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Ressursikulu analüüsi: elektri, vee ja kütte
Elekter
Elektri kokkuhoiuks lasteaias on tehtud palju:
 On vahetatud laelambid
 Kasutusele on võetud LED ja säästulambid
Kui võrrelda elektri kulud: aastal 2018 on 1540 vähem tarbitud, kui aastal 2017.
Aastal 2019 elektri kulud olid kõrged, sest lasteaia majas (veebruarist kuni septembrini) olid
koos kaks lasteaeda (Kohtla-Järve Lasteaed Tareke ja Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill). Seega
elektrikulud on kõrgenenud: aastal 2019 on 5756 rohkem tarbitud, kui aastal 2017 ja on 7296
rohkem tarbitud, kui aastal 2018.
Vesi
Veekulu oleneb ka taimede kastmise vajadusest ning veeavariidest. Kui suvel vähe sajab vihma,
siis on vaja ka liiva teha märjaks ja lasteaia teed. Veekulud aastal 2018 on 218m3 kõrgem, kui
aastal 2017.Aastal 2019 veekulud olid ka kõrged, sest lasteaia majas (veebruarist kuni
septembrini) olid koos kaks lasteaeda (Kohtla-Järve Lasteaed Tareke ja Kohtla-Järve Lasteaed
Rukkilill). Seega veekulud on kõrgenenud: aastal 2019 on 531m3 rohkem tarbitud, kui aastal
2017 ja on 313m3 rohkem tarbitud, kui aastal 2018.
Kütte
Küttekulu kõikumise suurel määral põhjustavad ilmastikuolud. Sooja talvega kulub kütet
vähem. Lasteaial on vahetatud uksed ja aknad. Tarbimise tabelist on näha, et aastatel 2018 ja
2019 kulud olid samal tasemel, kuid igal aastal 25 MW vähem, kui aastal 2017.
Prügiveo analüüs kolme aasta lõikes.
Kohtla-Järve Lasteaias Tareke toimub prügi sorteerimine. Paberi ja kartongi konteineri
tühjenduse sagedus on kaks korda kuus. Olmejäätmete konteineri tühjenduse sagedus on 2 korda
nädalas. Toimub lehtede kompostimine.
Paber
Paberikulu vähendamiseks on ettevõtnud:
 internetipõhised rahuloluküsitlused,
 ELIISi kasutamine (elektrooniline päevik, aruandlus, aastategevuskava)
 eArved
 paberi kasutamine kahelt poolt
Tegevuskava:
1. Energia auditi tellimine (aprill 2020)
2. Lasteaia hoone renoveerimine (2021)

3. Vee kulude vähendamiseks paigaldame vee säästlikud segistid. (2021)
4. Nõudepesumasinate paigaldamine rühmadesse. (2022-2023)
Tulemused









Asfaltkate on uuendatud osaliselt.
Eelarve planeerimine ja täitmine on kooskõlas lasteaia arengukava eesmärkidega.
Infosüsteemi ELIIS rakendamine igapäevatöös.
Juhtkond informeerib ressursside planeerimisest ja kasutamisest huvigruppe ja töötajaid.
Kasutame PRIA koolipiima ja koolipuuvilja toetust.
On suudetud hankida eelarveväliseid lisaressursse.
Toimub projektide kirjutamine ja taotlemine.
Lasteaia infotehnoloogilised vahendid on pidevalt uuendatud, loodud on võimalused
interaktiivsete vahendite kasutamiseks (SMART-tahvel, projektorid), kasutatakse
robootikavahendeid.
 Lasteaia piirdeaed on väljavahetatud.
 Lasteaeda on paigaldatud tuletõrje automaatsignalisatsioon ja tulekindlad turvauksed.
 Aknad on välja vahetatud, et vähendada soojuskadu ja luua turvaline keskkond.
 Lasteaia keskkonna kujundamisel on arvestatud laste vanuse, huvide ja individuaalsete
vajadustega.
 Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks vajalikud vahendid on olemas.
Õppevahendite baas on ajakohane ja mitmekesine.
 Lasteaias valmistatakse kohapeal maitsvat ja tasakaalustatud toitu.
 Õpetajatele on loodud rühmadesse arvuti, printer ja Interneti ühendusega varustatud
töökoht.
 Teostatud on remonditööd:
rühmades nr 8 ja nr 9;
tualettruumides (rühmades nr 1, 2, 3, 4, 8, 9);
trepikojades (nr 1 ja nr 3);
osaliselt üldkoridoris;
verandapõrandad.
 Töötajate töötingimused on aasta-aastalt parendatud.
 Infot edastatakse järjepidevalt kõikidele huvigruppidele.
 Toimub jäätmete sorteerimine ja kogumine.
 Oleme saanud tasuta koolitusi lasteaia personalile.
 On ostetud uus köögitehnika.
Parendusvaldkonnad









Eelarvevahendeid on kasutatud otstarbekalt ja kokkuhoidlikult.
Ressursside juhtimise hindamisel kasutatakse personali ja lapsevanemate
rahuloluküsitluste tulemusi.
Esteetiline ja turvaline õpi- ja mängukeskkond.
Fassaadiremondi teostamise vajadus.
Lasteaia ruumides ja territooriumil on tagatud ohutu ning arendav keskkond.
Lasteaia trepikojad, välistrepid ja rühmaruumide tualetid on remonditud.
Jätkata õpi- ja kasvukeskkonna järjepideva kaasajastamisega.
Mänguväljaku riskianalüüsi teostatakse järjepidevalt, riskide ennetamise või maandamise
tegevuskava jälgitakse pidevalt








Õppe- ja kasvatustöös ning majandustegevuses säästliku majandamise ja keskkonnahoiu
põhimõtete arvestamine.
Töötajate tervisekontroll.
Uuendada järk-järgult koristusvahendeid (tolmuimeja, mopid jms).
Võimalusel haridusprojektide algatamine, osalemine projektides ja konkurssidel uute
kogemuste omandamiseks ning lisaressursside saamiseks.
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud on välja vahetatud.
IT-tarkvara on täiendatud ja uuendatud.

