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PÄEVAKORD:  

  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine  

2. Lapsevanemate esindaja valimine toitlustushanke komisjoni 

3. 2023 aasta eelarve kavandamine (K.Voore)  

4. 2022/2023 õppeaasta plaanid (L.Randmer)  

5. Kohapeal algatatud küsimused  

 

 

 



 

 

 

OTSUSED:  

  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine  

  

 

        1.1 Hoolekogu esimeheks valiti Marit Saviir.    

1.1 Aseesimeheks valiti Marliis Laurson 

1.2 Protokollija Liis Türk 

 

2. Lapsevanemate esindaja valimine toitlustushanke komisjoni. 

Leping toitlustajaga lõppeb veebruaris, tuleb uus hange ja edaspidi kaasatakse hanke koostamisse ka 

lapsevanemate esindaja. Lapsevanemate esindajaks valiti Annemari Polikarpus, kes oli ka ise soovi 

avaldanud esindajaks saada.  

  

3. 2022 aasta eelarve kavandamine (K.Voore)  

  

Direktor Kristi Voore tutvustab järgmise aasta (2023)  eelarvet. Eelarve on Nõo Valla 

eelarvestrateegiast lähtuv. Arvestades, et 2023 sügisest on lasteaias 13 rühma.  

3.1 Personalikulud: Vajadus luua uusi ametokohti. Jaanuarist 2023 on plaanis rakendada 

asendustöötaja 1,0 kohaga. Asendustöötaja asendab puuduvaid töötajaid (õpetaja abi ja 

tugiisik), kui keegi ei puudu, on asendustöötaja rühmades abis vastavalt vajadusele. Samuti 

haridusliku erivajaduskordinaatori (HEVKO) koht 0,5 koormusega. Kuna rühmasid on juurde 

tulnud, on koormus tõusnud muusika- ja liikumisõpetajal. Samuti õppealajuhatajal ja 

tervishoiutöötajal. Sellega seoses tuleb nende töötasu üle vaadata. 2023 jaanuarist juunini 

vajab lasteaed lisaks tugiisikut. Jätkab Päevakeskuse rühm, mis vajab vahendeid. Plaan avada 

lasteias ka kaks uut rühma alates septembrist 2023. Üks erivanuseliste rühm, kuhu on vaja 

kahte õpetajat ja ühte õpetaja abi, ning arendusrühm, kuhu on vaja eripedagoogi, õpetajat ja 

õpetaja abi. Nõo valla eelarvestrateegia kohaselt on kavandatav palgatõus 2023 aastal kõigile 

töötajatele 9%.  Hetkel on lasteaiaõpetaja töötasu seotud kooliõpetajte töötasuga, Riik 

kavandab kooliõpetajate töötasu tõusu 23,9% .Kui ka 2023 aastal on jätkuvalt 

lasteaiaõpetajate palk seotud kooliõpetajate palgaga, siis tuleb taotleda vallalt oluliselt 

suuremat palgatõusu kogu töötajaskonnale kui valla eelarvestrateegias hetkel kavandatud. 



 

 

 

Olukord on selgumisel. Juhuks, kui lasteaed on 2023 sügisel 13rühmaline, on plaanis taotleda  

lisaks muusikaõpetaja 0,625 kohaga ja liikumisõpetaja 0,625 kohaga. 

3.2 Majanduskulud/ vahendid: Kuna korraldatakse uus hange toitlustaja leidmiseks, on 

toitlustusteenuse kogumaksumus 2023 aastaks selgumisel, eeldatatakse kulu kasvu. Samuti on 

suurenenud elektri-, vee- ja küttekulud seoses lasteaia kasvuga ja üldiste hinnatõusudega.  

Vastavalt valla eelarvestrateegiale on kohatasu lasteaedades 2023 aastal 45,75 , mis on 7% 

2022 aasta alampalgast. Lõplik maksumus selgumisel, otsustatakse Volikogus. 

Investeeringud: Vastavalt Nõo valla eelarvestrateegiale on plaanis taotleda 190 000€, millest 

150 000€ mooduliteks lasteaia alale ja 40 000€ lasteaia laiendamise planeerimiseks.  

 

4. Liis Randmer tutvustab lasteaia tegevusplaani  

Tunnuslause 2022/23: “Mängin toas ja liigun õues, mängulust on ikka põues”. On liikumisaasta. 

Lasteaia jaoks on oluline tervise edendamine. Keskkonda hoidev ja säästev eluviis ja selle 

õpetamine, Nendel teemadel tehakse tööd, et olla pidevas arengus. Samuti on Nõo lasteaial õigus 

lehvitada Rohelise Kooli lippu.  

Teemanädalatega jätkatakse. On tulemas kaheksa teemanädalat. Selle kohta tuleb jooksvalt info. 

Infot saab ka rühmast õpetajatelt. 

 Sel õppeaastal tuleb teater kolm korda lasteaeda. Märtsis on plaanitud ka teadusteater kutsuda.  

Üks rühm liitus kiusamisvaba programmiga.  

Olulisel kohal on sport! Liikumisõpetaja viib läbi suusatamist, uisutamist. Liikumistegevusi 

viiakse palju läbi õues. Lapsed osalevad spordipäevadel nii lasteaias, kui vallas. Koolieelikud 

osalevad ka Tartu linna spordipäeval. 

 Korraldatakse mänguhommikuid, sellega alustasid Mängukrõllid ja kabinetitöötajad, korraldades 

lasteaias ”Fotojahi”, pilte saab vaadata kodulehel: http://www.krollipere.eu/?page_id=11194 . 

Koolieelikud osalevad õppekäikudel ja matkadel.  

Lasteaeia personal on moodustanud õpikogukonna, kus jagatakse omavahel parimaid 

praktikaid.Nii õpitakse teineteiselt häid nippe ja saadakse uusi ideid. Käiakse vaatamas teineteise 

tegevusi ja tagasisidestatakse. Eelmisel õppeaastal kohtus õpikogukond neljal korral.  

http://www.krollipere.eu/?page_id=11194


 

 

 

Pildistamine planeeritud aprillis siseruumides.  

Lasteaias sel õppeaastal kolm huviringi: *Inglise keel – huviring on juba alanud. Avati üks 

segavanuseline grupp. ( info ja registreerimine: 

https://www.fredyke.ee/registreerimine_huviring.html  ) * Lastejooga- alustab oktoobri lõpus. 

Avatud kaks rühma- registreerimine ja info rühmas. * Robootika (alates 5.a.)- info rühmast.  

 Koolieelikutega plaan minna kevadel koolimajja kooliga tutvuma.  

5. Jooksvad küsimused  

Kas lasteaias on robootika koolituse läbinud õpetajaid? Jah, lasteaias on mitu õpetajat, kes on 

läbinud robootika koolituse ja on motiveeritud seda õpetama. Lastel on huvi suur ja õpetajad on 

huvitatud laste arengust selles vallas, kuna see on tänapäevamaailmas üha enam vajalik oskus. Ka 

õpetajate huvi selles vallas kasvab.  

Kui palju lapsi on järjekorras, aga pole kohta pakkuda? A. Vetka: Lasteaia järjekorras on 

kohta taotlemas lapsi hetkel 35, see on 2022/23 ja 2023/24 õppeaasta kohta.  

Põgus teema algatus jõulupakkide teemal. Hetkel midagi kindlat ei otsustatud.  

Kas Põngerjate rühm saab esmaspäevast (10.10.22) oma ruumidesse? Tõenäoliselt saab, 

sellisel juhul saadetakse info neile, keda see puudutab.  

Kelle juurde pöördun küsimustega? Kui on ehitus/majandusalane küsimus, siis direktori poole. 

Kui on tervisealane, siis tervishoiutöötaja poole. Küsimused seoses õppetegevuse ja lastega 

esitada rühmaõpetajatele.  

Üks rühm plaanib jõulumaa reisi, on see lasteaia korraldatud? Rühm korraldab ja 

lapsevanemad tasuvad ise teemasse tulnud reisi.  

Kallikrõllide rühmas on õhk hommikul juba umbne ja paha lõhn on ruumis, mida sellega 

ette võetakse? Kas rühma on võimalik soetada õhtupuhasti? Lasteaed võtab info vastu ja 

tegeleb küsimusega. Hooldajal palutakse ventilatsiooni seadistus üle vaadata ja mõõdetakse 

õhunäitajaid. Õhupuhasti teema on läbi käinud ka Tõrukeste rühmas juba eelnevalt. Kuna Nõo 

lasteaias on korralik ventilatsioonisüsteem, siis seda õhupuhastiga tavaliselt ei duubeldata, kuid 

Tõrukeste rühm saab prooviks õhupuhasti, et jälgida, kas see muudab näitajaid oluliselt ja kuidas 

on tagasiside müra osas. Kui see on olemas, saavad vajadusel seda kasutada ka teised rühmad. Nt, 

rühmad, kus on olnud haigusepuhang.  

Miks ei tehtud remonti Kallikrõllide rühmas? Seekord mahtus eelarvesse nelja rühmaruumi 

remont. Kallikrõllid jäid viiendana joone alla. Kallikrõllide ja ka Naerukrõllide rühmas on vajalik 

teostada remont, rühmad jäävad ootama järgmist võimalust.  

https://www.fredyke.ee/registreerimine_huviring.html


 

 

 

Hetkel on kohatasu soodustus alates kolmandast lapsest lasteaias. Kas selle saab üle 

vaadata arvestades ka koolis käivaid lapsi peredes? Juhtumipõhine lähenemine selles osas on 

olnud arutlusel. Vald aitab vastavalt võimalustele ja julgustab kõiki abivajajaid abi küsima. 

Teemat käsitletakse vallas diskreetselt.  

Suvekuude toiduraha ettemaks, kas on paremat lahendust lapsevanemate jaoks? Otsus seda  

korraldada, nagu see hetkel toimib, võeti vastu hoolekogu koosolekul 2019 aastal. Kui kellelgi on 

häid ettepanekuid, kuidas seda muuta, siis need on teretulnud ja võib lasteaeda esitada e-maili 

teel. Kui on tegemist erijuhtumiga, kus laps on pandud kirja, kuid haigestus ja jääb pikemalt 

puuduma, siis saab oma olukorrast teada anda ja saab arutada tagasimakse võimalust. Otsus on 

selline, et saaks planeerida puhkuseid ja et kohalkäidavus oleks võimalikult täpne.  

Haige laps lasteaias? Kui õpetaja või tervishoiu töötaja näeb, et laps on haige ja tunneb end 

halvasti, võetakse vanemaga ühendust. Palve lapsevanematele usaldada oma õpetajaid. Keegi ei 

soovi oma koormust ”kergendada” vaid kõiki säästa. Järelköha- ja nohuga on lapsed aeda 

lubatud. See on, kui laps on juba olnud kodus haige ja tunneb end juba muidu hästi, kuid esineb 

veel köhatamist või tuleb ette nuuskamist. Algava köha ja nohuga lapsed tuleb siiski koju jätta.  

Ringliiklus lasteaia ees? Vallast on teade, et Kivi tänav läheb 2023 rekonstrueerimisele. Selle 

raames tehakse ka liiklusohutuse audit.  

 

  

  

  

  

 

Hoolekogu esimees: Marit Saviir 
Koosoleku protokollija:  Liis Türk 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


