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Vdru Lasteaed Piikapikk hoolekogu tiiti aruanne ja
ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
V6ru Lasteaed piikapikk hoolekogu esitab koolieelse lasteasutuse seaduse $ 11 lg 2 p 2, $ 24
lg 3 p 3 alusel linnavalitsusele ettepanekud V6ru Lasteaed Piikapikk lastele soodsa
arengukeskkonna tagamiseks
j

ja sellest tulenevalt soovituse v6tta

arvesse tehtud ettepanekuid

iirgneval eelarve koostamisel.

Esitatud ettepanekute (lisa 1) tegemisel on liihtutud eelk6ige V6ru I-asteaed Piikapikk
arengukavast 2010-2020 ja Vdrumaa Lasteaedade kasvukeskkonna kaasajastamise
arengukavast 2009-2013, kuid laste arengukeskkonna turvalisusest lahtudes on hoolekogu
v6tnud ettepanekuid tehes aluseks ka erinevates seaduses sZitestatud n6udeid lasteasutustele,

sh

kehtestatud tervisekaitsendudeid,

toote n6uetele vastavuse seaduse

(eelkdige

Esitatud
ohutusn6uded) vastavaid siitteid, tuleohutusndudeid ja ehitistele kehtestatud n6udeid.
on p6iiratud vaid
ettepanekute niiol ei ole tegemist ammendatud loeteluga vaid tzihelepanu
Jiitkuvalt tuleb esitada
t6sisematele ja kiiremas korras reageerimist vajavatele probleemidele.
jooksul
ka enamus eelneva.tel aastatel v6lja toodud probleemkohad, mis ei ole saanud aastate
fi

nantseerimise tdttu rahuldavat lahendust.

Lisaks esitame hoolekogu 201012011 tegevuse aruande (lisa 2).
arvestada Vdru
V6ru Lasteaed piikapikk hoolekogu on kindel, et esitatud ettepanekuid tuleb
prioriteet on lastele
Lasteaiale piikapikk finantsvahendite eraldamisel ja loodab, et V6ru linna
ja
soodsa arengukeskkonna tagamine eelkdige arvestades laste igapiievast turvalisust
panustades seega oluliselt rohkem kasvukeskkonna parendamisse.

M

laugupidar4isega

Mari Koort
V6ru Lasteaed Ptikapikk hoolekogu esinaine

Lisa 1 - Ettepanekud lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks (1-lehel)Lisa 2
(1-lehe)
Lasteaed riitapitct< hoolekogu 20I0l20lI tegevuse aruanne

-

Vdru

LISA

1

ETTEpANEKUD

vORU LAsTEAED p.'irnrrxx

LASTELE

SOODSA

ARENGUKESKKONNA TAGAMISEKS
Hoone vee-, kanalisatsiooni-

ja kiittestisteemi timberehitus, renoveerimine

-

lasteaia

hoone on rile 40-ne aasta vana, mistdttu on viiga halvas seisukorras ja tiinapiieva
n6uetele mittevastav kogu vee-, kanalisatsiooni ja ktittesiisteem. Selleks oleks vaja

tellid vastavad projektid ja teostada sellest tulenevalt vajalikud t<iod. Majasisesed
torud on roostes ja amortiseerunud, mist6ttu on torude reaalne l6hkemise oht terves
majas (niiitena 2010 a. toru l6hkemine II korruse riihmas, mistdttu sai oluliselt
kannatada kogu riihma ruum

ja I korruse saal-vdimla)'

Kapitaalremonti vajavad riihmad nr 6,9ja 2. Riima ruumid halvas olukorras.

Nelja riihma valgustuse vastavusse viimine

ja

h66glampide viiljavahetamine

-

valgustus peab tagama ruumide normile vastava valguse'
Trepikodade

ja treppide remont

-

lasteaia trepid on lagunenud, mistdttu on ohtlikud

lastele igapZievaseks kasutamiseks.

- eelk6 i ge turvali suse huvi de s.
eelk6ige
Toiduplokkide remont rtihmaruumides

v tilisuste viilj avahetamine

tervishoiunduetega ja

sanitaamduetega vastavusse viimine.

Koogi femont, ventilatsiooni viiljaehitamine, seadmete uuendamine

Hoone viilisseinte renoveerimine

-

viilisseina krohv lagunenud

ja

krohvitiikkide

kdnniteedele j a miingupl atsile kukkumi se oht'

flueala vahendite viiljavahetamine (sh osaliselt teekatte vdljavahetamine) - ettepanek
tehtud v6ttes eelkdige aluseks sotsiaalministri 25.10.1999 vastu v6etud miiliruses nr 64

ja piievakorra koostamise
,,koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise
n6udeid., toodud siitteid, kus mh peab mzingu- ja vdimlemisvahendite, kaasa arvatud
ja
liivakastide konstruktsioon, m66tmed ning pindade viimistlus vastama laste eale
kasvule ning tagama ohutu kasutuse. Vdru Lasteaed Ptikapikk 6ueala vahendid on
osaliselt tiiielikult amortiseerunud

ja

kasutamisek6lbmatud, mistdttu on lastele eriti

ja
ohtlikud. Arvestades, et V6ru linna teistes lasteaedades on dueala parendamiseks
uuendamiseks leitud varasematel aastatel linna kaasabil vahendeid, siis loodetavasti
tehtud ettepaneku osas on linn juba praeguseks asunud leidma vahendeid ka Pdkapiku
dueala vahendite viiljavahetamiseks.

.

vihmavesi koguneb ouealale
Sadevee si.isteemi renoveerimine v6i viiljavahetamine (sh hallituse) tekkimise oht'
siseruumidesse, mistdttu on kogu majal kahjustuse

ja

-t

LISA

2

V6RU LASTEAED PAKAPIKK HOOLEKOGU 2Afi/zOII TEGEVUSE ARUANNE
september

2010

Koosoleku toimumise aeg 06.10.2010
Pfl

evakord : 201

|

eelarve tutvustami ne; 2009 l20t 0

hoolekogu tegevuse aruanne; arengukava muutmine;

jooksvad kiisimused.

Otsustati: Teha ettepanek kiitteststeemi vziljavahetamiseks;
hoolekogu aruande kinnitamine; arengukava heakskiitmine;
jdululaadal osalemine ja heategevusliku iirituse M?ingumaa
toimumine.
November

2010

Koosoleku toimumise aeg 10'11'2010
Piievakord : hooleko gu todkorra kinnitamine ; hoolekogu
esimehe

ja aseesimehe valimine; j6ululaadal osalemine;

jooksvad kiisimused.

otsustati: kinnitada hoolekogu t6dkord, valida hoolekogu
esinaiseks Mari Koort ja aseesimeheks Eiko Jdgi; jdululaadal
teenitud raha eest soetada muusikariistasid'

Jaanuar

2011,

Koosoleku toimumise aeg 05'01'2011
Piievakord: toidukulu piievamaksumuse arvestamine eurodeks
Otsustati: kehtestada toiduraha maksumuseks 1 ,15 EUR,
millest hommik 0,25 EUR, l6unas<i6k 0,60 EUR, 6htus66k 0,30
EUR.

Miirts

2011

Koosoleku toimumise aeg 30'03'2011

Piievakord: pedagoogide vaba ametikoha konkursi korra ja
lasteaia kodukona kinnitamine; Mlingumaa labiviimiseks
li savahendite taotlemine ; si sekontro

lli liibivi imi se aruande

tutvustamine.

otsustati: kinnitada pedagoogide vaba ametikoha konkursi kord
ja lasteaia kodukord v6ttes arvesse esitatud
muudatusettepanekud; M?ingumaaga seoses riihmakoosolekute

liibiviimine; sisekontrolli kibiviimise tulemused v6eti teatavaks.

Juuni

2011

Koosoleku tbimumise aeg 09'06'2011
Piievakord : Toiduraha kehtestamine; Aasta opetaj a kandidaadi
otsustamine.

Otsustati: Kehtestada toiduraha maksumuseks alates
01.09.201

|

a. 1,40 EUR, milles hommik 0,30 EUR, lSunas<ltik

0,75 EUR, 6htusodk 0,35 EUR; Aasta Opetaja konkursi
kandidaadiks esitada

Liivi Savi (Vdru linna

aasta Spetaja

kandidaat) ja Ene Kivi (Vdrumaa aasta dpetaja kandidaat).
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