vanemat 20st 

Pääsusilmade rühm – 11 vanemat 19st 

Võilillede rühm - 14 vanemat 22st 

Sinilillede rühm- 8 vanemat 16st 

Nurmenukkude rühm – 11 vanemast 22st 

Rukkilillede rühm - 10 vanemat 19st 

Kullerkuppude rühm – 7 vanemat 14st 

 



 

 

Vastanud peavad õpetajate suhtumist lastesse heatahtlikuks ja toetavaks. Üle poolte 

vanematest on rahul kuidas ja mil viisil tagasisidet antakse – 65%.   

Õppekasvatustegvustega (lapse arengu toetamisega) olid rahul üle kolmveerandi 81% 

protsenti vanematest. Lapsevanemad on saanud piisavalt tuge eriolukorras laste toetamise 

osas, 77%. 

 

Rühmaõpetajatega on meeldiv suhelda. 82,3% vastanud vanematest arvab, et suhtlus on 

meeldiv. 81% vanematest usaldab oma rühma õpetajaid. Ligi kolmveerand vanematest 71% 

tunneb, et rühmaõpetajad on tema ja lapse jaoks alati olemas. 

 

Vanemate arvamused koostöö kohta: 

 Rühma ja lasteaia tegevustesse kaasatust on olnud vähe 

tõenäoliselt riiklike piirangute tõttu. 

 Vanematele võiks anda ka positiivset tagasisidet, mitte 

ainult negatiivset. 

 Covidi- olukorras on need koostöö-kokkupuutekohad 

piiratud. Ehk õnnestub mingil hetkel taas rohkem see 

lastevanematega koostegemiste käivitamine (ühisüritused 

jm). 

 Koostöö võiks parem olla. 

 

59,5% vastanutest rahul infovahetusega eriolukorra ajal. 

 

Vanemate arvamused üldise rahulolu kohta: toodud välja parkla ja liikluskorraldus, õuealal 

seisev käiva mootoriga auto.  

 

Ettepanek: suhelda KOVi esindajaga, et paigaldada parklasse märk, mis keelab käiva 

mootoriga auto parkimise.  

Ettepaneku poolt kõik osalejad.  

 

Aade: Vaadata üle slaidide protsendid, osades kohtades vigased. 

Teppan: Saata ka Eliisi kaudu vanematele küsitluse tagasiside, kui korrastatud. 



 

4. Haljastuse projekti tutvustus 

Juhataja Anu Kangur : Saadud indikatiivne pakkumine summas 13 382. Raha aga ei ole. 

Kuidas edasi? Kaasata kohalikud ettevõtjad? Kõige olulisem hetkel tagumine hekk. 

 

Aade: Teha kogumisi, nt Hooandja keskkond. Vaja korralikku PR plaani, millega välja tulla. 

 

Arutelu käigus jõuti arusaamisele, et tuleb otsida ka erinevaid projekte, mille alla haljastus 

kvalifitseeruks. Suhelda KOV-ga, kes omab ülevaadet ja oskab ehk aidata. 

 

5. Jooksvad küsimused 

 Vao maja ventilatsiooni hange hetkel käimas. Mureks Vao maja esine asfalttee. 

Vajab uut katet. 

 

 Esimees küsis, miks ühel asutusel kaks lõpetamist. Selgitasid juhataja ja õpetajate 

esindaja: kuna ruumi puudus ja laste soov lõpetada oma majas. 

 

 

 

 

 

Lily Teppan          Lily Teppan 

Hoolekogu esimees         Protokollija 


