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Päevakord

1. Hoolekogu koosoleku protokollija valimine.
Esitatud kandidaat Katre-Liis Treufeldt.
Otsus: Ühehäälselt valitud protokollijaks Katre-Liis Treufeld
2.Sõna sai vallavanem K. Laul, et tutvustada vallavalitsuse nägemust lasteaia tulevikust.
Ettevalmistatud projekt, maksumusega 5 miljonit, on liiga kallis. Seda projekti oleks võimalik
vähendada 2500-e m2, mis teeks projekti soodsamaks (umbes 2,3 milj. + käibemaks). Kuid
vallavalitsusel pole ka seda raha. Vallavalitsuse poolne alternatiiv on juurdeehitus Pähklikese
majale, et lisanduks kaks rühma, parklapinda ja olemasoleva maja otsaseinte soojustamine.
2015.a. eelarves on 500 tuh. EUR selle tarbeks olemas. Vallavanem möönis, et rühmaruumid on
kitsad.
Küsimused vallavanemale: Kas kõne alla võiks tulla odavam projekt? Kas tehtud on tulu-kulu
analüüs pikemas perspektiivis erinevatele variantidele?
Vallavanem vastas, et uue maja ehitamiseks võimalust pole ja tulu-kulu analüüsi ei ole tehtud.
Vallavanem küsis hoolekogu poolset arvamust.
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Hoolekogu liikmed leidsid, et esmalt oleks vaja teha analüüs ja siis otsustada kas juurdeehitus või
odavama lasteaia planeerimine.
Vallavanem vastas, et anlüüsi tegemine on võimalik kuid see võtab aega.
Hoolekogu poolne ettepanek oli, et 500 tuh EUR siiski 2015.a. eelarvesse läheks, kuid vaja oleks
analüüsi kuidas seda raha oleks mõistlik kulutada.
2. Mõlema maja köögid jäävad alles. Muutub lasteaiapersonali koosseis – alates 1.jaanuarist
2015.a. kaob 1 kahest majandusjuhataja ametikohast.
Küsimus vallavanemale: „Miks koolilapsed saavad tasuta süüa ja lasteaialapsed mitte?“.
Vallavanem vastas, et koolitoidu rahastus tuleb riigieelarvest, lasteaiakohad ja –toit on ainult
valdade kanda.
1.jaanuarist 2015.a. oleks vaja tõsta toiduraha maksumust alla kolmeaastastel lastel 1,55 EUR ja
üle kolmeaastastel lastel 1,68 EUR päevas, et oleks võimalik tõsta personali töötasusid.
Hoolekogu ettepanek oli, et enne otustamist tuleks küsida lapsevanemate arvamust. Lasteaia
direktor ja rühmade esindajad hoolekogus informeerivad vanemaid ja tulemused kogub kokku
Mereli Mändmets.
Otsus: Hoolekogu otsustab toiduraha maksumuse tõstmise 5.detsembril 2014.a.
3. Võrukael maja õpetaja Liana Vihm rääkis õuesõppe tegevustest, mida nad viivad läbi lasteaia
õueala kõrval ise korrastatud ja sisustatud platsil. Plats on hea sellepärast, et lapsed tunnevad
ennast seal mõnusalt ja kuna õueala on kohe kõrval, on võimalik tegevusi teha väiksemates
gruppidesja tegevused läbinud lapsed saata mängima. Küsimus vallavanemale: „Kui see maatükk
on valla omandis, siis kas oleks võimalik taotleda rahastust ka selle sisustamiseksväljaehitamiseks?“. Vallavanem vastas, et teemat on vaja konkretiseerida ja siis vaadata, mida
edasi teha.
4. Küsimus vallavanemale: „Kas töötasud lasteaias tõusevad?“. Vallavanem vastas, et töötasud
tõusevad kõikidel töötajatel. Haridusega õpetaja töötasu saab olema umbes 780 EUR, hariduseta
õpetajatel natuke väiksem.
5. Sisehindamise aruande kohta esitas direktorile mitmeid küsimusi Herko Sunts ja tegi ettepaneku
sisehindamise aruannet parandada.
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