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1. Kabala Lasteaia-Põhikooli töökorraldus
Hoolekogu esimees Kübe Rahkema andis ülevaate, miks on kokku kutsutud Kabala LasteaiaPõhikooli hoolekogu. Lapsevanem pöördus hoolekogu esimehe poole seoses sotsiaalmeedias
levinud postitusega, kus MTÜ Lipa Küla värbab lapsi Lipa rühma Lustilaps. Kuulutuses on mitu
eksitavat fakti ja sealt ei ole võimalik välja lugeda, et tegemist on ühe rühmaga Kabala LasteaiastPõhikoolist. Lisaks on seal vähe lapsi ja augustis ei ole lasteaias käinud veel ühtki last.
Ei ole mõistlik meie eelarvest üleval pidada Lipa rühma Lustilaps, kui nt Kabalas oleks vaja üle
vaadata terve maja ventilatsioon, kuna seal levib tihti kütteõli hais, mis lisaks ebameeldivale lõhnale
võib olla ka tervisele kahjulik. Meil selle ümbertegemiseks eelarves aga raha ei ole.
Hoolekogu esimees Kübe Rahkema pöördus Rapla valla poole järgmiste küsimustega:
1. Kas ja mille poolest erineb Lipa rühm Lustilaps koolieelse lasteasutuse seaduse mõttes teistest
meie rühmadest Kabalas ja Purkus?
2. Kui suur on võimalik maksimaalne laste arv lasteaiarühmas Lustilaps?
3. Kui suur on hetkel lasteaiarühma Lustilaps laste arv?
4. Kas vastab tõele, et augustis ei ole oodata prognoosi kohaselt ühtki last rühma Lustilaps, kuid
kollektiiv viibib tööl?
Sellepärast ongi vaja võtta päevakorda küsimus, kas on mõistlik jätkata tööd Lipa rühmas Lustilaps.
A. Kalf: Kui küsimus on Lipa rühma sulgemises, siis mina küll ei lugenud seda hoolekogu
päevakorrast välja.
Raikküla teenuskeskuse juhataja Anne Leht käis 7. augustil kell 14.30 Lipa rühmas ja seal ei olnud
kedagi kohal, uksed olid kinni. Järgmisel päeval ei olnud samuti lapsi. Kuidas on võimalik, et kõik
õpetajad saavad võrdselt palka, aga tööd tehakse erinevalt. Lastaiaõpetaja oleks pidanud pöörduma
koolijuhi poole, aga seda ei tehtud. Ühel päeval viidi söök ka Kabalast Lipale, sest õpetaja ei
teatanud, et neil pole ühtki last kohal.
Direktor J. Voometsa sõnul oli ta puhkusel. Nüüd on Lipa rühma töötajatega suheldud ja leitud neile
tööülesanded – kes korjab marju, kes teeb rühma suurpuhastust.
Hetkel on Lipa rühma Lustilaps nimekirjas 4 last, avaldused alates septembrist lasteaeda tulla on
veel neljal lapsel: üks laps on Lipa külast, kolm hakkavad käima Raikkülast. MTÜ Lipa Küla väitis
oma kuulutuses, et neil on veel 4 vaba kohta.
Rapla valla haridusnõunik Tiina Roosimägi selgitas, et laste puudumisel on lasteaiaõpetajatel
kohustus pöörduda juhataja poole, et saada edasisi korraldusi. Liitrühmas, nagu meil on nii Kabalas,

Purkus kui ka Lipal, saab maksimaalselt olla 18 last. Seega on vabu kohti kõigis meie rühmades.
Nii Kabala rühmad kui Purku rühm oleksid valmis homsest uusi lapsi vastu võtma. Põhiline on
õpetajate võrdne kohtlemine ja meie eelarve võimalused.
Me oleme Lipa rühma Lustilaps sulgemisest rääkinud juba poolteist aastat tagasi. Siis otsustati, et
vaatame, mis valdade ühinemine toob. Tegelikult ei ole olukord paranenud, pigem halvenenud. On
räägitud ka õpetajate rotatsioonist, kuid sellest pole samuti midagi välja tulnud.
A. Lehe sõnul on olukord paari aasta tagusega muutunud ka selles mõttes, et meie tahtmised on
muutunud. Meil on vaja tegeleda ventilatsiooni ja kütteliigi muutmisega. Lisaks pole varem nii
palju panustatud teedele, kus paljud lõigud on muudetud tolmuvabaks või kaetud mustkattega. Kui
meil oleks ka Raikküla vald, siis oleksime pidanud ikka oma kulutused üle vaatama.
Lapsevanem K. Kalfi sõnul on laste saamiseks Lipa rühma Lustilaps palju tööd tehtud, nüüd on neli
avaldust septembrist tulevatelt lastelt olemas. On kurb kuulata, et enne septembri algust arutatakse
rühma sulgemist.
A. Kalfi sõnul peetakse maja nagunii üleval, miks ei võiks seal lasteaiarühm sees olla. Praegu
jagunevad maja haldamiskulud 40% lasteaed /60% kultuurikeskus. Võib-olla peaks see suhe olema
30/70. Rühmadel ei olegi ju eelarvet, näha saab vaid kulutusi miinusmärgiga. Kõikidel rühmadel
võiks olla oma eelarve. Purku elektrikütte kulu on oluliselt suurem kui Lipa oma. Viimases
hariduskomisjonis oli samuti juttu, et 8 lapsega rühm peaks ikkagi edasi töötama. Kui võrrelda kogu
aeg suuri ja väikesi, siis on ju suure kooli ja väikese kooli õpetajad ka ebavõrdses seisus. Pigem
tuleb leida lahendus – nt panna õpetajad tööle poole koormusega või võtta teatud ajaks palagata
puhkus. Õpetajad oleksid sellega nõus, kui nendega läbi rääkida. Kui me tahame, et
maapiirkondades elu säiliks, peame pingutama ja kannatama.
Lapsed ei käi koolivaheaegadel ja suvel lasteaias, sest neil on vanemad õed või vennad, kellega nad
saavad kodus olla. Raikkülast käima hakkavad lapsed ei tule koolivaheaegadel ka lasteaeda, sest
nad kasutavad koolibussi.
Majandusjuhataja T. Sõbra sõnul oleks suur majanduskulude kokkuhoid, kui lapsed käiksid Purku
või Kabala rühmades. Veebruaris oli Lipa maja elektrikulu suurem kui Kabala majas, seega oli väga
suur ka Lustilapse rühma elektrikulu.
T. Roosimägi: Kaius, Juurus ja Järlepas on igal pool üks rühm, kus lapsed käivad 30 km kauguselt.
Iga kuue km tagant ei pea rühma olema. Kui pere seab oma elu maal sisse, siis ta peab endale aru
andma, kus hakkavad nende lapsed lasteaias ja koolis käima. Vastavalt soovile saab vanem oma
lapse viia kas Purkusse või Kabalasse.
J. Paasma: Kuidas tasustatakse kuulutuses lubatud hoburingi? Kas selle maksab kinni Kabala
Lasteaed-Põhikool?
T. Roosimägi: Üheski Rapla valla lasteaias ei ole eelarvest tasustatavat huvitegevust, selle peavad
kinni maksma lapsevanemad.
A. Kalf: Olin ühinemislepingute läbirääkimiste juures ja seal oli juttu, et ei hakata kohe midagi
kinni panema. Muidugi võib sellega pugeda väite taha, et tegemist on Kabala Lasteaia-Põhikooliga,
kuhu alla Lustilapse rühm kuulub. See on ka eetiline küsimus. Oleme muutumise faasis, aga see ei
saa toimuda kohe ja praegu. Mis kuupäevast me räägime?
T. Roosimägi: Seadus ütleb, et rühmade moodustamise otsustab direktor. Ta ei pea kelleltki luba
küsima ja nõu pidama. Täna on direktor kaasanud küsimuse lahendamisse hoolekogu. Seega peame
tegema otsuse. Õppeaasta lõpeb 31. augustil ja uus õppeaasta algab 1. septembril. Otsus peab olema

1. septembrist.
A. Lepikult: Kui Lustilapse rühm pannakse kinni, kas õpetajatel oleks tööd? Kas vallavalitsus saaks
organiseerida laste transporti?
Õpetajatele meie majas tööd pakkuda ei ole.
T. Roosimägi: Ma kindlasti annan lasteaedadele teada, et pikaajalise kogemusega hea õpetaja otsib
tööd. Lapsed saavad kasutada koolitransporti, eraldi lasteaialaste transportimiseks vahendeid ette
nähtud ei ole.
A. Kalf: Kes ütleb, et vabanenud eelarve jääb meie kooli eelarvesse?
K. Kalf: Suve ja koolivaheaegade põhjal ei saa teha järeldusi.
T. Roosimägi: Kabalasse või Purkusse on tee veidi pikem, aga kõigil on võimalus käia lasteaias.
Aastas on 175 koolipäeva ja me ei saa hoida rühma käigus 175 päeva pärast. Emotsionaalselt on see
otsus raske, majanduslik põhjendus puudub.
A. Lepikult: Kas lasteaiarühma sulgemine takistab kogukonna toimimist?
A. Kalf: Kogukonna toimimist ta ei takista.
K. Rahkema: Teen ettepaneku hääletada selle üle, et teha Kabala Lasteaia-Põhikooli direktorile
ettepanek Lipa Lustilapse rühm sulgeda.
K. Kalf: Selle ettepaneku oleks pidanud tegema sel juhul juba kevadel. Kuidas hakkavad meie pered
nüüd kiiruga oma plaane ringi tegema. Täna me peame ütlema neile neljale vanemale, kes olid
arvestanud, et nad toovad oma lapsed Lipa rühma, et nad ei saa seda teha.
J. Voomets: Kaks nädalat enne kooliaasta algust see mõistlik ei ole.
A. Kalf: Kevadel anti lootust, et rühm jääb tegutsema. Me oleme neli last juurde saanud – see on ju
parem olukord.
K. Rahkema: Teen ettepaneku hääletada selle üle, et teha Kabala Lasteaia-Põhikooli direktorile
ettepanek Lipa Lustilapse rühm sulgeda.
Hääletamine: 8 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei olnud.
Otsus: Teha Kabala Lasteaia-Põhikooli direktorile ettepanek sulgeda Lipa külas Lustilapse rühm.
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