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1. Hoone renoveerimisest – R.Sangernebo, S.Tarto
Vallavanem R.Sangernebo tutvustas hoone renoveerimise finantseerimise plaani ja
renoveerimise käigus tehtavaid töid.
Hoone renoveerimist plaanitakse finantseerida muu toetuse ja laenuga. Laenu võtmise
peab volikogu järgmisel koosolekul heaks kiitma.
Plaanis on teha soklisoojendus, vahetada aknad ja osad uksed, akna ümbriste
viimistlus, ehitada kinni varjualused ja ehitada uus varjualune lillepeenra asemele,
soojustada katusealune ning paigaldada uus katus.
Tõenäoliselt hakkab renoveerimist läbi viima ehitusfirma Tartu Ehitus, kellega on
eelnevalt sujuv koostöö olnud.
2. 2019 a. eelarvest – K.Voore
Eelarvearve jaguneb kolmeks: investeeringud, personalikulud, majanduskulud.
Investeeringutest kulub suur osa renoveerimisele. Plaanis on õue ala turvaalade
teostamine, aia vahetus, varjualuste ehitamine.
Personalikuludest tõusis kõigi töötajate töötasu. Magistrikraadiga pedagoogide
töötasu võrdsustati kooliõpetaja miinimutöötasuga, teiste õpetajate töötasu moodustab
90% kooliõpetaja töötasustu. Õpetaja abide töötasu tõusis 17,7%.
Majanduskuludest kulub suur osa toitlustusteenusele, küttele, veele ning lisaks on
plaanis vahetada välja 4 sülearvuti kõvakettad ning vahetada rühmades olevaid
tekstiilitooteid. Lisaks võimaldatakse töötajatele töötervishoiu arsti vastuvõtul
käimine ning soovi korral hüvitatakse ka vaktsiine (puugi-, gripivaktsiin).
3. Ülevaade 2018 a. eelarvest ja raha kasutusest – K.Voore
2018. aasta eelarvest täideti 74,76%, kuna renoveerimist ei alustatud ja planeeritud
summa läks 2019. aastasse edasi.
Investeeringutena telliti hoone renoveerimise eelprojekt ning osteti ja uuendati
atraktsioonide juures olevaid turvaaluseid.
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Personalikuludest jäi 2018. aastal jääk, kuna mõnda aega puudus tervishoiutöötaja
ning puudus ka õpetajaid ja asenduskulud olid väiksemad.
Majanduskuludest kaeti toitlustusteenust, soetati rühmadesse uued tekid, padjad,
voodid ning mööbel tervishoiutöötaja kabinetti, osteti 10 tahvelarvutit õppevahendiks
ning õuealale 2 uut liivakasti.
Erasmus+ projekti vahenditest 3200 eurot kanti 2019 aastasse projektikulude
katteks.
Kuna küttekulud lasteaias olid kavandatust väiksemad, jäi jääk. Vähenenud küttekulu
võisid mõjutada nii ilmastiku olud kui renoveeritud küttesüsteem.
4. Laste arv rühmades 2019/2020
Lasteaia direktor K.Voore tegi ettepaneku teha neljas rühmas õppeaastaks 2019/2020
järgnev jaotus:
Naerukrõllid 14+2 last
Rõõmupallid 14 last
Särakrõllid 20 last vanuses 2-3 eluaastat
Mängukrõllid 24 last vanuses 3-4 eluaastat.
Otsustati nõustuda ettepanekuga.
5. Kohapeal algatatud küsimused
1) Tõstatus küsimus seoses laste turvalisusega, kui on toimumas hoone
renoveerimine. Direktor K.Voore selgitas, et ehitustöötajad hakkavad
kasutama üht väravat ja nende kohustuseks jääb ka värava sulgemine pärast
kasutamist.
2) Tõstatus küsimus, kuidas on tagatud ruumide korrashoid renoveerimise ajal.
Direktor K.Voore selgitas, et sellega on arvestatud ja koritustöödeks vaja
minev personal on olemas. Tehti ettepanek ka vajadusel kasutada
lapsevanemate abi ning direktor K.Voore lubas seda arvesse võtta ning
vajadusel pöörduda lapsevanemate poole.
3) Tõstatus küsimus seoses menüüga, kuna mõnel päeval polnud see
tasakaalustatud. Direktor K.Voore lubas anda info tervishoiutöötajale edasi.
4) Tõstatus ka küsimus seoses muruniitmisega. Tehti ettepanek, et niitmine võiks
toimuda reede õhtutel, et esmaspäevaks oleks niidetud muru kuivanud ning ei
määriks laste riideid. Direktor K.Voore lubas pidada läbirääkimisi
haljastustöötajatega.
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