Viljandi Lasteaed Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll
13.12.2017
Toimumise aeg: 13.12.2017
Algus: 17:00, lõpp: 17:44
Koosoleku juhataja: Maili Kalmus (Hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Helina Riimann (Pääsuke)
Osalejad: Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Erika Saaren (Karikakar), Monika Teesalu (Lõoke),
Grete Õsso (Nurmenukk, asendusliige), Maris Juul (Rukkilill), Mehis Vinni (Piibeleht), Mairi Laos
(Tihane).
Päevakord:
1.
Lasteaia toitlustamise tulevikku puudutavate küsimuste arutelu ja otsuste tegemine
2.
Männimäe lasteaia hoolekogu esimehe pöördumise osas otsuse tegemine
3.
Muud küsimused ja informatsioon
1. Lasteaia toitlustamise tulevikku puudutavate küsimuste arutelu ja otsuste tegemine.
Maili Kalmus andis ülevaate 05.12.2017 Sakala Keskuses toimunud hoolekogude töökoosolekust.
Kuna Midrimaa Lasteaia hoolekogu koostatud toitlustus-küsitluses tuli välja, et lapsevanemad
soovivad toitlustamise jätkamist lasteaias, siis arutati mida teha edasi.
Hoolekogu arutles järgmiste küsimuste üle:

Kas me teeme palvekirja, et meie lasteaed hankest välja jäetakse? Missugused oleks
argumendid, mida pöördumises välja tuua.

Kas asume linnale tegema hanke korraldamisel ettepanekuid, mida võiksid hanke
tingimused kajastada?
Hoolekogu on ühiselt meelestatud, et koostada pöördumine Midrimaa Lasteaia köögi allesjäämise
toetamiseks. Vaadati üle ka linnavalitsuse poolt koostatud Viljandi lasteaedade köökide ülevaatuse
tulemuste tabel.
Ühise arutelu käigus kerkisid esile järgmised punktid, mis hoolekogu liikmete hinnangul räägivad
oma köögi säilitamise kasuks:

toidu kvaliteet – värske tooraine, soe ja värske toit, tervislikkus, vitamiinide säilimine toidus;

lasteaias pakutakse toitu 3 korda päevas (hommiku-, lõunasöök ja õhtuoode);

eritoidul lapsed (allergiad);

lapsevanem maksab söögiraha (tooraine osa);

menüü osas ettepanekute tegemise võimalikkus otse kokaga suheldes;

Midrimaa Lasteaia köök on heas töökorras ning ei vaja remonti.
Otsus: Midrimaa Lasteaia hoolekogu teeb Viljandi Volikogule ja Viljandi Linnavalitsusele
pöördumise hanke kontseptsiooni muutmiseks, et Midrimaa lasteaias säiliks oma köök.
Pöördumisele kogutakse lastevanemate allkirju.
2. Männimäe lasteaia hoolekogu esimehe pöördumise osas otsuse tegemine.
Männimäe lasteaia hoolekogu liikmed on nõus, et lasteaia kohatasu on kõrge ja selle sidumine
alampalgaga tekitab probleeme. Inimeste tegelikud palgad ei pruugi alampalga kasvutempoga
kaasas käia.
Otsus: Hoolekogu tunnustab Männimäe lasteaia poolset algatust, kuid leiab, et enne kui on selge,
milliselt mõjutab lasteaiateenuse maksumust linna kavandatav toitlustushange, ei ole võimalik
selles küsimuses seisukohta kujundada.

3. Muud küsimused ja informatsioon
Hoolekogu liikmed soovivad rohkem infot järgmistel teemadel:

Haldusameti töö ning koristamise ja kinnisvara haldamisega seotud teemad;

Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakonnast ning tugiteenuste tulevikust.
Otsus: kutsume järgmisele hoolekogu koosolekule kinnisvara haldusameti juhataja Andres Mägi,
Päevakeskuse peaspetsialisti Siiri Kruuse.
Järgmine korraline hoolekogu koosolek toimub 25.01.2018 kell 17:00
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