Viljandi Lasteaed Midrimaa hoolekogu 03.10.2018. a koosoleku protokoll
Toimumise aeg: 03.10.2018
Algus: 17.00, lõpp: 17.55
Koosoleku juhataja: Maili Riisenberg (Hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Inga Kree (Nurmenukk)
Osalejad: Maive Agarmaa (Kuldnokk), Inga Kree (Nurmenukk), Mari Lovjägin (Pääsusilm),
Heli Luik (Lõoke), Renna Orasmäe (õpetajate esindaja), Maili Riisenberg (Leevike), Erika
Saaren (Karikakar), Kersti Pihel-Hein (Tihane), Greete Õsso (Kullerkupp)
Külalised: Janika Gedvil (Abilinnapea, Viljandi Linnavalitsus), Tiivi Tiido (Haridus- ja
Kultuuriameti juhataja).
Lasteaia esindajad: Marika Kissa (direktor), Urve Leemet (Õppelajuhataja).

Päevakord:
1. Mesimummu ja Midrimaa lasteaedade ühendamine.

1. Mesimummu ja Midrimaa lasteaedade ühendamine
Anti ülevaade, 2016 aastal algatatud lasteaedade ühinemiste ehk optimeerimise protsesside
kohta. Täna, on üks liitunud ja toimiv lasteaed Viljandis olemas. Midrimaa ja Mesimummu
ühinemine on tänaseks juba toimumas, järgmisena esitatakse eelnõu ja volikogu annab otsuse
kuu viimasel neljapäeval.
Lapsevanema ja lapse jaoks ei muutu midagi. Kahe lasteaia peale jääb üks direktor,
suureneb õppealajuhataja roll. Ükski lasteaia kasvataja koht ei lähe koondamisele, ainult
ühe direktori koht läheb koondamisele- tema palga arvel on võimalik suurendada alles
jääva direktori ja mõlema maja õppealajuhatajate palku vastavuses töökoormuse
suurenemisega.
Ohukohad on pigem emotsionaalsed, nt kahe kollektiivi sulatamine.
Kui otsus võetakse vastu, tehakse nimekonkurss, logo valimine. Sellele järgneb
ümberkorraldusprotsess, lasteaedadele kinnitatakse uus põhimäärus. Põhimäärust saab
kinnitada uuel aastal jaanuari alguses. Mai lõpus peab valmis saama uus arengukava.
Uus asutus saab tegevust alustada tegevust uue õ.a alguses, s.o 01. septembril 2019. a. Siis
lähevad kokku ka Stuudium ja koduleht.

Uuel lasteaial peab olema hoolekogu, võib olla mõlemal lasteaial oma ja lisaks ühine. Tuleb
otsustada kuidas meil peaks olema.
Suvise töö korraldus uues lasteaias toimub koostöös Hoolekoguga. Suvel peab võimaldama
soovijatele lasteaia teenuse pakkumist.
Lapsevanematele infoks, lasteaia koha avalduste tegemine on lasteaia hoone põhiselt.
Lühidalt anti taustinformatsiooniks ülevaade lasteaedade kasvatajate töötasude määramise
kohta. Linna elanike arv on vähenev, laste arv aga väikeses kasvutrendis. Kooliõpetajate palgad
iga aastaselt kasvavad. Kulud on märgatavalt suurenenud, kaasava hariduse toetuseks annab
riik toetust, seda novembri seisuga, kui arvud vahepeal muutuvad, lähevad ülejäänud kulud
omavalitsuse taskust. Seetõttu otsitakse optimeerimise võimalusi.
Küsimus: Mida oodatakse tänaselt hoolekogult?
Vastus: Oodatakse seisukohta, kas oleks vajadus teha liitumise teemadel eraldi lastevanematele
koosolek?
Otsus: Ei ole vaja. Info pannakse stuudiumisse, samuti protokoll.
Mõtlemiseks: Kas me soovime, et õppehoonetele jäävad praegused nimed?
Kas soovime ühist hoolekogu kahe lasteaia peale? Infot paluda Krõllipesa hoolekogult nende
kogemusest.

Kui lapsevanemad soovivad lasteaedade ühendamise kohta täiendavat infot, siis võib
küsimustega pöörduda otse abilinnapea Janika Gedvili poole.
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