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 1.  Lasteaia õppekava muudatused 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku selgitusi muudatuste kohta lasteaia õppekavas. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 

2. Lasteaia õuealale õpiõue rajamine 

KUULATI: lasteaia direktori Kaie Tammiku ja liikumis- ja muusikaõpetaja Helena Helekivi 

nägemust ja ideid lasteaia õuealale õpiõue rajamiseks (nt rajada istumiskohad, putukahotell, 

lõkkeplats, peenrakastid, ronila, sensorrada, lehtla (onn), karjääri jääkmaterjalidest künkad). 

Lasteaia hoone ja õueala renoveerimise projekt ei leidnud valla rahastust, mistõttu eeloleva 

nelja aasta jooksul tõenäoliselt renoveerimist ei toimu.  

OTSUS: kutsuda lastevanemaid appi lasteaia õuealale õpiõue rajamisele. 

 

3. Muud küsimused 

3.1 Lasteaia kohamaks  

Uuest õppeaastast ühtlustub kõigis Võru valla lasteaedades kohamaks, milleks saab 10 eurot 

lapse kohta. Vajadusel saab lapsevanem taotleda toetust Võru vallavalitsuse 

sotsiaalosakonnast.  

OTSUS: võtta info teadmiseks. 



 

 

3.2 Toidupäeva maksumus  

Uuest õppeaastast ühtlustub kõigis Võru valla lasteaedades toidupäeva maksumus, milleks 

saab 1.40. Vajadusel saab lapsevanem taotleda toetust Võru vallavalitsuse sotsiaalosakonnast. 

Ettepaneku saab teha ka lasteaiaõpetaja. Lasteaia hoolekogu soodustuste üle enam ei otsusta. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 3.3 Huviringide toetamine 

Kui endises Sõmerpalu vallas toetati lasteaia huviringe (judo, jalgpall), siis Võru vald seda ei 

tee. 

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 3.4 Kollektiivpuhkus 

Juulikuus on lasteaed kollektiivpuhkusel. Sel ajal töötavad valvelasteaiad Puigal ja Lasval.  

OTSUS: võtta info teadmiseks.  

 3.5 Suurte puude mahavõtmisest 

Valla keskkonnaspetsialistiga on arutletud võimaluse üle võtta maha mõned suured puud 

lasteaia õueala tagant, mis varjavad päikest ja vaadet.  

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 3.6 Lasteaia transpordist 

Kuna kohalik omavalitsus ei pea kindlustama lasteaialaste vedu, siis on see lõpetatud.  

OTSUS: võtta info teadmiseks. 

 3.7 Projektõppe koolitusest 

8. mail k.a osalevad lasteaiaõpetajad projektõppe koolitusel, mistõttu palutakse selleks ajaks 

laste juurde rühmade lapsevanemaid või lapsed võimalusel koju jätta. 

OTSUS: võtta info teadmiseks.  

 3.8 Lasteaia õueala tarastamisest 

See peaks olema esimene suur töö. Treppide renoveerimine on samuti aktuaalne.  

OTSUS: võtta info teadmiseks.  
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