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1. Lastevanemate rahulolu küsitlus
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1. Lastevanemate rahuloluküsitlus

KUULATI

K. Pirksaart, kes tutvustas uuendatud küsitluse vormi. Ta selgitas, et uuritud on erinevaid küsitlusi. 
Aluseks on võetud AS Resta poolt koostatud küsimustik, mida on kohandatud vastavalt lasteaia 
vajadustele. Järgnes arutelu.

OTSUSTATI:

1.1 Teha küsimustikus vajalikud parandused ja kinnitada see pärast e-posti teel
1.2 Sel aastal koostada ja levitada küsimustikku paberkandjal;
1.3 Jagada küsimustikud laiali 05. veebruaril ja nimetada tagastamistähtajaks 28. veebruar;

2. Projektipõhised rahastusvõimalused lasteaia eelarve toetuseks, näiteks EASi poolt jagatav toetus: 
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

KUULATI

K. Pirksaart, kes selgitas, et plaanis on kirjutada projekt lasteaia Peedu maja õueala renoveerimiseks. 
Ta tutvustas Peedu õueala vajadusi (sh praeguse kuuri väljaehitamine avatud katusealuseks ning 
ministaadioni rajamine) ning rääkis, et on vaadatud erinevaid võimalusi ja silma on jäänud EASi 
regionaalsete investeeringute toetuste andmise programm.

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt


SÕNA VÕTSID

H. Hansen selgitas, et nimetatud toetust saavad taotleda juriidilised isikud, mida lasteaia hoolekogu ei 
ole. Seega peaks taotluse esitama Elva Linn. Linnal on projekt, mida planeeritakse esitada, aga selle 
võib ka sel aastal lasteaia omaga asendada. Samas ta avaldas arvamust, et finantseeringu saamine on 
kahtlane, kuivõrd eelmisel aastal linna projekti rahastati, aga tavaks on järjest mitte ühele 
omavalitsusele rahastust anda. Siiski pidas ta mõistlikuks projekti kirjutamist ja esitamist. Kindlasti 
tuleb siis arvestada ka omafinantseeringuga.

3. Kohapeal tõstatatud küsimused ja arutelud

OTSUSTATI:

3.1 Saata info toimunud hoolekogu koosolekust rühmade e-posti aadressidele
3.2 Korraldada järgmine hoolekogu koosolek 2. aprillil

Külli Pirksaar Irena Lümat
juhataja protokollija


