Viljandi Lasteaed Midrimaa hoolekogu 26.09.2018. a koosoleku protokoll
Toimumise aeg: 26.09.2018
Algus: 17.00, lõpp: 18.20
Koosoleku juhataja: Maili Riisenberg ( Hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Inga Kree (Nurmenukk)
Osalejad: Inga Kree (Nurmenukk), Leana Starostin (Pääsuke), Anneli Lainela (Pääsusilm), Maili
Riisenberg (Leevike), Kersti Pihel-Hein (Tihane), Maive Agarmaa (Kuldnokk), Sirly TomingasLamp (Piibeleht), Erika Saaren (Karikakar), Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Maris Juul
(Rukkilill), Renna Orasmäe (õpetajate esindaja), Eha Puusild (Viljandi linna esindaja)
Külaline: Andres Mägi (Viljandi Linnavalitsuse Kinnisvara haldusameti juhataja)

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe valimine, tööplaanid.
2. Sõimerühmade laste arvu kinnitamine.
3. Kinnisvara haldust puudutavate küsimuste arutelu Viljandi Linnavalitsuse Kinnisvara
haldusameti juhataja Andres Mägiga.
4. Toitlustamist puudutavate küsimuste arutelu.
5. Midrimaa lasteaia 2019. a eelarve tutvustamine ja eelarvega seotud küsimuste arutelu.
6. Muud küsimused ja info.

1. Hoolekogu esimehe valimine, tööplaanid.
Otsus: Valida hoolekogu esimeheks Maili Riisenberg, aseesimeheks Sirly
Tomingas -Lamp ja protokollijaks Inga Kree. Protokollija asendajaks valiti Anneli
Lainela.
2. Sõimerühmade laste arvu kinnitamine.
Direktor teeb hoolekogule ettepanku kinnitada sõimerühmade koosseisud järgmiselt. Tihase rühm
-16 last ning Lõokese rühm - 16 last.
Otsus: Kinnitada sõimerühmade koosseisud: Tihase rühm -16 last ning Lõokese rühm - 16
last.
3. Kinnisvara haldust puudutavate küsimuste arutelu Viljandi Linnavalitsuse Kinnisvara
haldusameti juhataja Andres Mägiga.
Andres Mägi andis ülevaate Viljandi Linnavalitsuse Kinnisvara haldusameti poolt lasteaias tehtud
ja planeeritavatest töödest ning vastas hoolekogu liikmete küsimustele.
Kesksemad arutatud küsimused olid järgmised:

3.1. Lasteaia mänguväljakutel on suur remondivajadus. Käesoleval aastal asendatakse 3
amortiseerunud atraktsiooni uutega ca 20000 euro väärtuses. Sõimealale on paigaldatu uus
kiik koos turvaalusega ning eemaldatud vanad kiiged. Paigaldatakse ka uus kaalukiik. Kõik
linna lasteaedades planeeritud mänguväljakute tööd peaksid saama valmis novembri
keskpaigaks.
3.2. Tehnika tn poole paigaldatakse uus jalg- ja autovärav. Vase tn poolset väravat sel aastal ei
vahetata, sest Vase tn on plaanis tuua väravat ja juba paigaldatud uut aeda sissepoole ning
kuna aed on seal alles eelmisel aastal paigaldatud, ei pidanud Kinnisvara haldusamet
mõistlikuks neid töid sel aastal teha.
3.3. Lasteaia aia ja Vase tn värava vahetuseks taotleb Kinnisvara haldusamet lasteaia 2019. a
eelarvesse lisataotlusega raha.
Renna Orasmäe: Kas oleks mõeldav täiendava jalgvärava rajamine Vase tänava
Tikuvabriku poolsesse otsa?
Andres Mägi sõnul võib seda arutada.
3.4. Lasteaia töötajate parkimine Tehnika tänava poolsel parkimisplatsil. Töötajad pargivad
vahel parkimisplatsile terveks päevaks.
Ettepanekud: Hoolekogu tegi lasteaiale ettepaneku tuletada töötajatele meelde, et
terveks päevaks võiks parkida kaugemale ning jätta parkla lapsi lasteaeda toovatelasteaiast viivate vanemate kasutusse.
Andres Mägi: täiendavalt võiks taotleda liikluskomisjonilt märkide paigaldamist,
et parkimisplatsil oleks lubatud parkida nt maksimaalselt 30 minutit.
Hoolekogu nõustus Andres Mägi ettepanekuga.
3.5. Vase tn pool on lasteaia õuealal vaid kaks kiike ning üldiselt väga vähe atraktsioone.
Hoolekogu liikme Sirly Tomingas-Lambi sõnul ei ole Piibelehe rühma lastel võimalik
mängida mujal kui oma rühma liivakastis. Teiste atraktsioonide kasutamine on laste
väiksuse tõttu võimalik vaid siis, kui suuremad lapsed veel või enam väljas ei ole. Lapsed
ootavad järjekorras, et mujale mängima saada. Mingi alternatiiv liivakastile võiks siiski olla.
Lapsevanemad ei ole nõus, et lastel ei ole õues peale liivakasti kusagil olla.
Andres Mägi: Kiikude vähesuse probleem on Kinnisvara haldusametile teada, kuid sel
aastal uute asjade omandamiseks volikogu raha ei eraldanud, üksnes vanade
parandamiseks ja asendamiseks. Seega ei ole uue kiige paigaldamine hetkel võimalik.
Samuti ei jätkunud nn katuserahast vahendeid kahe kiigekomplekti omandamiseks ning
uus kiik osteti seega vaid sõimerühma alale. Linnavalitsusel on plaanis koostada
lasteaedade õuealade arengukava, vaja on tellida ülevaatus, et saaks tervikpildi, mida
kusagile on vaja.
3.6. Kuidas on plaanis tagada, et kõrvalised isikud ei pääse lasteaia territooriumile.
Andres Mägi: see on meie jaoks uus probleem. Panen enda jaoks kirja. Öine valve käib
G4S kaudu.
Probleem on kajastatud ka lasteaia arengukavas.
3.7. Kinnisvaraameti hallata on lasteaia majanduskulud, kõik majanduskulusid ületavad
summad tuleb taotleda linna eelarvest eraldi lisataotlusena. Kinnisvaraamet teeb
lisataotluse aia uuendamiseks, kuid lasteaed saab teha omapoolsed lisataotlused.
4. Toitlustamist puudutavate küsimuste arutelu.
Direktor küsis, kas toitlustamise korralduse ja puudumistest teatamisega seoses on küsimusi.
Küsimusi ei tõusetunud, juhend arusaadav.

NB! Tähele tuleb panna, et kui laps jääb puuduma, jääb ta söögikirja ikkagi seni kuni
vanem ei teata tema puuduma jäämisest.
Direktor selgitas, et Midrimaa lasteaia köögis valmib toit ka teiste linna lasteaedade jaoks. Seoses
sellega on tekkinud probleem, et toitlustaja autod sõidavad vähemalt 6 korda päevas väravast sissevälja. Tihti on väravad pärani. Saame toitlustajalt nõuda, et väravad suletaks, kuid seda ei tehta alati.
Hoolekogu liikmed nõustusid, et väravate lahtiolek ning autode tihe sissesõit lasteaia
territooriumile kujutab endast ohtu lasteaia lastele. Eriti arvestades, et see toimub ka laste õues
viibimise ajal.
Otsus: Teha Viljandi Linnavalitsusele ettepanek paluda toitlustajal korraldada oma töö
selliselt, et autodega lasteaia territooriumile sisse ei sõidetaks.
5. Midrimaa lasteaia 2019. a eelarve tutvustamine ja eelarvega seotud küsimuste arutelu.
Direktor Marika Kissa andis ülevaate eelarvega seotud küsimustest ning selgitas, et on teinud
eelarvesse lisataotluse söögisaali mööbli uuendamiseks. Nimelt on lasteaial soov saada
normaalkõrgusega mööbel, et õpetajatel oleks koos lastega võimalik normaalses asendis süüa.
Praegustel laste toolidel istumist võib direktori hinnangul lugeda tervist kahjustavaks.
Hoolekogu kuulas ära direktori ettepanekud ning leidis, et täiendavalt tuleks teha lisataotlus ka
Tikuvabriku poolsele õueala osale täiendava kiige ostmiseks ja paigaldamiseks Piibelehe rühma
paviljoni lähedusse.
Otsus: Võtta info eelarve kohta teadmiseks. Teha direktorile ettepanek esitada täiendav
lisataotlus eelarvest vahendite eraldamiseks kiige ostmiseks ja paigaldamiseks Vase tn ja
Tikuvabriku poolsel õueala osal Piibelehe rühma paviljoni lähedusse.
6. Muud küsimused ja info.
Hoolekogu liige Sirly Tomingas-Lamp tõi välja, et on korduvalt näinud majja sisenemas kõrvalisi
isikuid, kellele avatakse köögi juurest uks majja ilma küsimusi esitamata. Seesugune olukord ei ole
laste turvalisuse huvides lubatav.
Direktor pakkus välja ja hoolekogu nõustus, et võõrad, kes majja tulevad (Kinnisvara haldusameti
töömehed vms) peaksid sisenema majja direktsiooni poolsest uksest ning andma endast ja
planeeritavatest töödest direktsioonis teada.
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