
 

 

Võnnu Värvuke lasteaia hoolekogu koosoleku protokoll 

 

Protokoll nr 2 

 

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 17.06.2021  

 

2. Koosoleku algus ja lõpu aeg: 17:00-18:30 

 

3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: 

Juhataja Regina Allik 

Protokollija Triinu Tsirna 

 

4. Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: 

Regina Allik 

Katrin Nurm 

Aime Murnek 

Moonika Otsa 

Veiko Raidsaar 

Keteli Olevi 

Triinu Tsirna 

 

5. Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: 

    - 

6. Koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed: 

- 

7. Kinnitatud päevakord: 

7.1. Regina Allik direktori kt lühitutvustus 

7.2. Laste ujumine (kooliminejate rühm) 

7.3. Remondid suvi 2021 

7.4. Konkursi väljakuulutamine vabade ametikohtade täitmiseks 

7.5. Uus õppeaasta 2021/2022 

 

8. Kohapeal algatatud teemad 

8.1. Keldri niiskuse probleem 

8.2. Hoolekogu liikme osalemine loovjuhi, assistendi ja logopeedi valimise komisjonis 

8.3. Mihklipäeva laada korraldamine 

8.4. Pajuoksa onni tegemine Siilikeste ja Oravakeste rühmaõuealale 

8.5. Nahapõletuse oht lastel kui väljas on rohkem kui 27 kraadi sooja 



  

8.6. Hoolekogu liikmete jätkamine  

8.7. Atraktsioonid amortiseerunud Lepatriinude ja Mesimummide poolel 

8.8. Atraktsioonide nõuetele vastavuse kontrollimine 

8.9. Tagumise värava lukustussüsteem ja sealne kõnnitee 

8.10. Tagumise värava läheduses olevad kõnnitee kivid on peale trassi remonti paigast ära ja 

vuugivahed täitmata 

8.11. Saali spordikatte/spordivaiba vajadus 

8.12. Oravakeste rühma mööbel  

8.13. Parkimise korraldus 

 

9. Koosolekul esitatud ettepanekud: 

9.1. Ettepanek teha koosolek Vallavalitsuse majandusosakonnaga seoses niiskuse probleemiga 

keldris.  

9.2. Ettepanek osaleda ühel hoolekogu liikmel loovjuhi, assistendi ja logopeedi valimise 

komisjonis. 

9.3. Ettepanek korraldada sügisel Mihklipäeva laata lapsevanematele ja lastele 

9.4. Ettepanek edastada õpetajatel lapsevanematele informatiivne kiri, et kuumadel ilmadel 

oleksid lastel päikesekaitsekreemid kaasas. 

9.5. Ettepanek jätkata praegustel hoolekogu liikmetel kuni sügiseni kuni lapsevanemate 

koosolekutel valitakse uued liikmed. 

9.6. Ettepanek teha Vallavalitsuses koosolek/plaan, et välja vahetada õuealal amortiseerunud 

atraktsioonid.  

9.7. Ettepanek uurida, millal viimati teostati kontroll õueala atraktsioonide nõuetele vastavuse 

osas. 

9.8. Ettepanek paigaldada tuletõrje maja poolsele jalgväravale lapsekindel turvalukk nagu maja 

ees oleval väraval ning likvideerida eelnimetatud värava ees olev kallak, kuna talveperioodil on 

see väga libe (kukkumisoht). 

9.9. Ettepanek tegeleda tuletõrjevärava poolse kõnniteega, kus peale trassiremonti on tänavakivid 

paigast ära ning vuugivahed on täitmata. Töödega peaks tegelema trassiremonti läbiviinud 

ettevõte.  

9.10. Ettepanek hankida spordivaip saali võimlemistundide jaoks, selleks, et saalis võimlemine 

oleks laste jalgadele tervisesõbralikum. 

9.11. Ettepanek saata kõikidele lapsevanematele üldine info, et ei pargitaks munakiviteele ja värava 

ette.  

 

 

 

Hoolekogu esimees Moonika Otsa 

(allkirjastanud digitaalselt) 

 

Hoolekogu protokollija Triinu Tsirna 

(allkirjastanud digitaalselt) 



  

 


