OTEPÄÄ LASTEAED

Otepää
Hoolekogu koosoleku
PROTKOLL

15. jaanuar 2014 nr 1-6/5

Koosoleku algus: kell 18.00
Koosoleku lõpp: kell 20.50
Osalesid: K.-L.Treufeldt, G. Roose, M. Mändmets, E. Anton, E. Saar, M. Müür, A. Männiste, L.
Vihm, K. Uibopuu, R. Trei
Puudusid: K. Pikk, K. Uibo
Kutsutud: M. Ilistom, K. Veere, M. Prede
PÄEVAKORD:
1. Lasteaiakohtade võimaldamine 2014/2015.õ.a.
2. Uue lasteaiahoone ehitamine
3. Jooksvad küsimused
KUULATI:
1. Lühikese tutvustusringi järel rääkis lasteaia direktor M. Ilistom järgmisel õppeaastal
tekkivast probleemist lasteaiakohtadega ja palus hoolekogul arutada, kas nad on nõus
toetama laste arvu suurendamist 24 lapseni rühmas. Lasteavanemate ja töötajate esindajad
reageerisid eitavalt.
2. Valla esindus K. Veere ja M. Prede näol pakkusid probleemi lahendamiseks välja idee viia
koolieelikute rühm koolihoonesse. Lisaks sellele saab pakkuda uutele tulijatele võimalust
kasutada lasteaiakohti Pühajärve Lasteaed-Põhikooli lasteaiarühmas.
OTSUSTATI: Vallavalitsus pöördub Otepää Gümnaasiumi juhtkonna poole päringuga kas
lasteaiarühma koolihoonesse toomine on võimalik ja teavitab tulemustest ning edaspidistest
tegevustest hoolekogu ja lasteaia direktorit.
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2. Vallavanem K. Veere ütles, et nii või teisiti peab lasteaiakohti juurde tulema, et kindlustada valla
areng. Lähiajal valmiva ja hetkel ekspertiisi läbiva uue lasteiahoone projekti kohta ütles
vallavanem K. Veere, et selle asukoha sobivus on küsitav, kuna võtab gümnaasiumilt ära
võimaluse üldse kunagi staadioni saada ja piiraks kesklinna planeerimisvõimalusi. Samuti on uue
hoone eeldatav maksumus nii suur, et see paneb valla raskesse majanduslikku seisu, kuna on
mitmeid ühiskondlikke objekte, mis vajavad samuti suuri investeeringuid. Tuleb kaaluda ka
alternatiivseid variante ja vajadusel panna otsused rahvahääletusele.
M. Müür ütles, et hetkel töös olevale projektile eelnes samuti mitmete muude võimaluste
uurimine, kuid ühel või teisel põhjusel lükati kõrvale nii Keskuse küla variant kui Pähklikese
hoone juurdeehitus.
Pika ja põhjaliku arutluse tulemusel leiti , et valla majnduslikku võimekust arvestades on mõistlik
kaaluda erinevate variantide vahel, teha kindlaks nende maksumus ja arvestades rahva soove, teha
lõpuks valik.
Variandid on:
- Pähklikes maja renoveerimine ja juurdeehitus;
- planeeritud hoone planeeritud asukohta täismahus (200 kohta);
- planeeritud kohta odavam hoone;
- planeeritud hoone planeeritud kohta ehitades tiibade kaupa vastavalt valla võimekusele;
- Keskuse külas 3-4 rühmaline hoone Võrukaela majale;
- Keskuse külas 200-kohaline hoone;
- uue maja täiesti uues kohas.
K. –L. Treufeldt küsis, kas on olemas tegevuskava edasiseks olemas? Vallavanem K. Veere ütles,
et eskiiside ja asukohtadega hakatakse tegelema.
OTSUSTATI: Vallavalitsus informeerib hoolekogu kui valmivad võimalike variantide eskiisid ja
kalkulatsioonid.
3. Vallavanem K. Veere informeeris kohalolijaid , et lisaks juba planeeritud töötasude tõusudele
2014.a. leidis vallavalitsus võimaluse täiendavalt tõsta õpetaja-abide töötasu 430€-le kuus.

Koosoleku juhataja :
M. Ilistom

Protokollija: K. Uibopuu

