
 

PAISTU KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Sultsi        19. märtsil 2018 nr 1-6/3  

 

Algus 17.00, lõpp 18.45 

Juhataja: Jüri Eek 

Protokollis: Kati-Katri Koppel 

Võtsid osa: Merle Murka, Pille Jürimäe, Triin Vaiksoo, Kati-Katri Koppel, Juhan Änilane, 

Liisa Riiner, Jüri Eek 

Puudusid: Heldur Pugal, Kairi Luik, Piret Sauks 

Kutsutud: Merike Kald, direktor 

PÄEVAKORD: 

1. Uus hoolekogu liige      Merike Kald 

2. Viljandi Vallavolikogu määruse „Lapsevanema poolt kaetava osa määra 

kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ eelnõu tutvustamine 

         Merike Kald  

3. Viljandi Vallavalitsuse korralduse „Toidupäeva maksumuse kehtestamine Viljandi valla 

koolieelsetes lasteasutustes“ eelnõule arvamuse avaldamine Merike Kald 

4. Ruumipuuduse lahendamine koolis    Merike Kald 

 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Uus hoolekogu liige      Merike Kald 

 

KUULATI: Merike Kald tutvustas uut hoolekogu liiget volikogu poolt - Juhan Änilane. 

 

2. Viljandi Vallavolikogu määruse „Lapsevanema poolt kaetava  

osa määrakehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“  

eelnõu tutvustamine      Merike Kald  

 

KUULATI: Direktor Merike Kald tutvustas määrust ja muudatusi, mis hakkavad kehtima 

alates 01.septembrist 2018.  

 

3. Viljandi Vallavalitsuse korralduse „Toidupäeva maksumuse  

kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“  

eelnõule arvamuse avaldamine    Merike Kald 

 

 



KUULATI: Leiti, et kuna sõimerühma lapse kaloraaz on väiksem ja ka kogused on 

väiksemad, siis on põhjendatud teha sõimerühma laste toidupäeva maksumus odavamaks. 

47 lapsest käib 14 last väljastpoolt valda ja nende jaoks on toidupäeva maksumuse tõus 

1.15 pealt 2.00 euroni liiga suur hinnavahe – ühes kuus on lapsele lisaks 17.- kuus. Kui 

peres on kaks last kes lasteaias käivad, siis on lasteaia arve suurem juba 34.- kuus.  

Muudatus hindades toimub väga järsku, see tuleb lapsevanematele üllatusena. 

 

OTSUSTATI:  

Hoolekogu on nõus toidupäeva maksumuse tõusuga 2 euroni (lapsevanema omaosalus 1.50 ja 

valla osalus 0.50). 

Hoolekogu teeb ettepaneku tõsta laste toidupäeva maksumust alates uuest õppeaastast 

01.septembrist 2018. 

Hoolekogu teeb ettepaneku kehtestada sõimerühma lastele soodsam lasteaia toidupäeva 

maksumus lapsevanema osa 1.- ja valla osa 0.50, kokku sõimerühma lapsele toidupäev 1.50 

seoses sõimerühma lapsele kehtestatud väiksema kaloraaziga ja väiksemate kogustega. 

Juhan Änilane tegi ettepaneku, et vald tasub lasteaia toidupäeva maksumuseks 1.50 ja 

lapsevanem 0.50. 

 

ÕIGUSLIK ALUS 

„Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 24. Hoolekogu 

 (3) Hoolekogu: 

5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse; 

 

 

4. Ruumipuuduse lahendamine koolis    Merike Kald 

 

KUULATI:  

Seoses laste arvu tõusuga koolis ja laste arvu vähenemisega lasteaias on vaja leida lahendus 

ruumiprobleemile kooli osas. 

 

Lahendus 1: Direktor Merike Kald tutvustas ideed luua Paistu kooli õuelasteaia rühm, kus 

lapsed saavad veeta enamuse tegelusaega õues. Laste arv rühmas jääb samaks (liitrühm 19 

kohta). Söömine, magamine, ringitegevused toimuvad tubastes tingimustes. Rühmale jääb 

kasutada 1 ruum praeguse 2 asemel. 

Lahendus 2: Vähendada kohtade arvu ühes rühmas 10-le lapsele ja neile jääb kasutada 1 

ruum praeguse 2 asemel. See toob kaasa 1 õpetajakoha koondamise. 

Lahendus 3: Teha koolile juurdeehitus ruumikitsikuse lahendamiseks.  

 

 

 

Koosoleku juhataja     Koosoleku protokollija 

 

Jüri Eek      Kati-Katri Koppel 


