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MÕNISTE KOOLI LASTEAIA TURVALISUSE TÕSTMISEKS TEGEVUSKAVA JÄRGI RAKENDATUD MEETMED  
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2 Lasteaed külgneb 
maanteega 

Vigastuse 
oht 

II Teha ettepanek Maanteeametile 
kiiruspiirangumärkide 
paigaldamiseks 

Direktori kiri 
Mõniste VV-
le, kellelt 
omakorda 
Maantee-
ametile 

2013 kevad, 
Maantee-
ameti poolt 
2013 august 

Kiiruspiiranguala Kuutsi-Peebu 
teel kehtib (70km/h), kuid seda ei 
laiendatud Maanteeameti poolt. 
 
 

4. Liiklusmärk „lapsed 
teel” on paigaldatud 
kooli ja rahvamaja- 
vahelisele teele, 
ülekäigukohta 
markeeritud pole.  

Vigastuse 
oht 

II Teha uuesti ettepanek 
Maanteeametile ülekäigukoha 
mahamärkimiseks  

Direktori kiri 
Mõniste VV-
le, kellelt 
omakorda 
Maantee-
ametile 

2013 kevad, 
Maantee-
ameti poolt 
2013 august 

Ülekäigurada on markeeritud. 

7 Liiklus 
lasteasutusega 
piirneval maanteel 
on oht. Samuti on 
ohuks koolimaja 
territooriumil olev 
liiklus, kuigi see ei 
ole sage 

Vigastuse 
oht 

II Teha ettepanek Maanteeametile 
kiiruspiirangumärkide 
paigaldamiseks Vastse-Roosa –
Kuutsi teele. 

Direktori kiri 
Mõniste VV-
le, kellelt 
omakorda 
Maantee-
ametile  
 
Majandus- 
juhataja 
 

2013 kevad, 
Maantee-
ameti poolt 
2013 august 
 
 
 
2012 

Laiendatud kiiruspiiranguala 
Kuutsi - Peebu teel, nii et 
kiiruspiirang 50 km/h kataks 
Mõniste koolimaja ja lasteaia 
juurde suunduva tee. Märki on 
nihutatud Peebu poole ja asub 
enne lasteaia teeotsa.  
Kooli territooriumile (õuealale) 
paigaldatud sissesõitu keelav 
märk. 
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33 Mänguväljaku 
vahendite puitosad 
ei ole terved 

Vigastuse 
oht 

II Liivakastid välja vahetada uute 
vastu 

Majandus- 
juhataja 

2013 Tehtud uued liivakastid. 
Eemaldatud pehkinud 
mänguatraktsioonid, välja 
vahetatud pinkide pehkinud osad, 
eemaldatud mängualalt 
raudatraktsioonid, mis võivad olla 
ohtlikud. 

33 Kiigu puitosad on 
amortiseerunud 

Vigastuse 
oht 

II Kiik kogu konstruktsiooniga välja 
vahetada 

Majandus- 
juhataja 

2013 Tehtud uued kiigud 

42 Liivakaste ei kaeta 
peale mängimist 
kattega 

Oht 
tervisele 

I Soetada kattematerjal, 2 tk Majandus- 
juhataja 

2013 Ostetud katted ja neid 
kasutatakse. 

52 Välistrepi astmed 
on libedad 

Kukku-
mise oht 

III Paigaldada trepile kummiribad Majandus- 
juhataja 

05.2013, 
03.2014 

Paigaldatud on kummiribad.  

60, 
61 

Pole kindlustunnet, 
et purunematu 
klaasi sertifikaat 
vastab tegelikkusele 

Vigastuse 
oht 

III Pöörduda küsimusega 
sertifikaadiga uksed paigaldanud 
firmasse 

Direktor 2012  On pöördutud. Täielikku garantiid 
ei ole, kuigi ehitusjärelevalve on 
objekti vastu võtnud.  

62 Klaasuksed ei ole 
lapse silmade 
kõrguselt 
märgistatud 

Vigastuse 
oht 

III Paigaldada märgistus. 
Vajadusel paigaldada lisaks 
märgistust 

Majandus- 
juhataja 

06.2012, uus 
2013 

Õnnetuste ennetamiseks 
paigaldatud klaasile nähtavust 
suurendavad ja klaasi 
stabiliseerivad kleebised. 

65 Kappide uksed ja 
sahtlid ei ole 
varustatud 
lukkudega 

Vigastuse 
oht 

II Selgitada vajadus lukkude 
paigaldamiseks. Paigaldada 
vajalikud lukud. 

Majandus- 
juhataja 

2012 Tehtud. Ei ole täiendavat vajadust 

67, 
68 

Kõik etteulatuvad 
nurgad mööblil ei 
ole varustatud 
ümaraservaliste 
turvaliistudega 

Vigastuse 
oht 

III Paigaldada turvaliistud.  
 

Majandus- 
juhataja 

2012 Tehtud. On üle vaadatud, jälgitud. 
Vajalikud paigaldatud. 

82 Pesuruumi põrand Vigastuse III Jälgida, kas paigaldatud matt Lasteaia 2012 Tehtud. Ala on nüüd täielikult 
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Maarika Niidumaa 
Koostatud: 05.03. 2014 

ei ole täielikult 
kaetud mittelibiseva 
materjaliga 

oht täidab eesmärki õpetajad matiga kaetud ja ei ole enam libe. 

127 Puugioht, putuka-
hammustuse oht 

Oht 
tervisele 

III Pidev tähelepanu ohule 
õppekäikudel 

Lasteaia 
õpetajad ja 
õpetajate 
abid 

Vajadusel Soetatud allergiavastaseid 
esmaabivahendeid. Nimekiri 
lastest õppekäikudel kaasas. 

128 Tolm lähedalasuvalt 
maanteelt tuleb 
tuulega (olenevalt 
suunast) lasteaia                 
maa-alale 

Oht 
tervisele 

III Teha Maanteeametile ettepanek 
maantee lasteaiaga piirneva osa 
asfalteerimiseks 

Direktor 
Mõniste VV-
le 

2013 Maateeameti vastuskirjas 
19.10.2012 lubatud 2013.a. lisada 
nimetatud teelõigud tolmutõrjeks 
perioodiliste hooldetööde 
nimekirja. Tolmutõrje tehtud 
2013, kuid ka edaspidi vajalik. 


