OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää Lasteaia laiendatud hoolekogu koosoleku
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Koosoleku juhataja: M. Mändmets
Koosoleku protokollija: M. Ilistom
Osalejad: L. Lepik, V. Eljand-Kärp, M. Mändmets, E. Anton, K. Uibopuu, K. Pikk, M. Müür
Puudusid: M. Sallok, J. Moros, M. Raud, U. Orussaar
Kutsutud: K. Laul, M. Ilistom, L. Hõrak, K. Karus, M. Pallase, P. Kangur
Päevakord:
1. Otepää Lasteaia Pähklikese maja rekonstrueerimine. Ettekandja K. Laul
2. Otepää Lasteaia Pähklikese maja juurdeehitus. Ettekandja K. Laul
3. Kohapeal tekkinud küsimused.
Otepää valla volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees ja Otepää Lasteaia hoolekogu
vallapoolne esindaja M. Müür seletas avasõnas lühidalt, et lasteaia renoveerimise küsimused
kuuluvad ka kultuuri- ja hariduskomisjoni pädevusse, ning sellest tingitult kutsuti kokku
laiendatud hoolekogu koosolek. Kultuuri- ja hariduskomisjoni 9 liikmest oli kohal 5.
1. Vallavanem K. Laul ütles, et riigi poolt on Otepää Lasteaia Pähklikese maja rekonstrueerimise
toetuse taotlus heakskiidu saanud. Antud toetus on ette nähtud hoone energiatõhusamaks
muutmiseks ja ülalpidamiskulude vähendamiseks. Taotluse suurus on 169 710,12 EUR, mis on
62% kogumaksumusest. Rekonstrueerimine hõlmab välisseinte, katuse ja I korruse põrandate
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soojustamist, akende vahetamist soojapidavamate vastu, ventilatsiooni väljaehitamist ja
küttesüsteemi uuendamist. Lisaks on plaanis täiendavad remondi- ja siseviimistlustööd, mis on
möödapääsmatud. Vald panustab lisaks riigipoolsele toetusele omaosalusena 100 000 EUR. See
rahastus on kindel. Eskiisprojekt peaks valmima 18.08.2017.a. Siis kuulutatakse välja hange.
Oktoobris 2017 saab põhimõtteliselt rekonstrueerimisega alustada. Logistikat arvestades oleks
mõistlik alustada rekonstrueerimisega aprillis 2018.a. Laste paigutamiseks on vaja
manööverpindu.
Hoolekogu liikmed pakkusid asenduspindadena välja Pühajärve lasteaia endised ruumid,
võimalusel ehk Otepää Gümnaasiumi, Otepää Kultuurikeskuse, vallamaja III korruse ruumid või
Nõuni kultuurimaja ruumid. Abi peaks olema ka Pippo lastehoiust.
Otsustati: manööverpindade muretsemise ja ülevaatamise eest vastutab lasteaia direktor M.
Ilistom.
2. Vallavanem K. Laul ütles, et vallas on kaalutud Pähklikese majale juurdeehitust.
M. Mändmets küsis vallavanemalt, kas uue hoone ehitus on päevakorrast täielikult maas ja mis
asjaoludel on uuesti arutluse all juurdeehitus?
K. Laul vastas, et uue maja ehitus ei ole enam päevakorras ja ka juurdeehituse jaoks pole hetkel
raha eraldatud, sest rahastust ootavad tänavavalgustus, katlamaja ja keskväljaku renoveerimine.
Selle koosoleku tulemusel soovibki vallavalitsus saada juurdeehituseks hoolekogu heakskiidu ja
panna kokku esmase eelarve, et järgmisel vallavolikogu koosolekul, mis toimub 24.augusti 2017.a,
taotleda rahastust.
Juurdeehitus võiks olla kahekordne, see tähendab kahe rühma lisandumist, mis annab võimaluse
vähendada rühmades laste arvu. Orienteeruv maksumus on 400 000 – 500 000 EUR. Juurdeehituse
jaoks kuulutatakse välja eraldi hange. Teoreetiliselt peaks olema võimalik ehitamisega alustada
oktoobris-novembris 2017 ja valmida võiks juurdeehitus 2018.a. kevadeks. See leevendaks ka
manööverpindade vajadust.
K. Karus küsis, kas on võimalik alustada oktoobris-novembris ehitust?
K. Laul ütles, et jah kui vallavolikogu leiab projektile rahastuse.
M. Mändmets küsis, kas renoveerimistööd aprillis 2018.a. algavad vaatamata sellel, mis saab
juurdeehitusest ja kuidas võivad tekkiva suurvalla otsused praegusi otsuseid mõjutada?
K. Laul vastas, et renoveerimistööd algavad aprillis 2018.a ja allkirjastatud ühinemisleping tagab
otsuste täitmise.
Otsustati: toetati ühehäälselt Pähklikese maja juurdeehitust.
3. E. Anton küsis lasteaia direktorilt, kas on olemas õpetajad kui uued ruumid valmivad?
M. Ilistom ütles, et ei usu, et personaliga probleeme tuleks. Tööle tahtjaid on ja lasteaia personali
hulgast soovitakse minna edasiõppima.
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Koosoleku juhataja:

Protokollija:

