Otepää Lasteaia hoolekogu kohtumine Otepää vallavolikogu esimehe Kuldar Veere ja
vallavanem Kalev Lauliga
Kuupäev: 9. mai 2016
Algus: 17.00; lõpp 18.30
Koht: Otepää lasteaed Pähklike
Osalejad registreeriti eraldi lehel.
Hoolekogu esimees M. Mändmets tänas vallavolikogu esimeest ja vallavanemat, et nad
leidsid aega lasteaia hoolekoguga kohtuda.
M. Mändmetsa sõnul soovib hoolekogu teada, millised on Otepää valla plaanid seoses Otepää
lasteaiaga - kas ehitatakse uus maja või jääb kaks eraldi maja nii nagu on praegu?
K. Lauli sõnul on 2016. aastal lasteaiale valla eelarvest ettenähtud investeeringuteks 40 000
eurot. Eesti riigi valitsus on otsustanud eraldada CO2 kvoodirahast kohalikele omavalitsustele
14 mln eurot lasteaedade energiatarbimise parandamiseks ja ülalpidamiskulude
vähendamiseks. Ka Otepää vald võiks seda võimalust kasutada. Selle raha taotlusvoor
avatakse 2016. aasta sügisel ning siis selguvad ka täpsemad tingimused. Riigilt taotletavale
rahale peab vald lisama omaosaluse. Selle raha eest oleks võimalik korrastada Pähklikese
maja fassaad, kütesüsteem, vesi ja elektrisüsteem. Vald soovib Pähklikese maja seisukorda
parandada, kuna uue lasteaia hoone ehitamiseks vallal raha pole. Kui vald saab Eesti riigilt
toetust, siis on kavas Pähklikese maja remontida 2017. aasta kolme suvekuu jooksul. Selleks
tuleb tellida renoveerimisprojekt.
K. Veere sõnul on uue lasteaia ehitus ootel, kuna praegu on palju ebaselgust ja raha ka ei ole.
Praegu on vallal esikohal soojamajandusega seonduv - kas katlamaja jääb sinna, kus see on
või viia see linnast välja. Praegune planeering katlamajaga linna keskel ei ole kõige parem.
Kui katlamaja viiakse kesklinnast ära, siis oleks võimalik ehitada lasteaed selle asemele.
Teisena tõi K. Veere esile haldusreformiga seonduva. Praegu ei ole teada, kellega Otepää
ühineb. Võimalikud variandid on Sangaste, Palupera, Nõuni, Puka. Ehk siis praegu ei ole
teada, milline on vald pärast ühinemist. Omavalitsusel on kohustus pakkuda lasteaiakohti. Kui
omavalitsused ühinevad, on Eesti riik lubanud toetada omavalitsusi 300 000 euroga
omavalitsuse kohta. Seda raha oleks võimalik kasutada ka lasteaia jaoks. Seetõttu tuleks
suuremate otsustega oodata umbes pool kuni üks aasta.
K. Veere toonitas, et Pähklikese maja jääb lasteaiaks, kuna uue maja raha ei ole. Küsimus on,
kas lisaks renoveerimisele lasteaeda ka laiendada.
K. Veere esitas hoolekogule kaks küsimust: esiteks, kas kulutada 2016. aastal
investeeringuteks ette nähtud 40 000 eurot hädavajalikele töödele või teiseks, tellida põhjalik
renoveerimisprojekt?
S. Kalda küsis, mis otstarbeks vald 40 000 eurot lasteaiale määras?
K. Veere sõnul oli see raha ettenähtud lasteaiale vajalike investeeringute jaoks. Eelarve
koostamise ajal ei olnud teada, et Eesti riik avab meetme, kust on võimalik taotleda toetust
lasteaedade olukorra parandamiseks.
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A. Arike küsis, et kui 2016. aastal ei kulutata 40 000 eurot ära, siis kas ülejäävat summat on
võimalik lasteaia eelarvesse kavandada 2017. aastal?
K. Veere sõnul otsustab eelarve üle 15-liikmeline volikogu. Praegu on esikohal kultuurimaja,
seejärel tervisekeskus ja soojamajandus, ning siis lasteaed.
S. Kalda sõnul on vallal kavas kultuurimajale kulutada 0,5 mln eurot, tervisekeskusele 300
000 eurot, soojamajandusele 0,5 mln eurot. Miks lasteaed saab võrreldes teiste valdkondadega
oluliselt vähem tähelepanu?
K. Laul tõi esile, et soojamajanduse edasine areng sõltub sellest, kas konkursi võidab Otepää
Veevärk või eraettevõte.
K. Veere toonitas, et vallal on valmisolek lasteaeda panustada. Valla laenuvõimekus on 2 mln
eurot. Pole probleemi sellest 1 mln lasteaia jaoks panustada. Samas soojamajanduse
investeeringute mõju eelarvele võib jääda vahemikku 0,5 kuni 1,5 mln eurot.
M. Mändmets nentis, et ta on olnud kolm aastat lasteaia hoolekogus ja selle aja jooksul ei ole
kahjuks valla suhtumises lasteaeda midagi muutunud. Vald peab ära otsustama, kuidas
lasteaiaga edasi tegeleda.
K. Veere tõi esile, et uue lasteaia ehituse suurejooneline plaan oli buumiaja tulemus, ent sellel
ei olnud kunagi reaalset finantseerimiskava.
S. Kalda küsis, et mida vald on teinud seoses lasteaiaga viimase poole aasta jooksul pärast
eelmist kohtumist vallavanemaga?
K. Lauli sõnul lasteaia kohtade puudust ei ole, kokku on kahes majas 160 kohta. Laste arv
tõenäoliselt tulevikus ei vähene, maksimaalselt on juurde vaja ühte rühma. Vald on ära teinud
Pähklikese maja termomõõdistuse. Suure tõenäosusega tehakse korda Pähklikese maja. Seda
on ka varem hoolekogus räägitud.
S. Kalda meenutas, et hoolekogu soovis juba sügisel laste tingimusi parandada. Kui suur on
minimaalne summa, mida vald on valmis lasteaeda panustama?
K. Lauli sõnul on renoveerimise käigus kavas uuendada elektrisüsteemid, kütesüsteem,
veetorustik, fassaad ning soojustada kogu maja.
K. Veere tõi esile, et valdade ühinemise käigus on võimalik sõlmida kokkuleppeid, et osa
ühinemise toetusest panustada lasteaeda. Kui praegu eraldada valla eelarvest lasteaiale 1 mln
eurot, siis sellest piisab vaid lasteaia renoveerimiseks. Samas, kui oleks võimalik sellele
miljonile leida lisaraha, oleks võimalik ehitada uus lasteaed. Valla koalitsioonileppes on tõesti
kirjas, et valda ehitatakse uus lasteaed. Selle ehitamise võimaluste väljaselgitamise tähtaeg oli
2015. aasta lõpp. Vald on kaalunud nii eralasteaeda kui ka ehituse erarahastamist, mille eest
vald maksaks ca 0, 25 mln eurot aastas ning lasteaia hoone ei saaks kunagi valla omaks. Aga
Otepää vallal ei ole võimalik maksta sellist summat.
K. Laul lisas, et Pipo mängutoaga on vallal arutelu pooleli, kuidas nemad saaksid lastehoiu
osas kaasa aidata. Praegu on võimalik neil toetust taotleda ühest Leader'i meetmest.
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L. Lepik soovis näha talvel läbiviidud termülevaatuse tulemusi.
K. Laul lubas need saata.
M. Sallok tuletas meelde, et hoolekogu soovis 2015. aasta lõpuks läbi viia Pähklikese maja
põhjaliku ehitusekspertiisi.
K. Lauli sõnul seda ei tellitud, vaid selle asemel on kavas tellida renoveerimisprojekt.
A. Arike toetas raha taotlemist valitsuse CO2 kvoodirahast ning lasteaed selle eest 2017. aasta
suvel renoveerida.
L. Lepik küsis valla rahvaarvu trendide kohta.
K. Lauli sõnul sünnib Otepää vallas keskmiselt 40-44 last aastas.
K. Veere tõi näiteks Kanepi valla, kus vald hüvitab lapsevanematele kõik lasteaaiaga seotud
kulud, ent laste arv vallas ikkagi väheneb.
M. Mändmets küsis, miks vald eelistab kultuurimaja lasteaiale?
K. Veere sõnul oli see valla volikogu otsus. 2004-2008 aastatel oli Otepää vallal väga
grandioossed projektid, millest realiseerus vaid üks - gümnaasium.
S. Kalda sõnul on valla esindajate infole tuginedes tänaseks kindel, et Pähklikese maja jääb
alles. Juba homme tuleks tellida sel juhul renoveerimisprojekt. Miks lasteaed on võrreldes
teiste asutustega vaeslapse osas saades investeeringuteks vaid 40 000 eurot?
K. Veere sõnul ei ole veel teada riigi CO2 kvoodiraha meetme tingimused. Kui nt on teada, et
omaosalus on 15%, siis saab asjaga edasi tegeleda.
K. Uibopuu tõi näiteks, et tema on lasteaias töötanud 14 aastas. Selle aja jooksul on pidevalt
räägitud, et lapsi jääb vähemaks. Aga tegelik elu seda ei kinnita.
K. Veere sõnul ei peaks keskenduma sellele, et lapsi jääb vähemaks. Uue lasteaia maksumus
oleks minimaalselt 2,5 mln eurot, see oleks Pähklikese maja suurusjärgus maja. Pähklikese
maja renoveerimine oleks mõislik.
S. Kalda tegi ettepaneku tellida Pähklikese maja täieliku renoveerimisprojekti, kui on juba
täna selge selle säilimine.
L. Lepik tegi ettepaneku lisada projekti ka üks lisa rühmaruum.
K. Veere sõnul tema praegu Pähklikese maja laiendamist ei poolda. Aasta pärast on selge, kas
on võimalik lisaks Pähklikese majale ehitada veel üks maja. Selleks ajaks on selgunud
haldusreformi tulemused ja valla soojamajanduse edasine areng. Samuti toimuvad KOV
valimised oktoobris 2017. Samas kui vald CO2 kvoodiraha meetmest toetust ei saa, ning peab
Pähklikese maja renoveerimisekulud ise tasuma, siis on uue lasteaia ehitamise võimalus
väike.
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M. Mändmets tegi ettepaneku, et kui 2016. aastal lasteaiale investeeringuteks ettenähtud
rahast jääb pärast renoveerimisprojekti tellimist midagi üle, siis see raha võiks jääda
lasteaiale.
L. Lepik küsis, kui palju võiks olla sellise projekti maksumus?
K. Lauli sõnul võiks see olla suurusjärgus 20 000 eurot.
S. Kalda küsis, millised on konkreetsed järgmised tegevused seoses lasteaia renoveerimisega?
K. Lauli sõnul tellitakse renoveerimisprojekt, milleks kuulutatakse välja hange. Projekt võiks
valmida suve teises pooles.
K. Veere arvates võiks 1. augustiks olemas olla projekteerimise lähteandmed, mille põhjal
valmib sügisel projekt, mis on taotluse esitamise aluseks.
M. Mändmets tegi ettepaneku, et kui renoveerimisprojekt on valmis, siis hoolekogu kohtub
uuesti volikogu esimehe ja vallavanemaga.
Mereli Mändmets
Juhataja

Eve Anton
Protokollija
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