
 

 

 

1. Koosoleku toimumise aeg ja koht: 28.04.2022 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 

 Jane Lepikov 

 Moonika Otsa 

            Tõnu Muru 

 

5. Kinnitatud päevakord: 

 

5.1. Lepatriinude rühma remont ja katuse renoveerimine. Katuselt lekib vett 
rühmadesse ja kahjustunud on erinevate rühmade ja saali seinad (k.a. 
rühmad, mis on äsja remonditud). 
 

Katuse remondile kulus 11 000 eurot. Sellele tulemusena sai likvideeritud niiskust ja 

vett läbi laskvad kohad. Katused paigati ja lohud kuhu vesi sai koguneda likvideeriti. 

Lahtiseks jäi, et kuidas saavad likvideeritud Oravakeste ja Mesimummide rikutud 

seinad. Mesimummide ja Oravakeste rühma ventilatsiooni avade lekete osas ei osanud 

valla esindaja kindlalt väita, et millal antud murekoht saab likvideeritud. On tead, et 

ventilatsiooni toru on valesti paigaldatud ja see tingib selle, et vesi tuleb läbi ava 

rühma. Valla esindaja avaldas lootust, et Lepatriinude rühma remondi käigus saab ehk 

ka selle mure lahendatud, aga kindlat lubadust ei antnud. Lahtiseks jäi ka see, et millal 



Oravakeste ja Mesimummide veekahjustustega seinad saavad taastatud. Lepatriinude 

rühma remondiks jäi eelarvesse 44 000 eurot ja momendil pole veel kindel, kas sellest 

jätkub enne kui hange on välja kuulutatud. Hinnanguliselt võib puudu jääda kuni 20 

000 eurot. Esialgse plaani kohaselt läheks remondi alla Lepatriinude rühmas: seinad, 

laed, põrandad, kanalisatsioon, riidehoiu osale põrandaküte. Lõplik tööde nimekiri 

selgub alles pärast pakkumiste saamist. Remondi lõppu ei ole võimalik määrata, kõik 

sõltub ehitusmaterjalide kättesaadavusest. Tähelepanu sai juhitud ka asjaolule, et 

remonditud fasaadil on veekahjustused vihmavee äravoolu kohtades.  

 
5.2. Õueala korrashoid ja planeeritavad tegevused lasteaia õuealal (k.a. 

viljapuude istutamine, mänguväljakute uuendus ja vanemate puude 
seisukorra hindamine). 
 

Lasteaia poolt oli tellitud suurte lehiste seisukorra hindamine. Lepatriinude ja 

Mesimummide rühmade poolne suur lehis on liiga haraline ja võib olla ohtlik. Lisaks 

toodi välja, et suur kask vajab ka võimaluse korral maha võtmist. Oravakeste ja 

Siilikeste poolne puu vajaks okste osas harvendamist. Lasteaia parkla väravas on 

nulg, mille seisukord on halb ja soovituslikult võiks ka selle maha võtta. 

Mesimummide ja Lepatriinude maja poolel on vaja ka tegeleda kuuseheki 

korrastamisega, vanad kuivanud oksad ja viljapuude peale ulatuvad oksad oleks vaja 

eemaldada või kärpida. Ka viljapuud vajavad tagasilõikamist. Valla esindaja palus 

pakkumised võtta ja neile edastada.  

 

Viljapuude osas tuli lasteaia poolt ettepanek, et iga lõpetav rühm istutab ühe uue 

viljapuu. 

 

 Mängumajad vajavad uuendamist või välja vahetamist. 

 
5.3. Toitlustus. Arutada läbi toiduraha tõstmise vajalikkus ja valla esindajaga 

õhtuoote hinna erinevus koolis ja lasteaias. Koostöö köögiga. 
 

Valla esindaja kinnitas, et momendil toiduraha hind ei tõuse, aga seda ei saa välistada 

sügisest 2022. Kooli ja aia õhtuoote hinnaerinevus tuleneb sellest, et koolis on vahe 

kaetud, aga aias jääb vanemal tasuda kogu summa. Koostöö köögiga on muutnud 

paremaks.  

 



Toidud võiksid olla lastaia lastele kohasemad, mida nad saaksid süüa. Näiteks 

toodi burger mida raske süüa.  

 

 
5.4. Tööstuse tee poolse jalgvärava lukustussüsteem. 

 
Momendil on leitud lahendus, mida lapsed enam ise avada ei saa. Piret Saar jagas fotot 

lukust, mida võiks sinna hankida. Proovime leida sellist lukustust nagu Pireti poolt 

jagatud pildil oli. 

 
 
5.5. Jooksvad küsimused 

 
 Lasteaia direktor kt tegi ettepanku, et personali üldkoolituse kuupäev 17.06.2022. 

Seoses sellega paluti, et antud kuupäeval on lasteaed suletud. Hoolekogu kõik liikmed 

olid sellega nõus. Antud otsus tehakse teatavaks esimsel võimalusel.  

 Tulemas on kevadkontsert. 

 Plaanis teha aia õualal talgud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


