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1. Lasteaedade ühinemine, hoolekogu
Mesimummu hoolekogu liikmed on tulevase Kesklinna lasteaia hoolekogu ülesehituse
küsimust arutanud ning leiavad, et mingis vormis peaks olema võimalik asju õppehoonete
siseselt arutada. Mesimumm pooldab pigem eraldiseisvat hoolekogu ning ühtset hoolekogu
eraldi. Ei soovita Midrimaa hoone hoolekogu liikmete rohke arvu tõttu otsustamisel
domineerimist. Konkreetseid ohukohti ei toodud välja.
Ühiselt arutati hoolekogu tegevuse põhimõtteid ning võimalikke murekohti.
Midrimaa hoolekogu liikmed pooldavad ainult ühte ühist üldhoolekogu. Pakume välja
Mesimummu lasteaiale eraldiseisvat töögruppi. Lisaks võiks olla õpetajate esindajaid kaks, üks
kummagi hoone poolt. Esindatud peaksid olema siiski kõikidest rühmadest liikmed. Ei
pooldata linnavalitsuse poolt välja pakutud väiksema arvuga üldhoolekogu: 5+5 häälega, viide
Koolieelse lasteasutuste seadusele §24 lg 2, mille kohaselt lasteasutuse hoolekogusse
kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.).
Ühest õppehoonest valida esimees, teisest aseesimees. Kokku kutsumise pädevus anda lisaks
ka aseesimehele.
Argumendid Midrimaa esindajate poolt: kaheldav on 3-hoolekogu süsteemi ning ühe lasteaia
osade lastevanematest esindajate üldhoolekogust väljajäämise (ja seeläbi nende hääleõiguse
välistamise) seaduspärasus (KELS § 24), vähem koos käimist ning tööd hoolekogu liikmetele
(võrreldes olukorraga, kus kõik 3 hoolekogu peavad täitma nõuet kohtuda vähemalt 4 korda
aastas); otsused oleksid hoolekogudel ühised; ühes hoolekogus peaksid olema esindatud

kõikide rühmade liikmed; kui soovitakse eraldi maja sisemisi asju arutada, saab selleks kokku
kutsuda või luua hoolekogu juurde alalise töögrupi (ürituste jms korraldamine), samuti saab
luua lahenduse, kus hoolekogus saavad ühe õppehoone sisemisi küsimusi arutada ja otsustada
selle õppehoone; hoolekogu funktsioon on seadusest tulenevalt ennekõike ühiste küsimuste
arutamine. Seadus ei näe ette võimalust delegeerida hoolekogu funktsioone veel mingile
täiendavale institutsioonile (üldhoolekogu).
Mesimummu hoolekogu liikmed otsustasid, et kuna täna pole piisavalt Mesimummu
lasteaia hoolekogu liikmeid kohal, siis nad võtavad Midrimaa lasteaia hoolekogu liikmete
poolsed argumendid teadmiseks ning soovivad küsimust täiendavalt arutada.
Midrimaa hoolekogu palus end arutelu tulemustest teavitada. Samuti tuua välja
konkreetsed võimalikud ohukohad, mida Mesimummu hoolekogu liikmed ühe hoolekogu
süsteemi puhul näevad. Siis saame püüda ühiselt töötada välja mingid lahendused.
Midrimaa lasteaia hoolekogu otsus:
1. teha Viljandi Linnavalitsusele ettepanek moodustada Kesklinna Lasteaia
hoolekogu selliselt, et hoolekogusse kuuluvad mõlema õppehoone iga rühma
vanemate esindajad, kummagi õppehoone õpetajate esindajad ning linna esindaja.
Ja mitte moodustada õppehoone siseseid eraldi hoolekogusid.
2. lisada põhimääruse hoolekogu käsitlevasse paragrahvi punkt, mille kohaselt
õppekogu sisestes küsimustes on hoolekogul pädevus teha otsuseid juhul, kui
vastavast õppehoonest valitud hoolekogu liikmetest on hoolekogu koosolekul
kohal enam kui pooled. Kui on kahtlus, kas tegemist üldise, või õppehoone sisese
küsimusega, siis arutatakse küsimust kogu hoolekogu ees.
3. teha ettepanek, näha ette, et kui hoolekogu esimees on valitud ühe õppehoone
lapsevanemate esindajate seast, valitakse aseesimees teise õppehoone
lapsevanemate esindajate seast. Samuti näha ette, et hoolekogu võib, lisaks
esimehele, kokku kutsuda ka aseesimees.
Otsus ühehäälselt vastu võetud.
Täpsemad ettepanekud põhimääruse §24 sõnastamiseks töötame vajadusel eraldi välja ja
paneme hääletamiseks elektrooniliselt.

/allkirjastatud digitaalselt/
Maili Riisenberg
Hoolekogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Inga Kree
Protokollija

