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1. Lasteaia 2014. aasta eelarvetaotlusest 

• Nõo lasteaed vajab kapitaalremonti.
• Küsisime 12% palgatõusu, sest meie palgad ei ole enam konkurentsivõimelised.
• Taotleme õpetaja abile 7 kalendripäeva lisapuhkust.
• Lasteaial on eripedagoogi ametikoha vajadus. 
• Internetiteenuse tagamine kogu maja ulatuses.
• Saali rentimine- kehtestada hinnakiri ning läbi rääkida kuidas lasteaed saab tulusid 

kasutada? 
• Lasteaias on vaja remonti teha. Esiteks likvideerida tervisekaitseameti ettekirjutused 

(Põngerjate rühma põrand ja liitrühma WC).
•  Eesmärk on tuua ära päevakeskusest rühm meie majja, selleks kirjutatakse projekt, et 

lisarahastust saada.
• Lahendust vajab asfaltkate, aed, väravad. Kaaluda tuleks lasteaia õueala laiendamist. 

2. Õppevahendite raha kasutamisest 
Õppevahendite raha kasutamine jaguneb nn üldvahenditeks ja rühma vahenditeks, mille 
kasutamise üle otsustab rühma õpetaja.  Iga lapse kohta on rühma õpetajate kasutada 4 eurot 
kuus. 
Novembrikuu lõpuga on kasutatud raha järgnevalt: 

• Raamatud, töövihikud- 1774 eurot
• Teatrid- 268 eurot 
• Transport- 361 eurot
• Mänguasjad- 9345 eurot
• Muu kaup- 7666 eurot

3. Toitlustuspakkuja taotlus



Soolo Kohvik on teinud lasteaiale ettepaneku tõsta toiduraha 1.jaanuarist 2014 1,28 eurolt 
1,50 euroni päevas.  Summa on väga pikki aastaid olnud muutmata. 

• Toidu kvaliteet on väga kõikuv ning rohkem võiks olla arvestatud menüü koostamisel 
sellega, et Nõo lasteaed on liitunud tervistedendavate lasteaedade programmiga. 

• 2011.  aastal  oli  toidu  kvaliteediga  rahul  83%  vastanutest  ja  2013.  aastal  oli  see 
rahulolu protsent 71. 

• Valla, lasteaia ja hoolekogu esindajad peaks kohtuma ja rääkima toitlustuspakkujaga 
täpsemalt, kas hinnatõusuga on võimalik muuta pakutav teenus kvaliteetsemaks.

• Kohtumine võiks toimuda peale kooli hoolekogu, kus on ka toidu kvaliteedi teema 
päevakorral.

• Idee on kaaluda tähtajalise lepingu sõlmimist hinnatõusu osas, mis on seotud kindlate 
kvaliteedinõuete täitmisega.

• Peale  vastavat  kohtumist  saadame  info  meili  peale  ning  võtame  vastu  otsuse 
elektrooniliselt. 

4. Jõulupakid
Kommipakid Kalevilt on tellitud ning jõulupidude toimumise kuupäevad on üleval 
koduleheküljel. 

5. Jooksvad küsimused
• Lasteaia ruumides toimub kunstiring, spordiring, šõutantsuring. Loodetavasti hakkab 

toimuma ka lauluring uuest aastast, kuigi täna on ringi juhendajad eelistanud kasutada 
ringi läbiviimiseks kultuurimaja. Soovitame siiski ringi läbiviijatel kasutada lasteaias 
saali võimalust, see on kindlasti lasteaialastele mugavam ning osalejaid oleks kindlasti 
rohkem.  

• Lasteaias  puudub ventialtsioon.  Esmaspäeva hommikuti  on II  korruse rühmas suur 
hais. 

• Tuletõrjekontroll jäi lasteaiaga rahule.
• Rohkem võiks kaaluda ürituste tegemist, kuhu oleks kaasatud ka lapsevanemad. 
• Lastevanemate  üldkoosolek  toimub  22.  jaanuar  2013  (kui  esinejale  see  kuupäev 

sobib). Kutsuda spetsialist, kes rääib väikelapse arengust ja erivajadustest. Kindlasti 
peaks  rääkima  vallavanem.  Kaaluda  võimalust  etendada  lasteaia  kollektiivi  poolt 
mängitud etendust ka lastevanematele.

• Probleem  välisvalgustusega,  lasteaia  õu  on  liiga  pime.  Probleem  peaks  lahenema 
lähiajal.  


