HELLENURME LASTEAED MÕISAHOONES SAI XX JUUBELIKS RAHALISE
TOETUSE OTSUSE
1995-1999 tegutses Hellenurme mõisahoones munitsipaallasteaed (1 segarühm, 19 last).
1999. aastast asuti ostma teenust MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaialt (MTÜ). KOKS-ist
tulenevad kohustused on Palupera vallas kohalik omavalitsus andnud täita halduslepingutega
koostööpartneritele mitmel tegevusalal, sh alusharidus. Partner vaid täidab omavalitsuslikku
tellimust. Sel sügisel korraldatud riigihanke tulemusel jätkab Hellenurme mõisahoones
eelkooliealiste laste hoiu- ja alusharidusteenuse pakkumist sama MTÜ. 2006-2011. aastatel
tegutses lasteaed 2-rühmalisena, 2012. aasta sügisest 1-rühmaga ja nüüd 2015. aastal oli taas
vajadus avada teine rühm. Juba talvel asuti esitama avaldusi, arutati olukorda vallavalitsuses
ja –volikogus, võeti seisukoht. Tingimused ja inventar olid ju väikeste kohandamistega taas
vallale kuuluvas mõisahoones olemas.
Sihtasutusele Innove esitatud taotluse eesmärk on võimaldada lapsevanematel asuda või
tagada jätkuvalt osalemine tööturul eelkooliealiste laste hoiu tagamise kaudu. Enam
eelkooliealisi lapsi (kahes rühmas täna 29 last) saavad hoitud, õpetatud, turvaliselt
järelevaadatud ja nende vanemad rahulikult igapäevaseid toimetusi, tööülesandeid täita.
Tänastest õppuritest lõpetavad 2016. aastal lasteaia XXI lennu 5 õpilast. Rahastaja toetab
kohalikku omavalitsust teise rühma avamisega seotud kulude katmisel osaliselt. Saadud
Euroopa Sotsiaalfondi toetus toetab meie teise rühma avamist lausa kolme aasta kestel,
kokku 88 780 euroga. Seni eksisteerinud rühm, lisaks teise rühma kulud enamuses jäävad
siiski kohaliku omavalitsuse kanda (ca 104 tuhat eurot aastas). Keskendumine oma
põhitegevusele loob uuel struktuurtoetuste perioodil veel mitmeid võimalusi partneril, MTÜ-l
koostöös KOViga arendada alushariduse andmist, parendada selle kvaliteeti. Lasteaiaõpetaja
palga tõus võrdseks kooliõpetaja palgaga nüüd ka Hellenurmes, on stiimuliks, kuid samas ka
väärikat, arenevat ja võimekat tööd nõudvaks hoovaks. Proportsionaalselt õpetajatega tõuseb
ka õpetaja abide palk. Ja direktor saab nüüd täiskäiguga vaid lasteaia juhtimisele ja
arendamisele pühenduda.
Regionaalsete investeeringutoetuste kaudu teostati äsja lasteaias (mõisahoone, mälestis) 5
akna restaureerimine ja mõisaparki asuvale mänguväljakule rajati mängupaviljon. Oma ja
küla lapsi hoidis väga ka mõisnik Al. Th. von Middendorff, kelle 200-sünniaastapäeva
augustikuus 2015 tähistasime. Lisaks on vallal valmis lasteaiaruumide tuleohutuse ja
evakuatsiooniteede põhiprojekt. Sellest tulenevalt vajalike töödega jätkab nüüd juba MTÜ, et
kaasaajastada nõetele vastavalt tingimused õppetööks. Ja see on kavas juba kohe, 2016. aastal.
Terviseameti inspekteerimine, Valga Maavalitsuse sisehindamine jm ametkondade analüüsid
aktsepteerivad lasteaia toimimist mõisahoones. Ajalooline mõisahoone, informatiivsed stendid
lasteaia fuajees, mõisnikke tutvustav infonurk koridoris, mõisapark valgustatud teeradadega,
valgustatud mänguväljak, atraktiivne paisjärv, sündmuste korraldamisel koostöö parneritega,
lähedal asuvad puhkekohad jpm on kõik see, mis loob eeldused lasteaia sisukaks toimimiseks.
Õppeprogramme Otepää Looduspargilt ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-lt on võimalik
tuua nii kohapeale kui ka osaleda ise väljaspool. Loogiline on koostöö kohaliku Palupera
põhikooliga (3 km kaugusel), kus viiakse läbi eelkooli ning saab tagasisidet koolis õppivate
laste kohta. Tagasiside Hellenurme lasteaiast kooli(desse) läinud laste kohta on olnud hea.

Riigi haldusreformi idee teostumisel on vajadus hakata veel enam koostööd tegema erinevate
partneritega paratamatu tegevus. Tähtis on, et leiduks partnereid, kellele saaks kohalik
omavalitsus oma ülesandeid kohapeal edasi anda. Haridus on Palupera vallas olnud
aastakümneid prioriteediks nr 1!
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