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Päevakord: 

1. Olukord ja areng seoses ideega lasteaia kohtade ajutise toomisega kooli 

2. Koostöö lasteaia, kooli, muusikakooli, spordikooli ja noortekeskuse vahel. 

3. Kohal tekkinud küsimused 

Arutatud päevakorra punktid ja vastuvõetud otsused:  

1. Lasteaia lisarühma protsess 

 

Arutati/kuulati: K. Johanson küsib vallavolikogus olnud hääletusel olnud küsimuse kohta. 

Kas täiendav lasteaiarühm avada ja rajada AKG hoonesse? Kus on korraga kaks küsimust. 

A. Maling: Jah, see küsimus oli nii esitatud. Volikogusse esitatakse eelnõu, mida keegi ei 

muutnud. A. Maling selgitab kooli pikapäevarühma mänguruumidest. Neid tuleb vaatama ja 

hindama tervisekaitse ja ehitusspetsialistid, et vaadata üle ruumide sobivus. Antud ruumides 

võib tulla eelkõige probleemiks loomulik valgus ja ruumi suurus. Volikogu on otsuse vastu 

võtnud ja see on esitatud vallavalitsusele. Uue rühma loomisega kooli, saame vähendada ka 

olemasolevate lasteaia rühmade laste arvu, ms on hetkel viidud maksimumini ehk 24-ni. On 

plaanis 1-2 aastat hoida lisarühm koolis, kus on maksimaalselt 20 last. Lapsed peaksid olema 

selle vanuses, kellega on lihtsam liikuda igapäevaselt koolimajast lasteaeda. M. Rull on 

arvamusel, et laste arv enam ei vähene, on pigem optimist laste arvu suhtes tulevikus. J. Israel 

selgitab, et kooli arengukavas on õpilaste arvud toodud pigem väiksemad.  

J. Israel küsib milline roll on Mulgi vallas hoolekogul? Kas hoolekogu töö on tühine. Esitas 

küsimuse ka õiguskantslerile ja luges hoolekogus ette selle vastuse: Volikogul kui 

põhiseaduslikul institutsioonil (PS § 156) on enesekorraldusõigus. See tähendab, et volikogul 

on õigus otsustada, millised materjalid tuleb iga küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks ette 

valmistada. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 43 lg 3 teise lause kohaselt tuleb 

volikogu liikmetele koos kutsega teha kättesaadavaks istungi materjalid.  



J. Israel toonitas, et volikogus lasteaia lisarühma arutelus ei esitatud kooli hoolekogu 

materjale ja tõi välja õiguskantsleri vastuse, et: 

Hea halduse põhimõttele (PS § 14) vastab volikogu töökorraldus, mis võimaldab igas 

menetluse etapis kõigil volikogu liikmetel kujundada oma seisukoht õigeaegse, objektiivse ja 

piisava teabe alusel. 

A. Maling selgitab volikogu istungi protsessi. Hoolekogu on arvamuse andja. Vallas on 2 

otsustavat organit: vallavolikogu ja vallavalitsus. Suuremad otsused nt. antud juhul lasteaia 

lisarühma, on vallavalitsuse ja vallavolikogu pädevuses. Ja vallavolikogu liikmete hääletus on 

vaba, sõltumatu. Keegi kedagi ei mõjuta.  

J. Israel: sai kokku hariduskomisjoniga, mis oli tagasihoidlikus koosseisus. Tutvustas 

hoolekogu jm materjale, seoses avatava rühmaga koolimajja. Hariduskomisjon oli seda meelt, 

et tuleb leida alternatiiv kooli ruumidele.  

L. Liiber lisab, et koolist või kooli hoolekogust oleks võinud olla volikogu istungil kohal 

esindaja, kes selgitab omapoolset nägemust.  

M. Rull küsib kohalolijatelt kas kellelgi on alternatiive lasteaia lisarühma planeerimiseks? 

J.Israel soovib teada kuidas on jagatud eelarve, kui lasteaed tuleb kooli, kas on koos või 

eraldi. S. Tõnisson küsib samuti kuidas toimub töökorraldus? Kas lasteaia hoonest koolimajja 

liiguvad lapsed või õpetaja? A. Maling lisab, et kõigile küsimustele pole veel vastuseid, kõik 

selgub koostöö tegemisest.  

E. Teng toob välja, et Soomes ja Rootsis on võetakse kasutusele vajadusel ja eemaldatakse 

kasutusest „moodulmaja“ vastavalt laste arvule.  

M. Mäekivi: lahendatud peab olema nii, et kooli õpilased ei oleks segatud, õpetajad ei oleks 

ülekoormatud ja lasteaia lastel ja vanematel oleks hea. E.-L. Metsa ütleb, et nemad on 

õpilasesindusega arutanud ja neid lasteaia lisarühm ei segaks.  

A. Maling: Hoolekogu ei otsusta valla volikogu eest. L. Liiber lisab, et volikogus on meie 

(Karksi) piirkonna hääli vähem.  

J. Israel ütleb, et kooli eelmisel aastal piirati kooli investeeringute rahasid ja 2020 aasta 

investeeringud on kõik ära võetud. Temale öeldakse, et kool peaks teenima spordikompleksi 

pealt, siis saab renoveerida tüdrukute WC ruumid A korpuses.  

J. Israel: kool pakub välja lasteaia lisarühma asukohaks pikapäevarühma. Kuidas toimub 

toitlustus? Köögi personali töökoormus tõuseb, ka palk peaks tõusma, kuid kelle eelarvest see 

võetakse.  

M. Rull kas kellelgi on ideid, mida peaks veel läbi arutama?  

K. Kivistik selgitab lasteaia poolset nägemust: 1.mõte oli vagun, 2.mõte noortekeskus ja 3. 

mõte koolimaja. Samuti lisab ta, et on mures nende laste pärast, kes on hetkel järjekorras. 

Lasteaia maja personalile on see väga suur muudatus. 

Jõutakse peaaegu ühisele meelele, et ennem ei saa edasi arutada, kui tervisekaitse on ära 

käinud. M. Rull: ametnike positiivse vastuse taustal hakkab asi edasi liikuma. Vallavalitsusel 

ja vastavatel ametnikel tuleb teha kooliga koostööd parima tulemuse saavutamiseks. 

K. Johanson küsib seoses esialgselt A-korpusele planeeritud lasteaia ruumide mõjul, et kas A-

korpuse renoveerimine on eelarves sees, nii nagu on see kooli arengukavas sees? A.Maling 

vastab eitavalt, see et arengukavas see sees on, ei tähenda, et see eelarve strateegias on. K. 

Johanson küsib, miks vald ei näinud laste arvu suurenemist varem ette, see on avastatud väga 

viimasel minutil.  

M. Lenk küsib kas kooli rühm on ajutine? Milline on järgmine lahendus, kuhu tuleb alaline 

lasteaed? S. Tõnisson ütleb, et kui lasteaed on kooli juba kolinud, arvab ta, et see ka nii jääb. 



J. Israel küsib miks ei ole esitatud A. Malingu polt hoolekogu koosoleku materjale volikogu 

liikmetele? K. Johanson küsib kas vallavolikogu ei usalda hoolekogu, kelle on oma (ekspert) 

arvamus? A. Maling: Otsuse teeb vallavolikogu. Jah, volikogus puudusid kõik hoolekogu 

koosoleku (29.01.2020) dokumendid. Volikokku oli esitatud ainult A.Malingu seletuskiri.  

 

Hääletus: Kui tervisekaitse hinnang ruumide suhtes on negatiivne, tõstatada lasteaia 

lisarühma koha küsimus uuesti Mulgi valla volikokku. 

8 poolt  

1 hääletamata 

 

2. Koostöö lasteaia, kooli, muusikakooli, spordikooli ja noortekeskuse vahel 

Arutati/kuulati: 29.02 hoolekogus koosolekul oli tõstatatud probleem, mis tekkib kui 2. 

poolaastal kooli tunniplaanis on muudatused. Tekib segadus muusikakooli õpilastega. M. Rull 

pakub välja, et koolil, muusikakoolil ja spordikoolil oleks struktuur paigas. M. Mäekivi teeb 

ettepaneku, et muusikakool ei alustaks enne kella 14. A. Maling: kindel aeg ei ole hea variant. 

R. Vaiksaar ütleb, et on alati arvestanud laste tunniplaani muutustega ja on vastutulelikud.. 

Tema jaoks on see probleem üllatus. M. Rull infoliikumise jada peab toimima ja paika saama. 

See on kommunikatsioonihäire. J. Israel teeb ettepaneku hääletada. 

Hääletus: Kui hakkab uus kooliaasta ja uus poolaasta, siis saab vahetult enne muutust, saab 

uue tunniplaani kohta infot ka muusikakool.  

8 poolt 

A. Maling teeb ettepaneku hääletuseks. 

Hääletus: Paluda koolil mitte muuta tundide arvu päevas, kui kool muudab tunniplaani uuel 

poolaastal. 

2 poolt 

2 vastu 

4 erapooletut 

Kool ja muusikakool ütlevad, et neil on alati hea koostöö. Probleem on neile üllatusena. J. 

Tammaru lisab, et võib-olla oli probleem tekkinud neil lastel ja lastevanematel, kes on esimest 

aastat muusikakoolis. 

M. Rull: koostöö noortekeskusega? 

J. Israel tutvustab hoolekogule ühte konkreetset ebameeldivat juhtumit koostöö raames (Move 

Your Body üritusega) noortekeskusega. Hoolekogu on tutvunud. J. Israel lisab: 

noortekeskusega puudub täielikult koostöö. I. Orav kahjustab avalikult oma väljaütlemistega 

AKG mainet. A.Virit räägib, et on pakkunud korduvalt noortekeskusele koostöö võimalust, 

kuid nad ei võta koostöö pakkumisi vastu. R. Vaiksaar ütleb, et neil on noortekeskuses 

muusikakooli bändi proovid. Muud koostöövormid puuduvad. J. Israel: tema noortekeskuse 

tööle hinnangut ei anna, sest seda peab tegema vallavalitsus. A. Virit: lapsed kardavad, keegi 

ei julge kaebust esitada. Seda on tehtud, kuid tulemusteta.  

 

Hoolekogus viibinute seast kõlab läbisegi lauseid: näiteks: noortekeskuse juhataja paneb 

lastele keelde, kes võib majja siseneda, kes mitte. Noortekeskus on sagedasti suletud töötaja 

haigestumise tõttu. Noortekeskuse juhataja kasutab lastega suhtlemisel ebatsensuurseid 



väljendeid solvaval eesmärgil. Malevitesse ei taha enam õpilased minna, sest suhtlemine 

juhatajaga ei ole meeldiv. 

A.Maling ütleb, et tuleb pöörduda vallavanema poole. 

 

3. Kohal tekkinud küsimus: matemaatika õpetaja 

Arutati/kuulati: Eelnevates kahes hoolekogu protokollis (17.12.2019 ja 29.01.2020) on 

matemaatika õpetajaga seotud küsimus. J. Israel annab tagasisidet, et üks lapsevanem osales 

õppetunnis ja jäi sellega väga rahule. Lapsevanem jõudis veendumiseni, et lapsed ei õpi ise 

piisavalt.   

4. Kohal tekkinud küsimus: kiusamis- ja käskkirja juhtum 

Arutati/kuulati: Eelnevates kahes hoolekogu protokolli (17.12.2019 ja 29.01.2020) 

läbinud probleem koolikiusamise ja käskkirja juhtum. J. Israel annab haridusministeeriumi 

tagasisidet, et direktor ei ole valesti käitunud. Lapsele on antud tugikava.  

5. Kohal tekkinud küsimus: sotsiaalpedagoogi ametikoht 

Arutati/kuulati: J. Israel selgitab, et sotsiaalpedagoogil on hetkel 0.75 ametikoht, kuid kuna 

koolil puudub psühholoog, oleks vaja suurendada sotsiaalpedagoogi ametikohta 0,75lt-1.00-le 

Hääletus: Ettepanek suurendada sotsiaalpedagoogi ametikohta 0,75lt täiskohale (1.00) 2021 

jaanuarist.  

8 poolt 

Veel lisab siia punkti J. Israel, et kool kuulutab välja konkurssi psühholoogi, poiste kehalise 

kasvatuse õpetajat ja eripedagoogi. 

6. Kohal tekkinud küsimus: hindamisjuhend 

Arutati/kuulati: J. Israel tutvustab individuaalse õppekava muudatusi (IÕK), mis läheb 

õppenõukogusse. Muudatused näiteks tervislikel põhjustel mitte arvestatud/ arvestatud. 

Hindamissüsteemi arutelu: viimasel AKG personali koolitusel räägiti, et kõige parem on 

hinne. See on kõige arusaadavam viis, sellel on otsene tagasiside lapsevanemale. Kui on 

sõnaline hindamine, võib kooli vahetades tulla raskusi.  

IÕK on peamiselt õpitulemuste vähendamisega seotud muutused. 

Hääletus: Viia sisse muudatused AKG hindamisjuhendis. 

8 poolt 

7. Kohal tekkinud küsimus: huvihariduse rahastus 

Arutati/kuulati: J. Israel teeb muret, et talle ei ole läbinähtav huvihariduse rahastamine. Käes 

on juba märts, kuid ei ole selgust kui palju ja millisel määral on üle valla rahastatud huviringe 

ja millised huviringid on üldse avatud huvihariduse rahastusest. 

 

Protokollija: Daire Gorjatško 

 

 

 


