MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu koosoleku protokoll
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Koosoleku toimumise aeg: 6.05.2021 algusega kell 17:30.
Koosoleku toimumise koht: veebivahendusel Microsoft Teams keskkonnas.
Koosolekust võtsid osa:

Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor
Triine-Liis Merbach - õpetajate esindaja,
Kadi Kilgi - Pargi maja esindaja,
Airi Alaveer - Astri maja esindaja,
Kadri Ottoson - Randvere maja esindaja,
Aigi Saar - Päikeseratta maja asendusliige,
Tõnu Niine - Leppneeme maja esindaja,
Meelike Keinast - Uus-Pärtle maja esindaja,
Kristi Õng – Laanelinnu maja esindaja,
Maiu Plumer - Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna juhataja,
Marju Aolaid – Viimsi vallavalitsuse hariduse- ja huvihariduse
ning noorsootöö abivallavanem,
Alar Mik – Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna
juhataja.

Koosolekult puudusid:

Piia Erendi – Karulaugu maja esindaja
Jan Trei – Viimsi Vallavolikogu esindaja

Koosolekut juhatas: Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor
Koosoleku protokollis: Triine-Liis Merbach
PÄEVAKORD:
1. Liikluskorraldusest MLA Viimsi Lasteaiad majade lähiümbruses – A. Mik
2. 2021/2022 õ-a komplekteerimine – M. Plumer
2.1. Rühmade piiraarvude muutuste kooskõlastamine – M. Roos
3. MLA Lasteaiad piirangutest väljumise kava kooskõlastamine – M. Roos
4. Õpetaja kompetentsimudel – M. Roos
5. Tagasiside ja jooksvad küsimused MLA Viimsi Lasteaiad majadest.

1. Liikluskorraldusest MLA Viimsi Lasteaiad majade lähiümbruses - A. Mik
Randvere teel toimuvad teetööd. Päikeseratta lähistel asuv parkla läbib uuenduskuuri, muutub
rohelisemaks.
Astri maja parkimine korraldatud Mereranna tee parklas. Mereranna tee parklast on Astri
lasteaiani 200 meetrit. Heki tee äärne on erakasutuses, kuid Mereranna tee on valla omand.
Viimsi vallavalitsus on valmis parkimiskohti lasteaiale eraldama ja ära tähistama, et sinna maja
elanikud ei pargiks. Vaja teada kohtade arvu.
Lapsevanem: Hetkel Astri maja parkimise kohta tagasisidet minuni ei ole jõudnud. Külla aga
talvel oli keeruline ja ohtlik – libedad kõnniteed, lumevallid. Palume paremat teehooldust
talvel.
A. Mik: Libedate kõnniteede kohta tuleb info edastada teede hooldajale (Heki tee poolne
kõnnitee, lasteaiaesine kõnnitee). Kõiki valla hooldatavaid kõnniteid talvel liivatati. Asutused
korraldavad ise oma hoonete vahetus läheduses hooldust ja haldusteenuseid, sh majaesiste
teede hoolduse.
Uus-Pärtle piirkiirus ülekäiguraja ligiduses. Kiiruse statistika jaoks kasutati lasermõõdikut ja
radarmõõdikut. Statistikamoodul näitab, et kiiruse ületamisi on seal olnud väga vähe. 85
protsendi ulatuses on olnud keskmine kiirus ülesmäge 55 km/h, allamäge 58 km/h. Näitab
äärmiselt positiivset liikluskultuuri. Vaadeldud perioodi vältel on ületatud teed 151 korda. Seda
ülekäigurada kasutatakse vähe. Enamasti tuuakse lapsi lasteaeda autoga ja ülekäigurada
kasutatakse keskmiselt kaks korda tunnis.
Lapsevanem: Vilkuvad tuled ülekäiguraja tähistel taas ei tööta (ei vilgu). Vahepeal olid
töökorras.
A. Mik: Vilkuvad on hoiatussüsteemid. Vaatame hoiatussüsteemi üle.
Lapsevanem: Kas mõeldakse kiirusepiirangust kinnipidamise tänutahvli püstitamisele UusPärtle maja ümbrusesse?
A. Mik: Võime selle üle mõelda.
Lapsevanem: Millised olid Laanelinnu maja kiiruse mõõtmise ja ülekäiguraja kasutamise
mõõtmise tulemused? Pole saanud kokkuvõtet.
A. Mik: Saadame väljavõtted mõõtmistest lasteaia direktorile ja Laanelinnu maja hoolekogule.
Päikeseratta maja juures asuv ülekäigurada. Käimas on teetööd. Märgi eemaldamine on töö,
mille jaoks tellitakse sisse eraldi teenus. Plaanis viia kõik ülekäigurajad ja valgusfoorid
samale süsteemile (peale igat ristmiku foor).
Direktor: Lihtsustamaks liikumist Karulaugu maja parklast ja Päikeseratta maja õuealale oli
plaanis ehitada selleks lisavärav? Kas see plaan on jätkuvalt päevakorras?
A. Mik: Lisavärav jätkuvalt plaanis.
Alates 2. juunist Aiandi tee suletud teetöödeks. Randvere tee sulgemise kuupäev ei ole veel
kinnitatud. Tee sulgemine peab toimuma enne 1. septembrit. Heki ringist Tammepõllu
ristmikuni suletakse. Liiklus suunatakse Hundi teele ja Vehema teele. Bussid saavad läbi ning
jätkavad tavapärasel liinil sõitu. Teetööd on planeeritud kestma 2 kuud.

2. 2021/2022 õ-a komplekteerimine - M. Plumer
Sel sügisel on MLA Lasteaedades kohti kokku 793. Vabu kohti on 171. Komplekteerimine
toimus Arno süsteemis. Aprillis edastati lapsevanematele 171 lasteaiakoha pakkumist. Pakutud
kohtadest 133 kohta võeti vastu, 38 loobuti. Peamised loobumise põhjused: soov saada ühe
pere lapsed ühte lasteaia majja, eelistati teist maja, sooviti saada kohta tulevikus, ei soovitud
kohta MLA Viimsi Lasteaedades, ei reageeritud määratud 2 nädala jooksul peale pakkumise
esitamist. Märtsis kinnitati eritingimustel kohad suurperedele. Loobumise tõttu vabanenud
kohtadele on juba uued pakkumised välja saadetud. Täpsemaid andmed lisatud protokollile
(lisa 1).
Selle aasta augustis on plaanis Randveres lasteaiamajas avada uus liitrühm. Senised Randvere
noortekeskuse ruumid kohandatakse suvel lasteaiale sobivaks. Uuest õppeaastast on Randvere
majas avatud 7 rühma.
2.1. Rühmade piiraarvude muutuste kooskõlastamine – M. Roos
Lasteaia direktor tutvustas üldhoolekogule rühmade liikide ja registreerida lubatud piirarvude
muutmisettepanekut (lisa 2). Muutused puudutavad sobitusrühmade loomise vajadusest ning
sellega seoses laste piirarvu vähendamisest rühmas (1-3 kohta). Sobitusrühmadeks muutuvad
Päikesejänkud (uus piirarv 18), Kalamaimude rühm (uus piirarv 16), Pihlamarjad (uus piirarv
18). Siisikeste rühm muutub liitrühmaks (koosseisu liituvad 2 aastased lapsed). Piirarvude
ettepanekusse lisatakse ka avatav Randvere rühm.
KOOSKÕLASTATI: Rühmade piirarvude muutmisettepanek kooskõlastati ühehäälselt.
3. MLA Viimsi Lasteaiad piirangutest väljumise kava kooskõlastamine - M. Roos
Tutvustati piirangutest väljumise kava (lisa 3). Kava koostamisel on arvestatud riigipoolsete
juhistega. Alates 3. maist 2021 oleme liikunud oranži stsenaariumisse. Oranži stsenaariumi
puhul toimub kontaktõpe, kõik tegevused on rühmapõhised, ühistegevused on lubatud vaid
kahe konkreetse rühma lastega ning õuealal, lapsevanemaid ja lasteaiaga mitteseonduvaid
iskuid ei lubata siseruumidesse, tugimeeskond töötab kontaktselt majade põhiselt viibides ühe
nädala kaupa ühes majas, toimuvad muusika- ja liikumistunnid ning iga tunni vahele
võimaldatakse piisav aeg ruumide õhutamiseks. Huvitegevust oranži stsenaariumi puhul ei
toimu.
Kõikide stsenaariumite puhul kehtib tingimus, et mistahes haigusnähtudega laps või lasteaia
töötaja jääb koju.
Stsenaariumi värvi määrates järgime riigi ja HTM-i juhiseid .
4. Õpetaja kompetentsimudel - M. Roos
Tutvustati õpetaja kompetentsimudelit (lisa 4). Mis annab ülevaate õpetajatele seatud nõuetest:
iga lapse arengu toetaja, lapse päeva disainer, ennast-juhtiv õppija, koostöö juht ja
meeskonnaliige, väärtuste kandja. Õpetaja koostöös abiõpetajatega leiab võimalusi, kuidas
pakkuda igas vanuses ja arengutasemel lapsele võimalust areneda ja õppida. Õpetaja
kompetentsimudel võimaldab igal õpetajal analüüsida õpetajatöö tervikprotsessi ja selgitada

välja oma professionaalse arengu vajadused. Kompetentsimudeli analüüs vastab õpetaja tase 6
kutsestandardile. Sellesse hindamisprotsessi ootame ka lapsevanemaid.
Rohkem infot: https://www.harno.ee/opetaja-kompetentsimudel
5. Tagasiside majadest ja jooksvad küsimused
Lapsevanem: Randvere majas on kõik on hästi. Tekkinud murekohad said maja hoolekogus
läbi räägitud ja lahendused kokku lepitud. Loodame, et lapsevanemate kaasabil jõuab ka meie
hoovi palju praktiseeritud mudaköök.
Lapsevanem: Pargi majas tundub olukord pigem hästi. Maja hoolekogus tuli teemaks
lapsevanemate väsimus kodus olemisest ja laste kodus hoidmisest. Sellest tulenevalt käib kohal
palju lapsi, kuid tundub, et kõik on nii rõõmsad kui sellises olukorras olla saab. See on raske
aasta olnud, kuid selle olukorraga hästi toime tulnud nii lapsed, lapsevanemad kui õpetajad.
Direktor: Perioodil, mil kehtis riiklikutest piirangutest tulenenud soovitus lapsi kodus hoida,
käis MLA Viimsi Lasteaedades kohal 230 kuni 250 last. Piirangutest tuleneva soovituse
lõppedes tõusis laste koguarv hüppeliselt 555-le. On tore, et piirangud vähenesid ning lapsed
on taas lasteaias.
Lapsevanem: Astri majas suuri murekohti pole esile kerkinud. Eraldi lõpupidu Astri majas
plaanis ei ole. Plaanis on teha selle asemele lastele kahe rühmaga tore väljasõit.
Lapsevanem: Uus-Pärtle maja hoolekogus tõusis teemaks valgustus ja liiklus, mis said
hoolekogus arutletud. Lapsevanem kardab, et koolid ja muud asutused tehti liiga vara lahti
võttes arvesse haiguse kulgu. Lapsevanem loodab, et sel aastal kooli minevate laste arvelt
vabanevatele kohtadele paigutatakse rohkem eakaaslasi. Tundub, et Uus-Pärtle lapsevanemad
on rahul ning suuri muresid ei ole.
Lapsevanem: Päikeseratta majal muresid ei ole tekkinud. Ootame väga jalgväravat. Meie
kõikide rühmade lõpupidu planeeritud õuealale, oleme väga optimistlikud piirangute ja
olukorra suhtes.
Direktor: Kindlasti tuleb valmis olla olukorra muutusteks. Õuealaüritustele on hetkel riigis
kehtiv piirarv, mida peame järgima. Oluline on hetkeolukorda arvesse võtta.
Lapsevanem: Eelmise aasta ühe rühma lõpupidu Laanelinnu majas toimus piiratud külalistega
(2 täiskasvanut pere kohta) ning hajutatult õuealal.
Lapsevanem: Laanelinnu maja hoolekogus muresid ei kerkinud. Ainuke teema tõstatus oli reisi
pealt naasmisele järgnevad piirangud. See sai korrigeeritud vastavalt vabariigis kehtivale
korrale. Kui lapsele tehakse test reisilt naastes ning teine test peale kuuendat päeva, võib laps
negatiivse testi korral lasteaeda tulla. Teod meil veel väljas ei ole, kuigi see mure võib veel
tekkida.
Lapsevanem: Leppneeme majas muresid ei ole.
Õpetajate esindaja: Õpetajatel samuti murekohti ei ole tekkinud. Oleme usinas töös. Tegeleme
usinasti kes lõpetamiste, kes laste arengu hindamise, kes läbitud materjali kordamise ja kes
ununenud oskuste kinnistamisega. Rõõm, et piirangud on vähenenud ja lapsed saavad lasteaias
käia. Siiski loodame, et tervis on hoitud ning ollakse ettevaatlikud.

Abivallavanem: Kogu MLA Viimsi Lasteaedade pere on väga tubli olnud ja vastu pidanud selle
keerulise aja. Oleme omalt poolt kohatasu vabastuse peredele võimaldanud ja kõik tingimused
täitnud. Alates 3. maist jätkus tavapärane töö. Valla poolt ka pingutame selle nimel, et lasteaiad
ja õpetajad oleks hoitud. Täname lapsevanemaid, et te oma lapsi toetate ja oma õpetajatega
rahul olete. See on väga suur tunnustus.
Haridusosakonna juhataja: Loodame, et meie senine meeldiv ja konstruktiivne koostöö MLA
Viimsi Lasteaedadega jätkub ja suvi tuleb ilus. Oleme saanud kõik probleemid ilusti
lahendatud. Loodame, et kõik planeeritav (lõpupeod jm üritused) õnnestub. Lasteaiakohad
täituvad jõudsalt. Soovime kõigile head tervist.

Protokollis:
Triine-Liis Merbach

