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 PÄEVAKORD:  

1. Olustvere lasteaia Piilu riskianalüüsi juhend 
2. Olustvere lasteaia Piilu riskianalüüs 
3. Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 38 „Hoolekogu moodustamise 

kord ja töökord“ 
4. Kinnitatud eelarve 

Päevakorrapunkt nr 1 – Direktor saatis hoolekogu liikmete meiliaadressile riskianalüüsi 
juhendi projekti ja palus teha kirjalikud muudatusettepanekuid 14. aprilliks. Ühtegi 
muudatusettepanekut ei laekunud. 
 
Otsus: Hoolekogu kooskõlastab riskianalüüsi juhendi. 
 
Päevakorrapunkt nr 2 – Direktor saatis hoolekogu liikmete meiliaadressile riskianalüüsi 
projekti ja palus teha kirjalikud muudatusettepanekuid 14. aprilliks. Kirjalikud ettepanekud 
laekusid Sirle Millilt:  
1. Maa-ala väljaspool lasteaeda. 

 Punkt nr.1 Läheduses veekogu: minu arvamus on, et riskitase oleks III ( mitte II ) 
Põhjus: väraval olev riiv on pidevalt lahti. See on lahti hommikuti kui laps rühma tuua 
ja õhtuti on riiv mitmeid kordi lahti olnud kui lapsele järele minna. Eriti õhtul kui 
lapsele järele minna, siis on kõikide inimeste tähelepanu hajutatud kuna pidevalt on 
kõrvalfaktoreid (lapsevanemad), kes tõmbavad tähelepanu mujale hetkeks. Selgitusse 
lisada, et värava juurde nii sisenemisel kui ka väravast väljumisel oleks vajalik 
paigaldada liiklusmärk/hoiatusmärk "Sulge väravariiv" 

2. Lasteasutuse maalala 

 Punkt nr.12 Laste õues oleku ajal on väravad suletud. JAH. Kuid lisaksin siiagi on risk 
olemas just õhtul kui lapsed on õues, siis lapsevanemad jätavad väravariivi oma 
sisenemisel lahti kuna arvavad, et võtavad ruttu lapse ja samas tekib tähelepanu 
hajumine kõigil inimestel. Siinkohal märgiksin riski III kuna läheduses asub veekogu 
ja samuti liiguvad parkimisplatsil sõidukid. Selgutusse lisaksin eelneva punkti 
kommentaarid. Lisaks ka teavitustöö, järelvalve. 

 Punkt nr.13 Jällegi sama oht mis eelnevatel puntidel. Veekogu ja autod. Kõrgema 
külma õhutemperatuuriga ei ole võimalik väravat sulgeda -  ei lingist ega ammugi 



mitte riivist. Siinkohal näen samuti riskitaset III . Seostub koheselt veekogu ja 
autodega.  

 riskina tooksin siiski välja ka suure kivi (Muumi rühma ees). Riskitase I . Vajab 
järelvalvet ja selgitustööd. 

3.Tervisekasvatus 

 Punkt nr.112 - märgiksin ka siia riskitase II Kerge vigastuse oht. Selgitusse lisada 
pidev kontroll.  Kontroll, et kiiver oleks lapsel peas vastavalt liikluseeskirjade nõuetele 
(mitte ligadi-logadi) 

Otsus: Võttes arvesse Sirle Milli ettepanekuid täiendatakse riskianalüüsi projekti. 
Hoolekogu koostab pöördumise Põhja-Sakala vallavalitsusele teetõkendi paigaldamiseks 
ja mänguväljaku atraktsioonide remontimiseks või väljavahetamiseks. 
 
 
Päevakorrapunkt nr 3 - Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 38 „Hoolekogu 
moodustamise kord ja töökord“ kohta muudatusettepanekuid ei laekunud. 
 
Päevakorrapunkt nr 4 – Direktor teavitas, et lasteaia eelarve on kinnitatud. Tegeletakse 
vajaminevate vahendite soetamisega: toidunõud, voodipesu, motoriseeritud rulood, WiFi-
võrk, trimmer, muruniiduk, koopiamasin, muruniiduk. Täiendavaid küsimusi ei laekunud. 
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