
PÕLVA LASTEAED LEPATRIINU HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Põlva 09.11.2022 nr 5 

 

Koosoleku läbiviimise aeg: 09.11.2022 17:15 – 18:40 

Koosoleku juhataja: Kätlin Kaljas 

Koosoleku protokollija: Evelyn Lume 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: 

RÜHM NIMI 

II sõim Sandra Kannik 

I A Piret Valdmaa 

III A Ainar Sadonski 

III B  Evelyn Lume 

IV B Annika Härma 

II B Liisi Kukk 

I B Annika Erg 

Õpetajate esindaja Karin Kopli 

Direktor Kätlin Kaljas 

KOV esindaja Koit Nook 

 

Puudus: I sõim – Carina Soobel 

Päevakord: 

1. Hoolekogu protokollija valimine; 

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine; 

3. Abivallavanema info ja teemad; 

4. Info ja küsimused. 

 

Päevakorrapunkt nr 1 – Hoolekogu protokollija valimine 

Ettepanek valida protokollijaks Evelyn Lume. 

Otsustati:  

Valida protokollijaks Evelyn Lume – 10 häält. 

 

Päevakorrapunkt nr 2 - Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Ettepanek jätkata tööd endisel hoolekogu esimehel Piret Valdmaa´l. 

Ettepanek valida hoolekogu aseesimehe kohale Ainar Sadonski. 



 

Otsustati: 

Valida hoolekogu esimeheks Piret Valdmaa – 9 häält, 1 erapooletu. 

Valida hoolekogu aseesimeheks Ainar Sadonski – 10 häält. 

 

Päevakorrapunkt nr 3 – Abivallavanema info ja teemad 

1. K. Nook – Valla poolt on hoolekogu liikmetele on ettevalmistamisel koolitus. Osaleda 

saab 30 inimest. Kas Lepatriinu Lasteaial on selle vastu huvi?  

Hoolekogu liikmed – Huvi on olemas ning sobiks, kui koolitus toimuks 

nädalavahetusel. 

2. K.Nook – Tuleks hinnata lasteaia toidumaksumust. Kas suurendada päevatasu 

maksumust või mitte? K. Kaljas teavitas, et toidukulud on suurenenud, hinnad on 

toorainetel tõusnud. Hetkel on köögil varusid, kuid mingil hetkel tuleb tasud üle vaadata 

küll.  

Küsimus P.Valdmaa – Kas oleks mõtteaineks ehk see, kui vald ühtlustaks lasteaedade 

toidupäevade hinnad? K.Nook – Seda kahjuks ei saa teha, siis maksaks keegi peale. 

3. K.Nook – Lasteaia kohatasu ei tõsteta 2023. aastal. 

4. P.Valdmaa – Milline on seis lubatud renoveerimisega? Kas see on ikka järgmises aastas 

sees? K.Nook – Projekteerimise hange on lõppenud. Oleme ootel, esimesed sammud on 

tehtud. Kõik on plaanipärane ning renoveerimine toimub 2023. aastal. 

 

Päevakorrapunkt nr 4 – Info ja küsimused 

1. K.Kaljas – Põlvamaa Arenduskeskus koos TAI-ga lõi toitlustamise arendamise projekti, 

kus hinnatakse toitu, serveerimist, kaloraaži jms. Küsimus – Kas hoolekogu liikmete 

hulgas on keegi, kes sooviks liituda selle projektiga? 

Vabatahtlikult on nõus osalema Ainar Sadonski. 

2. P.Valdmaa – Millal kaunistame jõulukuuse? 

Ettepanek kaunistada jõulukuusk 27.novembril. 

3. A.Sadonski – Seoses Edu keskuse parkimiskorralduse uuendusega on Lepatriinu 

Lasteaia parklas muutunud liiklus väga tihedaks. Talvel võib olukord veel 

keerulisemaks minna.  

K.Kaljas – Oleme suhelnud sellel teemal A.Tilgaga ning esimese lahendusena saavad 

omatöötajad uue parkla. 

K.Nook – Tuleb jälgida ja vajadusel tuleb käsile võtta uued korraldused. 

4. K.Kaljas – Kuna Lasteaias on töötajate seas read täienenud ja jõulud on tulemas, siis 

sooviks teha lasteaia töötajatele veidi jõuluhõngulisemat päeva ning minna kõik koos 

välja 19.detsembril. Hoolekogu on sellega nõus ning esitati ettepanek sulgeda lasteaed 

kell 13.00. 

5. K.Kopli – Kas lasteaia renoveerimine toimub suvel? K.Nook – Jah, see on mõeldud 

suvel. K.Kaljas – Võimalik, et toimetame valvelasteaiana teises majas. 

6. P.Valdmaa – Kas meil on ka sel aastal esitada Põlvamaa terviseedenduse tunnustamisele 

midagi? Hoolekogu mõtleb ja arutab seda. 



7. K.Kaljas – Vaja on hakata koostama hoolekogu tööplaani. Esimees jagab plaani drive 

keskkonnas. 

8. P.Valdmaa – Mis mõtteid on seoses perepäevaga? Tehakse küll 15.05 perepäev 

lasteaias, kuid kas seekord ka hoolekogu teeb midagi orienteerumise mängu sarnast, mis 

kestaks neljapäevast pühapäevani? Hoolekogu on sellega nõus, et võiks teha, kuna 

orienteerumine läks varasemalt väga hästi. 

9. L.Kukk – Kas sel aastal saavad ka lapsed kommipakid? K.Kaljas – Jah, saavad. 

10. Hoolekogul tekkis idee, et iga rühm võiks jõuludega seonduvalt välja mõelda midagi 

hoovi kaunistamiseks. Näiteks teistmoodi jõulukuusk (valmistatud mõnest põnevast 

materjalist), päkapikud, jõuluvana, lumememmed jne. Need võiks näituseks seada 

näiteks väravast sisse tulles paremale poole jäävale alale. 

 

Otsustati:  

1. Hoolekogu koguneb 27.novembril saali jõulukuuske kaunistama. 

2. 19.detsembril toimub lasteaia töötajate meeskonnapäev ning lasteaed suletakse kell 

13.00. 

 

 

 

..............................................                                                               ......................................... 

Hoolekogu esimees                                                                                 Protokollija 

 

 


