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1. Lasteaia laiendamine 

 

Direktor Kristi Voore tutvustab lasteaia laiendamise vajadust ja plaani  

Lasteaia kohtade vajaduse suurenemine läbi aastate 

Läbi aastate on olnud tõususuunas Nõo Lasteaia laste arv. 2011 aastal oli Nõo Lasteaias 

121 last, 2015 aastal 150 ja sellel õppeaastal rekordilised 196. See näitab, et Nõo 



Lasteaial on vajadus laieneda, et pakkuda uutele ja praegustele vallaelanikele 

lasteaiakohti.  

Sellel õppeaastal 2021/2022 on prognoositud lasteaia lõpetama ja haridusteed koolis 

jätkama u 37 last.  

 

Lasteaiakoha taotlemine 

Aasta aastalt on Nõo Lasteaia koha taotlemine järjest kasvanud, mis jällegi annab märku 

valla suurenemisest ja uute lasteaiakohtade vajaminekust. 

Varasematel aastatel on vajatud rohkem sõimerühma kohti, kuid Nõo Vald areneb 

jõudsalt ja uued pered vajavad kohti ka vanematesse rühmadesse.  

Prognoosi kohaselt on järgmisel õppeaastal 2022/2023 vabade kohtade arv järgmine: 

sõimekohti 35 (koos juurde loodava lastehoiuga), aiarühmades 6 ja lisaks kohad ka 

erivanuseliste laste rühmas 5-7. Kokku kohti prognoositavalt 209.  

Eelmiste aastatega on ka lasteaiakohtade taotlemine ja vastu võtmine muutunud. Koha 

saamisel on seda edasi lükatud pool aastat või aasta. 2021/2022 lükkas edasi lasteaiakoha 

kasutamist 11 taotlejat. Valla laienemisega on ka eri vanuses laste kiiret lasteaiakoha 

vajamist ilmnenud rohkem kui varasematel aastatel, mis annab mõista vajadusest 

suurema lasteaia järele. 

 

Lasteaia suuredamine Nõo Vallas 

On kuulatud tagasisidet eelmise lasteaia laiendamise kohta, mis on tehtud hästi ja mida 

võiks järgmine kord paremini teha. Kui lasteaed suureneb ja lastearv tõuseb on vajadus 

uutele muusika- ja liikumistegevus ruumidele. Kuna lasteaed vajab ka lisa logopeedi, siis 

on ka vajadus lisa logopeedi tööruumile, et logopeedid saaksid ka samaaegselt tööd teha 

lastega.  

Hetkel on lasteaias toidujagamisruum ,kuhu toitlustaja toob kastidega toidu, kuid lasteaia 

kohtade suurenedes jääb praeguse ruumi suurus väikseks, mis tekitab ka vajaduse uue ja 

suurema toidutoa järele.  

Samuti tuleb lasteaia õueala ümber jagada, et kõigil loodavatel ja praegustel 

lasteaaiarühmadel oleks ruumi liikuda ja õuetegevusi toimetada.  



Lasteaia suurendamine toob kaasa ka personali puuduse. Uude laienenud lasteaeda on 

vaja juurde lisa muusika- ja liikusmiõpetajat, 3 rühma töötajaid (õpetajad ja abid) ning  

üldpindade koristajat, hetkel on koristaja 0,5 koormusega, ala oleks vaja 1,0 kohaga. 

 

 

2. Pildistamine ja kevadpidu 

Liis Randmer tutvustab kevadpeoga seonduvat infot. Kevadpeo temaatika on hetkel 

lahtine, samuti ei ole teada, kas see toimub koos vanematega või ilma. Kogu jooksev info 

jõuab ka vanemateni.  

Vanemate soovil on leitud uus fotograaf. Pildistamine toimub 12-14.04.2022 siseruumis.  

Tellimine toimub veebikeskonnas. Hinnakirja suhtes jääb kõik enamvahem samaks.  

 

 

 

3. Jooksvad küsimused 

 

Kas lähikontaktne lasteaialaps peab jääma koju, kui ta on just koroona läbi põdenud? 

Soovitav  on 5 päeva olla eneseisolatsioonis 

Mitme lapsega on hetkel (7.02-11.02 nd) üks töötaja rühmas, kus töötajad on haigestunud? 

Kristi Voore vastab, et seal rühmas on kesmiselt 5-6 last päevas kohal ja 1 õpetaja + 

rühmaväline abistav töötaja saavad hetkel hakkama.  

Toodi välja puudusi hetke parkimises ja lasteaia ees olevas liikluses   

 

Hoolekogu esimees   ____________Marit Saviir________ 
Koosoleku protokollija:    _________Marliis Laurson___________ 


