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KUULATI: 

1. Lasteaia eelarve 2017  majandusaastal, s.h. investeeringud  

Direktor Anu Kangur andis ülevaate 2017 aasta eelarvest. 

Esialgne summa oli 76 588 eurot majanduskuludeks, mis eelarve ja majanduskomisjonis 

taandus summale 70588 eurot. Kärpida on vaja 6000 eurot. Kokkuhoiukohti leiab. 

Mõistlik vee tarbimine ja elektrienergia kasutamine aitab maj. kulusid kokku hoida. 

Personali koolitusteks kasutame tasuta koolituste võimalusi. 

Combi ahjudele on võetud hinnapakkumisi, mis koos elektritöödega võivad jääda 4-5 tuhande 

ringi. 

Majanduskuludesse lisandub Eliisi infosüsteemiga liitumine 315 eurot, kolm kuud on 

võimalus tasuta tutvuda programmiga. 

A. Kangur küsis, mis olukorras on Vao paviljonid, mureks on klaasid ja liivakast. 

P. Kind teadis, et paviljonid on värvitud, katus vahetatud.  



S. Saar lisas, et paviljoni klaase ei tahaks ära võtta ja teise materjali vastu vahetada. Jätkatakse 

ka aia värvimist. 

E. Kull küsis, kas mõnel värvitootjal ei ole kampaaniat? 

A. Kangur vastas, et hetkel pole kuulnud ja raske on öelda eeltööde maksumust. Vaja on läbi 

mõelda mida esimesena teha ja kuidas jaotada maj. kuludeks eraldatud 10 000 eurot. 

Järjekorras on sõime wc ja rühma pragune sein, Vao maja saal. 

S. Saar uuris, kas kärbiti ka remondifondi? 

A. Kangur ütles, et 10 000 eurot on lubatud Koeru majas remondikuludeks. 

 

2. Tervisekaitse tagasiside 

Tervisekaitse jäi üldjoontes Koeru majaga rahule. Menüüd olid korras. Õuealal vajab asfalttee 

uut katet. Vao majas kõik korras. 

Tulemas on veel päästeameti kontroll. 

 3. Tagasiside koolist 

Sügisesel ümarlaual andsid tagasiside Koeru Keskkooli õpetajad K. Pällo ja P. Eha laste 

kooliks ettevalmistuse kohta. Ühes klassis on lapsed, kel õppeedukus on väga hea kuid 

igapäevaselt on probleeme käitumisega (valetamine, kaebamine), teises klassis on mõned 

lapsed kel õppetööga raskusi ja vajavad õpiabi. 

4. Kohatasu 

Lasteaias on alates 01. 02. 2017  kohatasu 20 eurot kuus. Summa jaotub maj. kulu kui ka 

personali palgakulu vahel. 

 5. Toiduraha soodustused 

Toiduraha soodustuste saamiseks esitati viis avaldust, seitsmele lapsele. Ühe lapsevanema 

taotlust ei rahastatud. Soodustuse maksimum piir oli 75%. 

6. Info 

Direktor rääkis, et võrreldes juulikuuga on veebruari kuuks lasteaiamaksu võlglaste summa 

vähenenud. 

P. Kind tegi ettepaneku uurida, kas on võimalik lasteaia arveid tasuda otsekorralduslepingu 

alusel. 

 

 



OTSUSTATI: 

 Teha järelpärimine raamatupidamisse, kuidas vormistada otsekorraldusleping. 

 Toiduraha soodustuse said kuus last: 

Soodustus kehtib 30. juunini. 

 Järgmine hoolekogu koosolek toimub juuni alguses. 

 

 

 

Sigrid Saar       Kristel Grauberg 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

      

 

 

 


