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1.

KUULATI

Hoolekogu uue esimehe valimine
Merike Urm tutvustas hoolekogu eesmärki, esimehe rolli ja kokku saamise korda
(vastavalt vajadusele, minimaalselt kolm korda aastas, vajadusel veebis koosolekud).
Toimus arutelu esimehe kandidaadi valiku osas. Mirja Ots tegi ettepaneku valida
hoolekogu esimeheks Piret Pilberg.
OTSUSTATI
Piret Pilberg valiti ühehäälselt hoolekogu esimeheks.

2. PROTOKOLLIJA VALIMINE
Merike Urm tegi ettepaneku valida koosolekute protokollijaks Pille-Riin Ploomi
(Ploom).
OTSUSATI

Valiti ühehäälselt koosolekute protokollijaks Pille-Riin Ploom

3. KUULATI
Merike Urm tutvustas Võru Lasteaed Päkapikk 2023. aasta eelarvet (sh laste pearaha
jagunemine, õpetajate ja õpetaja abide palgatõus).
OTSUSTATI
Lasteaia eelarve kooskõlastatud (Põhimäärus §8 lg 5)
ETTEPANEK
Eelarve projekt saata ka kirjalikult hoolekogu liikmetele.

4. KUULATI
Jõululaada tegevused ja planeerimine
Anita Punamäe rääkis linna jõululaada ettevalmistusest:
● meisterdamise töötoad - makramee, jõuluehted, küpsetamine
● õnneloosi asjad - uued või uueväärsed asjad, ostetud ja ise tehtud,
toetused firmadelt (näiteks batuudi rent)
● soe jook - tee või mahlajook (topsid ja kraaniga termosed saab
hoolekogu liikmelt, Rauno Lihtsalt)
ETTEPANEK
Lasteaia hoolekogu organiseerib laadale müüjad. Laadakoha ülespanekul ja
kokkupanekul kohapeal 4 inimest. Müügi ajal korraga 3 inimest kahetunniste
vahetustega.
Laadalt saadud tulu kasutatakse lasteaia õuealale poriköökide soetamiseks.
Inimeste kutsumiseks Päkapiku lasteaia telki tehakse võimalusel raadiosse intervjuu
(Martin Kleinert Piret Pilbergiga), reklaamida suuremalt (poster) välja loosi peaauhind
ja kasutada rohkem Võru Lasteaed Päkapikk bannereid ning need laadakohas rohkem
nähatavale tuua, kasutada tulesid (Piret Pilberg on valmis tooma).
OTSUSTATI
Lasteaia personal valmistab kõik vajalikud asjad laadaks ette (sh telk müügikohas) ja
lapsevanemad organiseerivad eelneval päeval asjad bussi peale (hoolekogu liige Lauri
Polkovnikov on valmis bussiga viima ja tooma).

Õnneloosi hind on 2 eurot. Laada lõpus lastakse toitude hinda alla, et rohkem saaks
müüdud. Toiduasjad tuuakse enne laata lasteaeda hiljemalt 1-2. detsember. Õnneloosi
jaoks 30. novembriks.
Talgupäeva ideede jagamine
KUULATI
Anita Punamäe jagas liikmetele mõtet korraldada talgupäev koos lapsevanematega ja
ehitada/rajada laste õuemänguks vahendeid. Tuua mängimiseks päris asju, mis
kodudes on üleliigsed.
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