LISA
Võru maavanema korraldusele
AKT
Võru Järve Koolis
teostatud järelevalve kohta

Järelevalve teostamise aeg:
Järelevalve alus:

29.09.2016
1. Sotsiaalhoolekande seaduse § 157 lg 1 p 3 ja lg 2;
2. Võru maavanema 02. mai 2008.a korraldus nr 1.1-1/58
“Maavanema järelevalve teostamise kord”;
3. Võru maavanema korralduste 11.02.2016 nr 1-1/16/67
„Järelevalve teostamine sotsiaalteenuste osutamise üle Võru
maakonnas 2016.a.“ punkt 3 ja 23.02.2016 nr 1-1/16/98

Järelevalve teostajad:

1. Ülle Haan - Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna
nõunik
2. Aira Udras - Võru Maavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonna peaspetsialist

Järelevalve läbiviimisel
kasutatud meetodid:

1. Võru Järve Kooli ruumide külastamine
2. Dokumentatsiooni ja avalikustatud teabega tutvumine
(korrad, lepingud, määrused, dokumendid)
3. Vestlus Võru Järve Koolid direktoriga

Järelevalve eesmärk:

1. Teostada riiklikku järelevalvet lapsehoiuteenuse osutaja üle
sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud
õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle.
1. Reet Kangro – Võru Järve Kooli direktor

Järelevalve juures viibis:

Järelevalve käiguga sooviti saada ülevaade:
-

Võru Järve Koolis osutatava lapsehoiuteenuse kooskõlalisust SHS ja selle alusel kehtestatud
õigusaktides teenuse osutamist reguleerivate sätetega ja majandustegevuse registrisse
sisestatud andmetega;

Järelevalve käigus tutvutud dokumentide loetelu:
- „Võru Järve Kooli põhimäärus“ /vastu võetud 22.12.2010 nr 27, jõustunud 01.01.2011;

- „Asjaajamise korraldamine Võru Järve Koolis“ /kinnitatud Võru Järve Kooli direktori käskkirjaga
nr 20.2-1/53 29.08.2016;
- „Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühine asjaajamiskord“ /vastu võetud
30.12.2009 nr 28, jõustunud 01.01.2010;
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- „Võru Järve Kooli õppenõukogu koosolekud 2016/17 õppeaasta“/ nr 20.2-1/53, kinnitatud
29.08.2016 direktori käskkirjaga;
- „Haridusasutuste osutatavate teenuste hinnad“ muutmine/Võru Linnavalitsuse korraldus
15.06.2016 nr 312;
- Terviseameti akt/09.12.2015 nr VO641;
-Lapse lapsehoiuteenuse osutamise leping tähtajaga 01.08.16-31.12.16 nr 734;
- Õppetegevuste ning õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste plaan 2016/17
õppeaastal/kinnitatud 29.08.2016 Võru Järve Kooli direktori käskkirjaga nr 20.2-1/53;
- plank: lapsevanema avaldus Võru Järve Kooli direktorile teenuse saamiseks;
- plank: lapsevanema avaldus Võru Järve Kooli direktorile koolivaheajal teenuse saamiseks;
- plank: Võru Järve Koöli õpilase kontaktandmed;
- plank: Õpilased,. Kes vajavad lapsehoiuteenust koolivaheajal;
- Võru Järve Kooli töötajate tööohutusalane juhendamine;
- Päästeamet- enesekontrolli tuleohutusaruanne/14.03.2016 nr 7.2-11.2/4682-2;
- Võru Järve Kooli arengukava tegevuskava
- Võru Järve Kooli põhieesmärgid 2016/17 õppeaasta/ kinnitatud 29.08.2016 direktori käskkirjaga;

Järelevalve käik ja tulemus:
Võru maavanem külastas järelevalve teostamise käigus Võru Järve Kooli 29.09.2016 aastal.
Järelevalve eesmärk oli kontrollida lapsehoiuteenuse osutamist puudutava tegevuse kooskõlalisust
majandustegevuse registrisse (edaspidi MTR) sisestatud andmetega ning teenuse osutamist
reguleerivate SHS sätetega.
SHS §110 lõike 1 kohaselt võib täielikult või osaliselt riigieelarvest või kohaliku omavalitsuse
üksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust osutada füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline
isik, kellele on väljastatud maavanema poolt kehtiv tegevusluba.
Võru Järve Kooli seaduslik esindaja esitas 01.10.2015 Võru Maavalitsusele lapsehoiuteenuse
osutamise tegevusloa muutmise taotluse. Võru maavanema 14.10.2015 korralduse nr 1-1/15/459
alusel muudeti Võru maavanema 05.09.2014.a korraldust nr 1-1/2014/402 „Lapsehoiuteenuse
osutamiseks tegevusloa andmine“. Võru Järve Kool (registrikood 75020090) omab
lapsehoiuteenuse tegevusluba nr SLH000697, teenuse luba on väljastatud tähtajatult. Tegevusluba
väljastati Võru Linnavalitsuse hallatavale asutusele lapsehoiuteenuse osutamiseks kuni
kolmekümnele (30) lapsele Võru Järve Koolis aadressil Liiva 12b, Võru linn. MsüS § 77 alusel on
alates 01.07.2014 tegevusload tähtajatud.
MsüS § 29 sätestab ettevõtja hoolsuskohustuse: ettevõtja on majandustegevuse teostamise käigus
kohustatud võtma meetmeid majandustegevuse nõuete ning tegevusloa kõrvaltingimuste olemasolu
korral ka nende täitmise tagamiseks ja majandustegevuse nõuetele või kõrvaltingimustele
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mittevastavuse viivitamatuks kõrvaldamiseks.
SHS § 154 määratleb sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa kõrvaltingimused:
1. maksimaalne isikute arv, kellele on lubatud teenust osutada;
2. tegutsemiseks lubatud tegevuskoht.
Kontrollimisel selgus, et Võru Järve Koolil olid lapsehoiuteenusega seotud andmed MTRi
sisestatud. Sisestatud dokumendid on seadusest tulenevate nõuetega vastavuses. Kooli juht on
teadlik andmete MTRi kandmise ja õigetena hoidmise kohustusest. Viimasena on MTRi lisatud
lapsehoiuteenuse osutajate esmaabikoolituse tunnistused.
Võru Järve Kool on registreerinud delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse
Inspektsioonis ja määratud on seadusest tulenevalt isikuandmete kaitse eest vastutav isik. Luba on
väljastatud andmete töötlemiseks alates 15.09.2014 kuni 15.09.2019.a. Asutuse juht on sõlminud
kõigi töötajatega konfidentsiaalsuslepingud.
SHS § 108 alusel on lapsehoiuteenus lapse seadusliku esindaja või hooldaja (§ 129 lõige 1)
toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel
lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Tegevusloa kohaselt on Võru Järve Koolis võimalus pakkuda lapsehoiuteenust kuni 30 lapsele.
Järelevalve teostamise hetkel oli lapsehoiuteenuse lepinguid sõlmitud 15 vanemaga. Nendest 11 on
raske puudega ja 4 on sügava puudega.
Lepingud on sõlmitud järgmiste KOV peredega: Võru linn 8 peret, Võru vald 4 peret, Lasva vald 1
pere, Varstu vald 1 pere, Rõuge vald 1 pere.
SHS § 114 lõige 3 sätestab, et kui lapsehoiuteenust saab korraga rohkem kui viis last, loetakse kõiki
lapsehoiuteenust saavaid raske ja sügava puudega lapsi, alla kolmeaastaseid lapsi ning lapsehoidja
enda samal ajal hooldamist vajavaid raske või sügava puudega isikuid ja alla kolmeaastaseid lapsi
kahe eest.
Järeldus:
Järelevalve teostamise ajal töötas Võru Järve Kooli lastehoius 6 lapsehoidjat. Kõigil hoidjatel on
kehtivad tervisetõendid. Kutsetunnistus on 4 lapsehoidjal, kaks on eripedagoogi kvalifikatsiooniga.
Esitatud on omakäelised kinnitused seadusele vastavuse kohta ja tööandja juures töötamise
nõusolekud. Kõigil lapsehoidjatel on MTRi sisestatud kehtivad esmaabikoolituse tunnistused
(koolitus augustis, 2016).
Võru Järve Koolis on lapsehoiuteenuse korraldamine paindlik ja lähtub pere vajadustest. Reeglina
jääb teenuse osutamine E-R 13:00-7:30. Enamus lastest viiakse koju 17:30. Ööbima jääb 1-3 last.
Kui pere vajab lapsele hoiuteenust nädalavahetusel, koolivaheajal ja õhtuti, tuleb selleks eelnevalt
teenuse osutajaga kokku leppida. Vajadusel ollekse valmis lapsehoiuteenust pakkuma lapse kodus
Võru linna piires. Hetkel on tegevusluba lapsehoiuteenuse pakkumiseks väljastatud Võru Järve
Kooli aadressil.
Laste kasutuses on arendavad mängud, raamatud, erinevad vahendid liikumisaktiivsuse
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arendamiseks, rütmipillid, taju arengut stimuleerivad muusikavahendid, IT vahendid,
kommunikatsiooni toetavad vahendid, loovteraapia vahendid, arendavad mänguasjad vaba aja
sisustamiseks. Võru Järve Koolis teenindab kooliarst ja õde, vajadusel tehakse koostööd
perearstidega ja erandkordadel kiirabiga.
Suvel korraldab Võru Järve Kool vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks ööpäevaseid
hoiuteenust pakkuvaid laagreid. 2016 aasta augustis toimus kaks 5 päevast laagrit. Laager algas
esmaspäeval kell 8:00 ja lõppes reedel kell 14:00. Laagrid toimuvad ka juunis ja vajadusel juulis.
Laagris toimuvad tegevused rehabilitatsiooniteenuste raames, laste kasutada on arendavad mängud,
raamatud, erinevad vahendid liikumisaktiivsuse arendamiseks, rütmipillid, taju arengut
stimuleerivad muusikavahendid, IT vahendid, kommunikatsiooni toetavad vahendid. Lisaks on
võimalik kasutada loovteraapia vahendeid ja arendavaid mänguasju.
Koolil on olemas 1 tõstukiga voodi, aspiraator, mähkimislaud invatualetis, puhketoad, füüsilise
puudega laste tõstmiseks seljatoed. Kõik Võru Järve Kooli lapsehoiuteenuse töötajad on töötanud
pikaajaliselt raske ja sügava puudega erivajadustega lastega.
2015 aasta 9.detsembril Võru Järve Kooli lapsehoiuteenust inspekteerinud Terviseameti Lõuna
talituse Võrumaa esinduse inspektor on raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamise
keskkonna hinnanud sobivaks, arendavaks ja turvaliseks. Lisaks arendavale keskkonnale ja
tegevustele on lastel magamisvõimalus (voodipesu on teenuseosutaja võimaldatud) ja korraldatud
on toitlustamine.
Maavanem, tutvunud Võru Järve Koolis osutatava lapsehoiuteenuse sisuliste tegevustega, saab
kinnitada, et teenus tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Teenust osutatakse
paindlikult, mis tagab laste ja nende perede huvide ja vajaduste rahuldamise. Lapsehoiuteenust
saavate laste vanematega suheldakseja antakse tagasisidet pidevalt- koostöö igapäevaste kohtumiste
ajal, telefonivestlused, e-kirjavahetus, info kodulehel, lastevanemate koosolekud, üritused koos
peredega.
Võru Linnavalitsuse 15.06.2016 korraldusega nr 312 ( alus „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus“ §30 lõige 3 ) kehtestati lapsehoiuteenuse hinnaks 6.30 eurot tunnis.
SHS § 113 sätestab riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite kasutamise. Lisaks
rahastusele riigi poolt kaetakse Võru Järve Koolis osutatava lapsehoiuteenuse kulusid veel mitmest
allikast. Täiendavaid vahendeid eraldavad omavalitsused, võimekuse olemasolul osalevad teenuse
eest tasumisel ka lapsevanemad. Lisaks on Võru Järve Koolil alltöövõtuleping projektis „Raske ja
sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse pakkumine“. Võru maakonnas koordineerib projekti
asutus Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜ.
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Järelevalve lõppotsus: Võru Järve Koolis osutatav lapsehoiuteenus vastab SHS lapsehoiuteenusele
seatud nõuetele, tagades lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Akti koostasid:
(allkirjastatud digitaalselt)
Ülle Haan
Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik
(allkirjastatud digitaalselt)
Aira Udras
Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

Akti eelnõuga tutvunud:
(allkirjastatud digitaalselt)
Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor
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