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1. Pähklikese maja renoveerimine
M. Mändmets tegi ettepaneku vallavanemale kommenteerida eelmisel kevadel antud kokkuleppeid
Otepää Lasteaia Pähklikese maja renoveerimise kohta.
K. Laul vastas, et kava kasutada Pähklikese maja renoveerimiseks AS Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) meetmest „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse
edendamine” saadavaid vahendeid on endiselt jõus. Hetkel teostatakse Pähklikese majas mõõtmisi,
mille alusel valmib energiaaudit, mille põhjal omakorda tellitakse renoveerimisprojekt. Algselt
kuulutati projektikonkursi algusajaks 2016.a. lõpp, aga seoses määruse muutmisega lükati tähtaeg
edasi 2017.a. märtsi. 2017.a. juuni keskpaigaks peaksid projektikonkursi tulemused teada olema.
Positiivse vastuse puhul järgneb lepingu sõlmimine KIK-iga, projekteerimine, ehitushange ja 2018
a suvel renoveerimine. Plaanis on taotleda 220000 EUR, millele lisandub valla omaosalus 105000
EUR, pluss 7000 EUR rühmade remondiks. Omaosalus on eelarvestrateegiasse planeeritud.
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M. Mändmets küsis, mis saab siis kui toetust ei saada?
K. Laul vastas, et siis renoveeritakse Pählikese maja valla vahenditega.
S. Kalda ütles, et poliitiline tahe selleks on olemas, mida näitab ka omaosaluseks vahendite
leidmine.
M. Raud küsis, kuna täpselt Pähklikese renoveerimise projekt valmib?
K. Laul vastas, et projekti tegemine jääb 2018.a. suvesse.
M. Mändmets küsis, mis saab selle aasta eelarves Pähklikese maja renoveerimiseks ettenähtud
40000 eurost?
K. Laul vastas, et selle raha eest on plaanis Võrukaela maja ventilatsiooni väljaehitamine.
S. Kalda ütles, et Pähklikese maja renoveerimisprojekt on mõistlik koostada enne 2017.a., sest kui
toetust ei saada, on võimalik Pähklikese maja renoveerimisega omavahendite arvelt alustada juba
2017.a. suvel. Lisaks sellel on projekteerimine abikõlbulik tegevus. Tegevused on vaja viia
ajakavasse ja selle täitmist jälgida. Vastutaja on vallavanem.
2. Uue lasteaiamaja ehitus
K. Laul ütles, et uut lasteaiahoonet niipea ei ehitata. Ühinemisläbirääkimiste käigus ei leitud
võimalust rahastuseks.
S. Kalda ütles, et probleemiga on tegeldud suvest alates. Projekteerijalt on küsitud hinnangut
olemasoleva projekti ümbertegemiseks. Eelhinnangu järgi 240 kohalise maja puhul maksaks
ehitamine 3,5 milj. EUR (ilma sisustuse ja õueala planeerimiseta), ehk 17000-18000 EUR
lapskoha kohta, mis ongi tavamaksumus Eesti kontekstis, kui see käiks vallal üle jõu. Valla
võimekus oleks kuni 2,5 mil EUR, millest osa on juba kulutatud.
Teise variandina kaaluti erakapitali kaasamist. Valla kuumakse rentimise puhul oleks umbes
20000 EUR kuus, milles kajastuks ka hetkel olevad reaalkulud. Lasteaia majanduskulud hetkel on
45000 EUR aastas.
Reaalsus on see, et ilma riigi abita pole uue hoone ehitamine võimalik. On siiski üsna tõenäoline,
et kunagi peab riik hakkama tegelema uute lasteaiahoonete ehitamisega. Hetkel on prioriteet
riigigümnaasiumid. Niikaua kui riigi abi ei tule, leitakse valla eelarvest raha mõlema maja
remondiks.
U. Orussaar küsis kui pikale perioodile on planeeritud valla tegevused?
K. Laul vastas, et eelarvestrateegia hõlmab 5 aastat, pikaajalised laenud on vallal aastani 2030.
3. Jooksvad küsimused
3.1. M. Anton tegi ettepaneku Pähklikese majas muuta toidu rühmadesse viimine teha õpetaja
abidele kergemaks ja laste jaoks turvalisemaks. Direktor nägi võimaliku lahendusena
hästisuletavate nõude kasutamist ja seda, et õpetaja abid ei viiks kogu toitu korraga rühmadesse.
3.2. M. Anton küsis, mis saab tühermaast ehk kooli staadionist senikaua kuni lasteaeda ei ehitata?
K. Laul vastas, et detailplaneeringu järgi on see ikkagi lasteaiale määratud maa.
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S. Kalda ütles, et pigem peaks gümnaasiumi eestvedamisel leidma võimaluse see maa-ala
kasutusele võtta staadioni ja mänguväljakuna.
3.3. E. Anton küsis 2017.a. eelarve kohta.
K. Laul vastas, et lasteaiaõpetajate palgatõusu ei tule. Vald pakub palju teenuseid ja pooleli on
mitu projekti. Töötasu saab tõusta ainult sisemiste reservide ehk kokkuhoiu arvelt.
3.4. Hoolekogu koosseisust jäi sellest õppeaastast välja Võrukaela maja töötajate esindaja.
Koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette igale majale vaid ühte esindajat hoolekogus. M.
Mändmets ütles, et selle saab lahendada esitades teise maja esindajale kutse osaleda hoolekogu
koosolekul. Seadus kutsutute arvu ei määra.
3.5. Järgmine hoolekogu koosolek toimub 2017.a. jaanuaris, teavitamine e-maili teel.
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