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Koosoleku toimumise koht: MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu maja
Koosolekust võtsid osa:

Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor;
Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
Reimo Rentov, Randvere maja esindaja
Antoon van Rens, Karulaugu maja esindaja
Mikk Trave, Päikeseratta maja esindaja
Meelike Keinast, Uus-Pärtle maja esindaja
Kristi Õng, Laanelinnu maja asendusliige
Ermo Mäeots, Viimsi vallavalitsus
Evelyn Saluste, Astri maja esindaja
Kristi Kirbits, õpetajate esindaja
Kadi Lass, Pargi maja esindaja
Marju Aolaid, abivallavanem

Koosolekult puudus:

Tiina Klements, Leppneeme maja esindaja
Janek Murakas

Koosolekut juhatas:

Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor;

Koosoleku protokollis:

Mikk Trave, Päikeseratta maja esindaja

PÄEVAKORD:
1. Liikluskorraldus Viimsi vallas (Alar Mik)
Alar Mik tutvustas liiklusohutuse ja liikluskeskkonna planeerimise põhimõtteid ja
võtteid ning erinevate uuringute tulemusi nende efektiivsuse osas.
Hoolekogu esindajad tõstatasid küsimused järgnevate teelõikude osas:
a) Vardi tee ülekäik Laanelinnu lasteaia kõrval – mure seoses ülekäiguraja
ületamise ohtlikkusega. 30-ala lõppeb vahetult enne ülekäigurada ning juhid
eiravad lõuna poolt lähenedes 30 piirangut ja kiirendavad juba enne ülekäigurada,
kuna ees on pikk ja avar sirge.
Hoolekogu liikmete ettepanekud:
1) Panna lisaks hoiatav märk, et liigeldakse lasteaia vahetus läheduses
2) Rajada tõstetud ülekäigurada

3) Nihutada 30km/h ala teisele poole ülekäiku. Praegu lõpeb piirang vahetult enne
lasteaia kõrval asuvat ülekäigurada.
4) Paigaldada ülekäiguraja vahetusse lähedusse kiirustabloo, mis teavitaks juhti
tema kiirusest enne, kui ta ülekäigurajale jõuab.
Alar Mik leidis, et tabloo-lahendus oleks mõistlik. KunaViimsis on kolm tablood,
mis ringlevad erinevate asukohtade vahel, siis on Alar Miku sõnul võimalik tabloo
paigaldada sinna koheselt. Teised meetmed ei ole mõistlikud, kuna keskkond ei
soosi neid ja need ei omaks juhtidele soovitud mõju (lisaks on mitmeid teavitusi
juba antud teelõigul). Kiirustabloo salvestab ka liiklejate kiirust ja võimaldab
hinnata vajadust järgmiste sammude järele.
b) Aiandi tee – Pärnamäe poolt tulles ja mäest alla sõites kasvab tihti juhtide kiirus
üle lubatu.
Alar Mik selgitas, et antud piirkonnas on kasutusel ja võrdluses mitu erinevat
lahendust. Vald teeb peatselt analüüsi, millise variandiga jätkata, et tagada
liiklejate ohutus.
c) Randvere tee (Rohuneeme ringist Tammepõllu ristini) – Alar Mik jagas infot, et
projektrühm on lõiku analüüsinud ning lisaks tehti valla elanikele ka antud teelõiku
puudutav küsitlus saamaks aru murekohtadest ja kogumaks ettepanekuid.
Tulemused projektrühma ja elanike arvamuse osas kattusid ca 90% ulatuses. Eskiisi
“Peatänav” järgi välditakse mitmeid tagasipöörde kohti, mis tekitasid ohtlikke
situatsioone, lisatakse juurde valgusteid Rohuneeme ringist Heki ringini ning
muudetakse ka foori asukohta Heki ringil. Alar Mik kutsub kokku lasteaia ning kooli
hoolekoguliikmetega koosoleku, kus tutvustatakse eskiisi lähemalt andmaks
hoolekogudele võimalus kaasa rääkida planeeritavate lahenduste osas.
d) Uus-Pärtle ülekäigurada – vallal on plaan kujundada ringi ristmik ja keskkond
tulenevalt vanadekoduga seotud muudatustest (mahapöörded jne). Planeeritakse
ülekäigurajal asuv ohutussaar eemaldada. Hoolekogu pooldab ohutussaart, kuna see
ei võimalda autojuhtidel tulla suure hooga ning hooletult mäest alla ja sunnib läbima
kurvi ning ületama ülekäigurada mõistliku kiirusega, mis tagab jalakäijate ohutuse
lasteaiaesisel ülekäigurajal. Ristmiku ümber ehitamine mahapöörde reaga
suurendab oluliselt sellel lõigiul autode kiirust. Tänasel hetkel puudub ka
alternatiivne kergliiklustee Pärnamäe tee lasteaiapoolses servas ja kõnealune
ülekäik ei ole jala või rattaga lasteaeda liigeldes välditav.
2. Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte
Olulisemad punktid, mis tõstatusid rahuloluküsitlusest:
a) Kaasamine – Maie Roos tegi hoolekogule ettepaneku uurida lapsevanematelt, mida
peavad lapsevanemad silmas kaasamise all ning millised on ootused lapsevanemate

kaasamise osas. Hetkel tunnevad vanemad, et kaasamine on vähene ning ootused on
suuremad.
b) Liitrühm – vanemad on mures liitrühma kui rühmaliigi efektiivsuse pärast. Pigem
on mures just koolieelikute vanemad ning rahul nooremate laste vanemad. Teema
on olnud hoolekogus aktuaalne juba aastaid – arvamused lahknevad nii vanemate
kui õpetajate hulgas. Õpetajate esindaja on andnud hoolekogule hea ülevaate
liitrühma eelistest ja võimalikest puudustest ning kuidas neid ületada nii, et liitrühm
panna laste kasuks toimima ja eelised esile kerkiksid.
Järgmisel õppeaastal tuuakse Koolimängu statistikasse sisse muudatus, mis
võimaldab võrrelda tulemusi ka lasteaiarühmade liikide alusel, mille baasilt saaks
teha järeldusi.
c) Rahulolevate vanemate ning õnnelike laste hulk on eelmise aastaga võrreldes
kasvanud
3. Suvine töökorraldus lasteaias
Valvemajaks on sel suvel Laanelinnu maja ning esialgsetel andmetel soovivad 58 peret
juulis lasteaiakohta. Valmisolek on esialgselt kuni 3 rühma avanmise osas ning kõik
soovijad saavad koha.
4. Tagasivaade eriolukorra töökorraldusele ja kaugõppele
Hoolekogu kiidab õpetajaid ja juhtkonde eriolukorraga hästi toime tuleku eest.
Situatsioonis, mis tuli uudse ja üllatavana kõigile, saadi kõike arvesse võttes väga hästi
hakkama.
Tekkis mitmeid õppimiskohti ja kogemusi, mille baasilt üles ehitada raamistik ja
konkreetsem juhend tulevikuks, kui peaks taas olema vaja üle minna distantsõppele.
Lastevanemate tagasisidest nähtus, et esines rahulolematust laste õppetöö korraldusega
- suurimaid ootusi on rohkem sotsiaalset suhtlust distantsõppe jooksul ning teretulnud
on näiteks hommikuringid, videosuhtlus, õpetajate endi tehtud ja ülesfilmitud õppetükid
või juhendid, mis aitavad lapsed õppetegevusi teostada õpetaja juhendamisel.
Hoolekogu ettepanek on järgmisel korral, kui distantsõpe peaks osutuma vajalikuks,
tegeleda suunatumalt koolieelikute õppetegevustega, tagamaks paremini õppekava
läbimist lastel, kes asuvad kooliteele.
Hoolekogu tegi ettepaneku läbi viia õpetajatele õpituba, kus õpetajad saaksid enda
erinevaid praktikaid jagada ning kogenumad saaksid tutvustada erinevaid lähenemisi
distantsõppele, digiplatvormidele ja keskkondadele tõstmaks õpetajate üldist taset ja
valmisolekut.
Õpetajate esindaja tõi välja, et üheks takistuseks sai riistvara puudumine ning kõigil
õpetajatel ei olnud ligipääsu arvutitele või internetile. Hoolekogu tegi ettepaneku sellisel

puhul pöörduda vanemate poole, et vanemad saaksid toetada õpetajaid kodus tarbetult
seisvate arvutite või tahvelarvutitega.

5. Tervisekaitse juhised eriolukorrast väljumise perioodil, nendega kohanemine ja
koostöö lastevanematega
Hoolekogu leidis, et juhendid on väga hästi välja töötatud ning ellu viidud ja
kohanemisega probleeme ei ole olnud.
Maie Roosi sõnul on ka lapsevanemad üldiselt tulnud situatsiooniga mõistvalt ja hästi
toime.

6. Jooksvad küsimused, tagasiside majadest
a) Hoolekogu ja vallavalitsuse arutelu seoses lasteaiakohtade arvuga ning
rühmade suurusega – Hoolekogu tuletas vallavalitsusele meelde, et nõustus
rühmade ajutise suurendamisega tingimusel, et vallavalitsus kutsub kokku ümarlaua
koostamaks pikaajalist tegevusplaani lasteaiakohtade puuduse probleemi
lahendamiseks. Uus abivallavanem lubas end teemaga kurssi viia ja peale põgusat
sisseelamist kutsuda kokku kohtumise üldhoolekogu esindajatega ning lasteaia
juhatajaga.
b) 11.06 toimub Viimsi valla hariduse ja noorsootöö arengukava 2021-2030
arutelu. Osa võtavad üldhoolekogu esimees ja Laanelinnu maja esindaja.

c) 08.06 toimub lasteaia juhataja ning toitlustaja esindaja kohtumine, kus antakse
tagasisidet menüü ja senise koostöö osas.

