
Põlva valla Lasteaed Sinilind hoolekogu koosolek 

21.12.2022 nr.4 

 

Zoomis 

Algus: 18.00 

Lõpp: 18.14 

 

Koosoleku kokku kutsuja -  Reljo Laur, hoolekogu esimees   

Koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed: 

1. Päikeselillede rühma esindaja – Kristiina Mänd 

2. Päikesepõnnide rühma esindaja – Evely Roositalu 

3. Päikeselaste rühma esindajad – Lauri Vool 

5. Vastse-Kuuste maja õpetajate esindaja – Kätlin Suun 

 

Koosolekult puudusid: 

1. Päikesejänkude rühma esindaja – Mailis Palm 

2. Päikeseliblikate rühma esindaja, hoolekogu esimees - Reljo Laur 

3. Ahja maja õpetajate esindaja – Inge Saksing 

4. Vallavalitsuse esindajad – Koit Nook 

 

Kutsutud: 

1. Lasteaed Sinilind dirktor – Katrin Peil 

 

Päevakord: 

1. Lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitamine (lisatud direktori ettepanek). 

2. Hoolekogu liikmetele saadetakse tutvumiseks lasteaia arengukava. 

3. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

1. Lasteaia toidupäeva maksumuse kinnitamine  

Hoolekogu teeb ettepaneku tõsta Ahja majas ning Vastse-Kuuste majas toidupäeva maksumust. 

Hoolekogu on ühisel meelel, et hinda tuleb tänaste toiduainete kasvanud hindade juures tõsta, kuna 

lastele pakutav toit on jäänud ühekülgseks ning lahjemaks. Nii hoolekogu liikmed, kui ka 

lapsevanemad soovivad, et lastele pakutakse täisväärtuslikku toitu. Ettepanek on Ahja majas 

kehtestada lapse toidupäeva maksumuseks lapsevanemale 1,90€ (hommikusöök 0,30€, lõuna 1,20€ 

ja oode 0,40€) 



Vastse-Kuuste majas kehtestada lapse toidupäeva maksumuseks lapsevanemale 1,90€ 

(hommikusöök 0,40€, lõuna 1,00€ ja oode 0,50€). 

Lapsevanem tasub vaid toiduainete maksumuse, vald tasub köökide ülalpidamise kulud ja 

palgakulud. 

 

Otsustati: Kehtestada alates 01.01.2023 Põlva valla Lasteaias Sinilind lapse toidupäeva 

maksumuseks 1,90€.  

 

Kõik koosolekul viibinud hoolekogu liikmed olid otsuse poolt. Kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis olid poolt arvamuse andnud ka koosolekult puudunud hoolekogu liikmed 

 

2. Tutvumine lasteaia arengukavaga 

Hoolekogu otsustas, et arengukava võetakse täpsema arutuse alla uuel koosolekul. Hetkel on 

hoolekogu arengukavaga tutvunud ning uuel koosolekul saab teha vajalike ettepanekuid. Lisada 

punkt, me aktiivselt osaleme haridusreformi aruteludes ja panustame omalt poolt, et pärast 

haridusreformi oleks töökorraldus lasteaedades vajadusi arvestav ja toimiv. Plaan on arengukavaga 

kindlasti edasi minna, et see ei jääks seisma.  

 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

Hetkel jooksvaid küsimusi pole. Hoolekogu saab kokku uuel aastal.  

 

 

 

 

 

Koosoleku juhataja      Protokollija 

Katrin Peil           Evely Roositalu 

(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 

 


