Meriväja Kooli hoolekogu koosoleku protokoll

18. oktoober 2021. a.
Toimumiskoht: Merivälja Kool 17.30-19.30
Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Erik Vest, Silver Fokin, Lembe Levo, Kai-Ines
Nelson, Kristiina Püttsepp ja tulevased hoolekogu liikmed Andres Sirel ning Ingrid Hermet.
Puudusid: Tõnis Liinat, Markus Erik Torpel, Gert Martin Jesmin
Külalistena osalesid: Kalju Orav, Greta Henriksson, Andrus Parm (Haridusamet), Kristjan
Roos (Riser Ehitus esindaja)

Koosoleku päevakord:
1.
2.

Koolimaja juurdeehituse ülevaatus
Uute hoolekogusse valitud liikmete tutvustamine

1. Koolimaja juurdeehitus. Tööjõu puuduse ja ehitusmaterjalide tarneraskuste tõttu
lükkus juurdeehituse valmimise tähtaeg 15. oktoobrilt 15. novembrile, vastav
pikenduslepe on Tallinna Haridusameti ja Riser Ehituse poolt allkirjastatud.
Ehitusfirmaga on koostöö laabunud hästi ja praeguse seisuga ehitaja esindaja
kinnitusel koolimaja juurdeehitus 15. novembriks ka valmib.
Juurdeehituse plaanitud mahule lisaks on koolimajas probleem vana koolimaja osas
klassiruumide ja garderoobi valgustusega, kuna see ei vasta nõuetele ja samuti on
murekohaks klassiruumides puuduvad ripplaed sest järelkaja on klassiruumides tugev.
Esteetiliselt riivavad silma alumise korruse klassiruumide seinad ja koridori sein, mis
on kahjustada saanud pinnasest tõusva kapillaarniiskuse tõttu (juurdeehituse käigus on
vahetatud aknad ja klassiruumide uksed ning siseviimistlus on tehtud vaid vahetult
akende ja uste ümbruses). Valgustuse, müratõkestuse ja klassiruumide terves ulatuses
viimistluseks ehitushankes rahalisi vahendeid ei olnud planeeritud. Koolimaja
juurdeehituse hanke rahaline reserv on kasutamata, ehitus on kulgenud suurte
jõupingutuste abil väga täpselt eelarve kohaselt. Kool esitas Haridusametile taotluse
hankeresevi kasutamiseks nimetatud tööde tegemiseks kuid vahendite kasutamise
luba ei saanud, sest hankeseadus seda ei võimalda, selgitas Andrus Parm. Kool saab
uut rahastust taotleda üldises korras, lähtudes arengukavas kinnitatud tegevusplaanist
ning võtta tööde teostamiseks võrdlevad hinnapakkumised. Andrus Parm ei osanud
hetkel võimaliku rahastuse ja tööde teostamise aja kohta täpsustusi anda.
Hoolekogu soovib nüüd samuti otsida võimalusi hanke reservi kasutamiseks
eelnimetatud hädavajalike tööde teostamiseks, pöördume omalt poolt Linnavalitsuse
ja Haridusameti poole.
Greta Henriksson tutvustab tehtud parendustöid mida kool on suve jooksul oma
eelarvest teinud: ujula garderoobide uued põrandad koos trappide ehitusega (trappe
varasemalt ei olnud rõivistutes) ja garderoobikappide remont. Spordisaali rõdul
eemaldati ebapraktiline tribüün ja rõdu põrand remonditi kooli raamatukogu tarbeks
mis ka sisutati vajaliku inventariga. Likvideeriti 2. korrusel ebakorrektselt
juurdeehitatud klass.
.

2. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine ja järgmise koosoleku kokkulepped.
Lapsevanemate esindajateks valiti Andres Sirel ja Ingrid Hermet. Oma nõusoleku
hoolekogus 2021/2022 õppeaastal jätkata andsid vilistlaste esindaja Kai – Ines Nelson
ja toetava organisatsiooni esindaja Erik Vest. Vilistlaste noorema generatsiooni
esindajana jätkab Markus Erik Torpel. Õpilasesinduse esindajana liitub ÕE president.
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