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Päevakorras:
1. Kooli hoolekoguga kohtumine ja muredele ühisosa leidmine (parkimine, liikumine)
2. Arengukava projekt
3. Muud küsimused

1. Esimesena arutleti suure parkla (Koolimaja tee ääres) probleemi tipptunnil. Seoses
parklast väljasõidu ummistumisega on liikumine raskendatud ajavahemikus 07.3008.00. Kaupo Kaskla tutvustas võimalikku lahendust paremaks liikluskorralduseks
parklas (sellisest lahendusest on ka varem räägitud Põlva Kooli hoolekogu
esindajatega). Vaadati võimaliku lahendusega joonist.
Teemat arutleti ja võtsid sõna mõlema hoolekogu liikmed. Janika Usin andis teada,
et Põlva Vallavalitsuse poolt ei ole vastuseisu ühelegi lahendusele ja vallavalitsus
saab vastavalt hoolekogust tulnud ettepanekutele teha vajalikud tegevused olukorra
paremaks muutmiseks.

OTSUS: Otsustati teha ühiselt Põlva Vallavalitsusele Põlva Kooli ja Põlva Lasteaed
Pihlapuu hoolekogude poolt kirjalik ettepanek, mille kohaselt tuleks paigaldada
sõidusuunda määravad märgid ajalise määratlusega (7.30- 8.00), vt. Lisa 1 Joonis 1.
Lisaks leiti, et lahendus tuleks üle vaadata, lahendada projekteerimisel koos
jalgvärava ja lasteaiapoolse väikese parkla ning läbisõidu tee olude parandamisel.
Poolt 9
Vastu 1
Erapooletuid 3

Teisena arutleti Põlva Kooli ja Põlva Lasteaed Pihlapuu territooriumilt väljapääsu
Uuele tänavale ning edasist liikumist Kesk tänavale (Põlva bussijaam, Edu Keskus
jne). Kaupo Kaskla tutvustas uut lahendust/asukohta värava rajamiseks ning kahte
võimalikku liikumisteed Kesk tänavale vastavalt varem Põlva Kooli hoolekogu
esindajatega räägitust (vaadati Lisa 2 Joonist 2).
Ülo Plakso selgitas Põlva Kooli poolseid murekohti ja põhjendusi muutuste
vajalikkusest ning võimalikke lahendusi.
Vaadati Maanteeameti videot, kuidas lapsed ja täiskasvanud liiklevad Uue tänava
transpordivärava juures.
Kaire Hääl tegi ettepaneku, mille kohaselt uus jalgvärav võiks tulla väikese parkla
otsas oleva nn päästeameti värava kõrvale. Paljud lapsed tulevad kooli ja lasteaeda
bussidega ning kasutavad bussijaamast kooli või lasteaeda jõudmiseks Kesk tn 40
asuva hoone taga olevat teerada. Jalakäijate rada kulgeks siiski Joonisel 2 oleva
sinise joone järgi.
Janika Usin selgitab, et kuna Kesk tn 40 asuva hoone taga olev maa kuulub siiski
sellele hoonele, mitte Põlva vallale, siis ei saa sinna jalakäijatele teed rajada. Jalgtee
tuleks ikkagi teha Kesk tn 40 asuva maja ees olevale muruplatsile ja suunaga Kesk
tänava suurele kõnniteele. Lisaks andis Janika Usin ülevaate hetkel Põlva
Vallavalitsuses olevatest plaanidest ja projektidest lahendamaks praegust olukorda
k.a. võimalusest Uuelt tänavalt jõuda otse Koolimaja teele.
Arutelu käigus leiti, et kui Kesk tn 40 asuva hoone ette planeerida kõnnitee, siis
tuleks seda vaadelda kompleksselt ületuskohtadega Kesk tänavast, et teed ikkagi
jõuaksid bussijaama ja Edu Keskuse juurde. Liiklusvool peab olema loogiline ja
tagatud peavad olema ohutud ülekäigukohad. Samuti leiti, et vähemalt Uuel tänaval
võiks olla tõstetud ülekäigukoht või rajatud künnised.
OTSUS: Otsustati teha ühiselt Põlva Vallavalitsusele Põlva Kooli ja Põlva Lasteaed
Pihlapuu hoolekogude poolt kirjalik ettepanek paigaldamaks uus jalgvärav Uue
tänava poolse aia külje peale (suunaga Põlva haigla poole). Hiljem, kui on rajatud
uus parkla ja tagatud autode ohutu läbisõit, tuleks uus jalgvärav paigaldada ka
väikese parkla otsas oleva suure värava kõrvale.

Lisaks tuleb teha ettepanek, mille kohaselt on vaja rajada tõstetud ülekäik Uuele
tänavale koos edasise kõnniteega kuni Kesk tänava ülekäigukohtadeni ning teha
ületused jõudmaks Põlva bussijaama ja Edu Keskuse juurde.
Otsustati esitada Põlva Vallavalitsusele palve, et Põlva Kooli ja Põlva Lasteaed
Pihlapuu hoolekogud saaksid tutvuda ja teha ettepanekuid kooli ja lasteaia seotud
liikumisteede projektidega.
Põlva Kooli ja Põlva Lasteaed Pihlapuu hoolekogu esimehed teevad vallale
vastavasisulise kirja.

2. Tutvuti Põlva Lasteaed Pihlapuu arengukava projektiga. Direktor Kaire Hääl rääkis
arengukava projekti tagamaadest ja selgitas arengukava ülesehitust. Arutleti
olemasoleva arengukava üle ja tehti mõned täiendavad ettepanekud/tähelepanekud
praeguse töövariandi kohta.
Otsustati jätkata arengukavaga tööd järgmistel hoolekogu kohtumistel.
3. Muud küsimused:
-

Lasteaia direktor Kaire Hääl tutvustas mängukooli ja selle tegevusi. Mängukooli
on oodatud Põlva Lasteaed Pihlapuu järjekorras olevad kodused lapsed (kuna
see on tasuta) ja toimub neljapäeviti kell 11.00 - 12.00 lasteaia saalis.
Tehti ettepanek, et see informatsioon panna üles kodulehele.

-

Arutleti, kas pilte lasteaias käivatest lastest võiks panna kodulehele. Arutluse
tulemusel leiti, et pilte võib kodulehele panna, kuid pildid ei tohi olla tehtud
otseselt lapsest, vaid tegevusest ning laps peab jääma võimalikult vähe
äratuntavaks. Samuti tuletati meelde, et kõik vanemad on nõustunud oma lastest
piltide tegemisega lasteaias.

-

Direktor Kaire Hääl esitas hoolekogule palve, et kuupäeval 05.01.2018 sulgeda
lasteaed kell 16.00 seoses asutuse töötajate koolitus-väljasõiduga.
Hoolekogu oli ühehäälselt nõus.

-

Kaupo Kaskla esitas küsimuse, kas sellel aastal jõulude ja aastavahetuse ajal on
plaanis teha lasteaias valverühmasid. Direktor Kaire Hääl selgitas, et kuna kõik
varasemad korrad on näidanud, et antud ajavahemikul on lasteaias käijaid väga
vähe, siis kindlasti plaanitakse seda teha. Esialgu on valverühmad plaanis teha
kindlasti 27., 28. ja 29. detsembril 2017. a. Uue aasta valverühmade vajadust
vaadatakse jooksvalt.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12. veebruaril 2018. a., kus hakatakse arutama
arengukava ja jooksvaid küsimusi.
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