
 

 

 

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 11.04.2022 Võnnu Lasteaed Värvuke saalis 

 

2. Koosoleku algus ja lõpu aeg: 17:30-19:30 

 

3. Koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi: 

Juhataja: Piret Saar 

Protokollija; Moonika Otsa 

 

4. Koosolekul osalesid: 

 Piret Saar 

 Kaidy Burm 

 Kerri Gertrud Mikli 

 Triinu Tsirna 

 Keteli Olevi 

 Moonika Otsa 

 

5. Kinnitatud päevakord: 

 

5.1 Rühmade komplekteerimine:  

 

Moodustatakse rühmad:  

Oravakeste rühm-sõim, lapsed vanuses 1,5-3 aastat; 

Lepatriinude rühm- lapsed vanuses 3-6 aastat;  

Mesimummide rühm – lapsed vanuses 3-6 aastat;  

Siilikeste rühm-lapsed vanuses 3-6 aasta.  

 

Sõimest tulevad lapsed suunatakse, edaspidi kas Lepatriinude, Mesimummide või 

Siilikeste rühma, vastavalt suunatavate rühmade vanuselist koosseisu arvestades. 

Lapsed muudavad rühma ühel korral kogu lasteaia aja vältel. Mõne lapse jaoks on tema 



erivajadusest tulenevalt eriti raske uute kaaslaste ja õpetajatega kohaneda ja nii saab 

laps oma harjumuspärases rühmas jätkata. 

 

  

6. Jooksvad teemad:  

 

6.1. Lepatriinude rühma remont seoses kallinenud ehitus hindadega. Kas ja kuidas 

saab see tehtud? Kas ja kuidas saab korda katused, mille lekkimise tulemustena 

on saanud kahjustusi äsja remonditud saal ja rühmade ruumid. Ühes rühmas on 

näha veekahjustusi ka ventilatsiooniava kaudu. Valla eelarves on katuse 

parandamiseks ja Lepatriinude rühma remondiks 55 000 eurot. Kas sellest piisab? 

Tehtud ettepanek kutsuda kokku uus koosolek ja kaasata sinna ka Kastre valla 

esindajana Tõnu Muru. 

Uue koosoleku võimaik toimumise aega võiks olla 28.04.2022 kl 17.30. 

Hoolekogu esimees võtab ühendust valla esindajaga ja lepib kokku võimaliku 

kohtumise aja.   

  

          Fikseerida kirjalikult kõik küsimused, mis valla esindajale vaja esitada.  

 

6.2. Toitlustus: 

 Toitlustuse läbipaistvus ja koostöö köögiga. 

 Kaardistada, kas ja kui palju oleks vaja tõsta toiduhinda lähtuvalt üldisest 

hinnatõusust.  

 Varasemast on jäänud valla esindaja poolt vasutseta küsimus, et miks erineb 

koolis pakutava õhtuoote hind lasteias pakutavast, kuigi menüü on sama? 

 

6.3. Õuelala:  

 

 Peaks laskma hinnata ära vanemate puude seisukorra õualal.  

 Võiks kaaluda uute puude istutamist ja eelistatult võiks need olla viljapuud, et 

mida saaksid lapsed ka süüa.  

 Viljapuude ostmise rahastamiseks võiks korraldada kevadlaada.  

 Osaliselt peaks saama uuenduse mänguväljakud.  



 Leida lahendus Tööstuse tee poolesele jalgväravale, et lukustus oleks 

lapsekindel, aga vanemad saakisd seda kasutada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


