
 LASTEAED PIILUPESA 

HOOLEKOGU  KOOSOLEKU PROTOKOLL 

22.02.2022 
Tartu 
 
Algus kell 16:00, lõppes kell 16:45 
Koosolek toimus Zoomi teel. 
 
Koosolekut juhatas: Ly Aas (direktor) 
Protokollis: Eha Agu (Jänkupere) 
Koosolekust võtsid osa: Sten Aus (Pardipojad), Kaarel Svätski (Lotte), Eha Agu (Jänkupere), 
Helerin Koppel (Mesilinnud), Maris Sirp (Liblikad), Helen Hendrikson (Lepatriinud), Evelin 
Peets (Õnneseened), Pirgit Adamson (Mummud), Stella Narusson (Terakesed), 
õpealajuhataja Silja Parbus ja LV esindaja Katrin Parv. 
Puudusid: Moonika Kuningas (Piilud) 
 
Päevakord: 
 

• Uus kokk ja muudatused menüüs. 
• Koosseis ja olukord lasteaias. 
• Rühmade remont ja lasteaia ümbruse korrastamine.  
• Parkimisprobleemid Piilupesa ümbruses. 

 
• Uus kokk ja muudatused menüüs. 

 
Sügisest on lasteaias uus kokk, seoses sellega on muutunud menüü mitmekesisemaks ja ka 
värvilisemaks. Lastele pakutakse rohkem puu-ja juurvilju. Suurenenud on ka lihavalik. Suund 
on, et kasutatavast toorainest oleks 10-20% ökoloogiline ja mahekasvatatud.  
Lisaks tehakse lasteaias erilisi toite n.ö. erilistele lastele. Arvestatakse allergiaid ja 
toidutalumatust. Moto on, et ükski laps ei tohi lasteaias nälga tunda. 
Et lapsed saaksid kvaliteetset toitu, siis tuleb tulevikus toidukorra hinda tõsta. Hetkel on 
toidukorra hind 1.60 ( sõimes 1.45). Plaanis on tõsta 1.90 euroni. Praegu oleme odavuse 
järgi teisel kohal Tartu lasteaedadest. Otsus tehakse järgmisel hoolekogu koosolekul. 
 

• Koosseis ja olukord lasteaias. 
 

Piilupesa lasteaias on praeguse seisuga 246 last. On mõned vabad kohad veel. Vahetus 
peakokk, majandusjuhataja ja remondimees.  
Talvel oli palju haigestumisi nii õpetajate kui ka laste seas. Kaks korda nädalas testitakse 
kõiki töötajaid. Majasiseselt kantakse endiselt maske.  
Vaatamata viirustele, jätkuvad lasteaias lavastuste tegemine. Hetkel on lavastused ilusti 
filmitud ja kevadel loodetakse need esitada ka lastevanematele. Kavas on need õues 
esitada.  
See aasta on Piilupesa lasteaed kogu aeg lahti. Juulis on ka teiste lasteaedade lapsed meie 
juures. 
2024  aastal on Tartu kultuuri pealinn. Sellest võtab osa ka Piilupesa lasteaed. Korraldatakse 
24 matka. Sügisel kaastakse sinna ka lapsi ja lastevanemaid.  
 

• Rühmade remont ja lasteaia ümbruse korrastamine. 
 
Rühmad Piilud, Õnneseened, Liblikad ja Sipsikud saavad uue mööbli. Kui on kohal, siis 
paigutatakse korraga rühmadesse. 



Tartu Linnavalitsuse Linnavarade osakond lubas appi tulla tegevustoa plaanide teostamisel. 
Plaan on alustada maikuus tegelustoa remondiga. Kui hästi läheb, siis lubati ka 1-2 rühma 
ära remontida. 
Muudatused tulevad ka lasteaia õuealal. B-poole peal tehakse liivakastid väiksemateks ja 
ära võetakse vanad katkised kivid. Suvel vahetatakse ära liivakastides ka liiv. A-poole peal 
vahetatakse välja üks roniala ja eemaldatakse üks liivakast. Remondid üritatakse ära teha 
nii, et võimalikult vähe segada lasteaia tööd. 
 

• Parkimisprobleemid Piilupesa ümbruses. 
 
Probleem on kinniparkimistega, kohti on vähe ja rohke lume korral on parkla nagu 
kuumaastik. Kinniparkijaid ja võõraid autosid on juhataja ka pildistanud ja palunud abi 
politseilt. Lumekoriostamise koha pealt lubasid juhataja ja ka lapsevanem uurida, et kas 
saaks midagi veel paremini ära korraldada. 
Varem kasutati piilupesa märki autoaknal. See tähendab, et tegemist on töötaja autoga ja 
võib selle taha parkida. Lubati jälle piilupesa märk kasutusse võtta. 
Juhataja Ly palvel muudeti ajutiselt ka liiklus jälle ühesuunaliseks( suunaga Tähe tänava 
poole). 
 
Lapsevanem küsis:  
 
Seoses haigestumistega, kas oli vajadus ka rühmi sulgeda? Õnneks seda polnud vaja teha. 
Õpetajad ja teised lasteaia töötajad käisid abis seal kus oli vaja. 
Kas seoses kõrge kohatasuga saab hoolekogu midagi ära teha?  
 
Otsused: 
 
Järgmisel hoolekogu koosolekul on plaanis võtta vastu otsus toidukorra hinna tõstmise osas. 
Kevadel korraldada lasteaia remonditööd nii, et võimalikult vähe segada lasteaia töid ja laste 
tegemisi. 
Parkimise osas võetakse kasutusele Piilupesa märk ja vaadatakse üle parkimisplaan. 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub mais või juuni alguses. 
 
 
 
 
 
Direktor          Protokollija 
Ly Aas          Eha Agu 
 
 

 


