Viljandi Lasteaed Mesimumm ja Viljandi Lasteaed Midrimaa hoolekogude 16.05.2019. a
ühiskoosoleku protokoll
Toimumise aeg: 16.05.2019
Algus: 17.00, lõpp: 18.15
Koosoleku juhataja: Maili Riisenberg (Lasteaed Midrimaa Hoolekogu esimees, Leevike)
Protokollija: Inga Kree (Nurmenukk)
Osalejad: Inga Kree (Nurmenukk), Renna Orasmäe (Midrimaa õpetajate esindaja), Erika
Saaren (Karikakar), Kersti Pihel-Hein (Tihane), Helina Riimann (Pääsuke), Lea Matson
(direktor), Külli Villems (õppejuht), Gete Nöps (Õiemesila), Tiina Bogdanov (Kärjemesila),
Maili Riisenberg (Leevike), Urve Leemet (õppejuht), Piret Sadam (Metsmesila), Tuuli Peebu
(Mängumesila), Merve Süvaorg (Metsamesila)

Päevakord:
1. Kesklinna lasteaia kodukorra kinnitamine ja tutvumine Mesimummu hoolekogu
liikmete ning direktori Lea Matsoniga.
Lea Matson: Kinnitus Kesklinna lasteaia loomiseks on olemas ning saame selle nime all
juba rääkida.
Infoks:
Midrimaa igasse rühma tulevad telefonid. Direktor lubas, et need tulevad ka siis, kui
eelarves neid ei kinnitata. Samuti lubas direktor, et Midrimaa saab uued söögilauad ja
toolid.
Logoga lipud ja majasildid on tellitud. Koduleht tuleb ühine, sisse logimise võimalusega
saab lapsevanem kui lasteia töötaja otse Amfora dokumendihaldussüsteemis dokumente ja
avaldusi esitada.
Eelarved lähevad ühtseks alates 1. jaanuarist 2020.a. Samuti teeb direktor taotluse eelarves
õppevahendite ning inventari summade suurendamiseks.
Andrus Mägi on lubanud, et Midrimaa lasteaia õueala on prioriteet number üks.

Direktor Lea Matson saadab Tallinnasse Daily toitlustusfirmasse kirja, et toitu vedavad
autod sõidavad jätkuvalt Midrimaa lasteaia territooriumile (laste ohutuse nimel). Kui
sellele tagasisidet ei tule, siis võtab ta appi hoolekogu, kes koostab uue kirja.

Autojuhid väidavad, et nad ei saa talvel väravani läbi lume, libeda ning konarluste liikuda,
see on aga juba halduse küsimus. Lepingupartner toitlustajale on linn, seega kui meie
kirjadele ei vastata, siis tuleb pöörduda linna poole.
Otsused:
Kuna koosolekul on Midrimaa hoolekogu esindajaid kvoorumist täpselt üks puudu, siis
kodukorra heakskiitmise üle hääletavad koosolekul Mesimummu hoolekogu liikmed ning
Midrimaa hoolekogu liikmetel tuleb teha hääletus elektroonselt.
Lasteaed Mesimumm hoolekogu koosoleku otsus
1. Kiita heaks Viljandi Kesklinna lasteaia kodukord.
Poolt hääletasid kõik kohalolnud Mesimummu hoolekogu liikmed. Samuti on Mesimummu
hoolekogu juhatuse esimees Marko Mägi oma poolt hääle lubanud.
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