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1. Päevakorra kinnitamine
KUULATI: Teivi Toomsalu tutvustas koosoleku päevakorda.
OTSUS 1.1: kinnitada koosoleku päevakord

2. Noored kogukonna heaks projekti tutvustamine
KUULATI: Saarepeedi Kooli huvijuht Getter Kahro ja õpilasesinduse president Marleen Uha
tutvustasid projekti „Noored kogukonna heaks: esimene hoog Saarepeedi külakiigele!“,
eesmärgiks kohaliku külakiige taastamisega algust teha. Iga-aastase noorsootöö nädala
tähistamise raames teevad kohalikud noored koostööd TÜVKA kogukonnahariduse ja
huvitegevuse tudengitega, et projektile hoog sisse saada. On kogutud kohalike mälestusi
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varasema külakiige kohta. Külakiige rajamise idee oli ka Viljandi valla kaasava eelarve 2020.a.
hääletusnimekirjas, aga ei osutunud valituks. Idee esitas rahvamaja juhataja Ille Mirka ning
tema mõte oli rajada külakiik Saarepeedi laululava juurde (hinnapakkumised olid vahemikus
1500-3000 eurot). Noored sooviksid seda pigem kiige varasemasse asukohta, praeguse
rahvamaja juurde. Mida projekti jaoks vaja oleks? Mida oodatakse hoolekogult? Abi oleks
tarvis projekteerimise juures, materjalide hankimisel, kiige ehitamisel. Projekti eestvedajad
oleksid Saarepeedi Kooli õpilasesinduse liikmed, ideed on tutvustatud kooli Facebook’i lehel.
Hoolekogu liikmed leidsid, et noorte algatatud projekt väärib igati toetamist, vaja oleks
koostada tegevuskava ning pöörduda valda, et täpsustada külakiige rajamise seadusandlikkust
ja vajalikku dokumentatsiooni.
OTSUS 2.1: võtta saadud info teadmiseks

3. Saarepeedi Kooli detailplaneeringu eskiisjoonise tutvustamine
KUULATI: Majandusjuhataja Terje Altmets tutvustas Saarepeedi Kooli detailplaneeringu
eskiisjoonist. Detailplaneering hõlmab staadioni, tehnoloogiaklassi ning õuesõppeklassi
rajamist, õuealale liikluslinnaku, valgustuslahenduste, haljastuse ning parklate rajamist. Jääme
ootama, millal toimub detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu ning sellest
teavitamine.

Piret Ahosepp: Liikluslinnaku rajamise osas tuleks konsulteerida liiklusohutuse spetsialistiga.
Kuidas tagada ohutus samal ajal õues mängivatele ja rattaga sõitvatele lastele?
Ave Orav: Peame mõtlema, kuhu saab ümber istutada vilistlaste pargi puud.
OTSUS 3.1: hoolekogu tutvus Saarepeedi Kooli detailplaneeringu eskiisjoonisega ning võtab
saadud info teadmiseks
4. Saarepeedi Kooli kodukorra täiendamine
KUULATI: Direktor Ave Orav tutvustas 05.11.2020 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
koolidele saadetud juhiseid distantsõppeks, mille põhjal tuleks kodukorda lisada täiendused
distantsõppe korraldamiseks.
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Kalmer Lind: Minu arvates peaks kool plaanipäraselt korraldama distantsõppepäevi õpetajate
ja õpilaste digipädevuste säilitamiseks ja arendamiseks. Samuti tuleks mõelda sellele, kuidas
eneseisolatsioonis õpetaja saab kodust veebitunde teha, kui õpilased on koolis.
OTSUS 4.1: hoolekogu annab arvamuse, et kooli kodukorda on vaja lisada täiendused
distantsõppe korraldamiseks.
5. Info, jooksvad küsimused
Ave Orav: Novembri alguses juhtus Märjamaal õnnetus, kus koolibussist maha tulnud kaheksaaastane laps asus bussi tagant sõiduteed ületama ja ei märganud vastassuunast lähenenud
sõiduautot ning hukkus. Saarepeedil on aastaid olnud mure, kuidas muuta liikluskorraldus kooli
juures teed ületades ohutumaks. Kõnniteele kirjutatud sõnum „Peatu, vaata, veendu!“ juhib küll
tähelepanu, aga ei ole piisav. Oleme taotlenud ülekäiguraja rajamist, aga seda pole
Maanteeamet pidanud lahenduseks. Kooliõpilastega käis kohtumas liikluskasvatuse spetsialist
Sirli Tallo, et rääkida probleemidest üldiselt ja ka kohapõhiselt. Marleen, millised on
liiklusohutuse probleemid Saarepeedil? Mida õpilased välja tõid?
Marleen Uha: Räägiti helkurite mittekandmisest, kiivrita sõidust, driftimisest, kõnniteel
sõidukitega sõitmisest, kiiruse ületamisest, ülekäiguraja puudumisest, ohutunde kadumisest,
sest väikeses kohas tundub olevat vähe liiklust, nn. lamava politseiniku rajamise mõttekusest.
Ave Orav: Rääkisime Sirli Talloga künnise rajamise mõttest, sest Saarepeedi küla läbivad ka
suured veoautod, mis Tartu maanteelt Tallinna maantee suunas liiguvad ja vastupidi. Õpilased
liiguvad kooli ja rahvamaja vahel, suunal kool-kodu nii jalgsi kui ka rataste või tõukeratastega
ja bussipeatustesse.

Loodame, et ülekäiguraja asemel saame Maanteeametilt vähemalt

kiirusetõkke kooli juurde.
Jõulukirik jääb seoses koroonaviiruse puhanguga ära, kooli jõulupidu toimub rahvamajas
vanemate osaluseta. Lasteaia jõulupidu toimub ka vanemate osaluseta kas kooli saalis või õues.
Oleme kõikide muude ürituste osas äraootaval seisukohal. Üritused on planeeritud ja
võimalusel toimuvad. Tegutseme vastavalt valitsuse, ministeeriumi ja valla korraldustele. Kooli
jõulupeo esinemised on plaanis filmida.
Teivi Toomsalu: Lapsevanem on esitanud küsimuse, et kas koolilõuna menüüs ei ole mitte liiga
tihti kala. Laps läheb tihti koolist trenni tühja kõhuga, sest ei söö kala.
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Terje Altmets: Ma ei nõustu vanemaga. Kala peab menüüs olema kord nädalas. Menüü on
avalik ja sellega saab tutvuda kooli koduleheküljel. Kui laps ei söö teatud toitu, siis midagi ta
sellel söögikorral ikka leiab. Vajadusel palun panna lapsele toit kaasa, kui selle päeva menüü
ei sobi. Seoses menüüga annan teada, et meie kooli kokal on ka plaanis osaleda Taimse
Teisipäeva programmis. VT https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad.
OTSUS 5.1: võtta saadud info teadmiseks

Teivi Toomsalu

Annely Piir

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija
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