
 

Võnnu Värvuke lasteaia hoolekogu koosolek 

Protokoll nr 1 

1. koosoleku toimumise aeg ja koht: 03.11.2020, Võnnu 

 

2. koosoleku algus- ja lõpuaeg: 17:30-19:30 

 

3. koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi:  

juhataja Aile Kilgi 

protokollija Keteli Olevi 

 

4. koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: 

Aile Kilgi  

Katrin Nurm 

Veiko Raidsaar 

Keteli Olevi 

Agnes Aasmäe 

Aime Murnek 

Moonika Otsa 

 

5. koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed: 

- 

6. koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed:  

- 

7. kinnitatud päevakord 

7.1. hoolekogu koosseis 2020/21 õa. 

7.2. toidupäeva maksumus 

7.3. eelarve 2021. aasta eelnõu 

7.4. kohal algatatud teemad 

 

8. kohal algatatud teemad 

8.1.1. töötajate töötervishoiu arstile suunamine 

8.1.2. parkimise korraldus 

8.1.3. Kastre valla kaasav eelarve 

8.1.4. tagumise värava tee ning lukusüsteemid 

8.1.5. lasteaia esipoole turvalisus 

8.1.6. wifi kaabli paigaldus 

8.1.7. infovoldiku välja töötamine uutele lasteaiaga liituvatele peredele 

8.1.8. laste magamise korraldus puhkeajal 

8.1.9. hoolekogu ülesannete kaardistamine 

 

9. koosolekul esitatud ettepanekud:  

9.1. ettepanek koostada Drive dokument õpetajate ja laste poolse tagasiside 

jagamiseks toidukvaliteedi kohta. 



9.2. ettepanek hankida võimlemismatt (vaip) saali võimlemistundide jaoks, selleks, et 

saalis võimlemine oleks laste jalgadele tervisesõbralikum. 

9.3. ettepanek lisada uude investeerimiskavasse ministaadioni ehitamine lasteaia 

territooriumile. 

9.4. ettepanek kooskõlastada Võnnu Keskkooliga tunniplaani alusel kooli saali ja 

staadioni kasutusaeg. 

9.5. ettepanek paigaldada lasteaia tagumisele väravale lapsekindlam lukk 

(samasugune pealt suletava haagiga süsteem, mis on kasutusel esiväravatel). 

Hetkel olemasolev lukustussüsteem on lastele liiga kergesti avatav. 

9.6. ettepanek teha ettekirjutus trassi vahetust teostanud ettevõtte tööle, seoses 

tagumise värava tee korrastamise mitte lõpule viimisega. 

9.7. ettepanek paigaldada lasteaia eesküljel kulgevale sõiduteele (valla tee osa, mis 

viib Võõpste teeni) turvalisuse tõstmiseks lisamärgistused (õueala, lapsed teel), 

kiirusepiirang ja/või kiirusetõke. 

9.8. ettepanek võtta arutlusele lasteaia parkla laiendamine tulenevalt parkla 

ülekoormusest, parkimisala eraldamine sõiduteest aiaga laste turvalisuse 

suurendamiseks ning parkla teekatte remont. 

9.9. ettepanek viia lõpule wifi kaabli paigaldusega seotud tööd. 

9.10. ettepanek koostada koostöös lasteaiaõpetajatega ning lapsevanematega 

infovoldik uutele Värvukese perega liitujatele. 

9.11. ettepanek hoolekogu siseselt koostada hoolekogu moodustamist ja töökorda 

reguleeriv dokument. 

9.12.  ettepanek valla esindajale küsida vastused ülal loetletud ettepanekutele ja 

murekohtadele. 

 

10. vastuvõetud otsused: 

10.1.  toiduraha päevane maksumus tõuseb 0,30 € võrra ning kogumaksumuseks 

kujuneb 1,80 €/päev. 

10.2. hoolekogu esimees on 2020/21 õa. Moonika Otsa, aseesimees Keteli Olevi. 

 

 

 

Hoolekogu esimees Moonika Otsa 

(allkirjastanud digitaalselt) 

 

 

Hoolekogu protokollija Keteli Olevi 

(allkirjastanud digitaalselt) 


