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Jaanika Lauk – Toitlustushanke komisjoni liige (lasteaedade esindaja) 
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Kristi Kirbits – Õpetajate esindaja 

Ermo Mäeots – Viimis Vallavalitsuse esindaja 

 

Puudusid: 

Tiina Klements – Leppneeme maja esindaja 
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2. Koosolekute protokollimisest ja lastevanemate küsitlus 
3. MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 
4. MLA Viimsi Lasteaiad Kodukord 
5. Rühmade komplekteerimine järgmisel õppeaastal 
6. Info 



1. Toitlustushanke hetkeolukord  /Jaanika Lauk, Ermo Mäeots/ 

ARUTATI/KUULATI: 

Jaanika Lauk ja Ermo Mäeots tutvustasid toitlustushanke hetkeolukorda.  

 

Laekunud on kolm pakkumist ning sel nädalal (06-10.01.2020) toimuvad 

kvaliteedi hindamise protsessid (maitsmistestid ja intervjuud). Selle viivad läbi 

vastava komisjoni liikmed – 2 õpilaste esindajat, 1 lasteaedade esindaja, 4 

vallavalitsuse esindajat. 

 

Võitja pakkumine kuulutatakse välja 17.01 ning sellele järgneb kuu ajaline 

vaidlustusperiood. Hankeleping näeb ette hanke võitnud pakkujaga lepingu 

sõlmimist alates 01.03.2020. 

 

Vallaeelarves on arvestatud 60 sendise valla osalusega toidupäeva 

maksumuses (sarnaselt tänasele situatsioonile). 

 

Valla tulubaasis on arvestatud kohatasuga 58 eurot. 

 

Hoolekogu liikmete poolt tehti ettepanek kaaluda toidupäeva maksumuse 

soodustust sarnaselt kohatasusoodustusele alates teisest lapsest (-50%). 

Lisaks võiks kaaluda seda ka vanema töökoha kaotuse puhul fikseeritud 

perioodiks. 

 

Uue toitlustuslepinguga tekib võimalus lapsevanemal soovi korral loobuda 

kindlatest toidukordadest ning sellevõrra on ka toidupäeva maksumus 

väiksem. Hoolekogu poolt tehti ettepanek, et selleks perioodiks oleks 

minimaalselt üks kuu. Täpsem reeglistik lepitakse kokku lasteaia, toitlustaja, 

vallavalitsuse esindaja ning hoolekogu koostöös. 

 

Erimenüüd pakutakse jätkuvalt vaid arsti tõendi alusel. 

 

OTSUSTATI: 

Jaanika Lauk ja Ermo Mäeots saadavad 17.01 hoolekogu liikmetele info 

toitlustushanke võitja osas koos võidupakkumise sisuga ning üldhoolekogu 

liikmed jagavad infot ja arutavad toidupäeva maksumuse küsimuse jaoks 

sisendi saamiseks teema läbi majade hoolekogudega (kas elektroonilisel teel 

või koosolekutel).  

 

Selle info baasilt kujundatakse välja seisukoht ja otsustatakse lasteaia 

toidupäeva maksumus järgmisel üldhoolekogu koosolekul (eeldatavasti 

18.02.2020). 

 

 

 



2. Koosolekute protokollimisest ja lastevanemate küsitlus 

 

ARUTATI/KUULATI: 

Üldhoolekogu protokollid lisatakse lasteaia kodulehele, et tagada läbipaistvus 

ja avatus hoolekogu ja lasteaia koostöö osas ning tagamaks paremat 

infovahetust lapsevanematega. 

Konfidentsiaalseid andmeid ei avaldata. 

https://www.viimsilasteaiad.ee/hoolekogu 

Arutati eraldi küsitluse koostamist lapsevanematele seoses toidupäeva 

maksumusega. 

OTSUSTATI: 

Üldhoolekogu protokoll peab saama koostatud ning esitatud hoolekogu 

liikmetele üle vaatamiseks hiljemalt järgmise nädala esmaspäevaks ning 

tagasiside ja parandused tuleb teha esmaspäevale järgneva kolme tööpäeva 

jooksul (kolmapäeva õhtuks). 

 

Eraldi küsitlust ei tehta toidupäeva maksumuse osas.  

 

Lasteaia rahulolu küsitlust täiendatakse lisaküsimustega seoses rahaliste 

väljaminekutega, mis puudutavad lasteaias käimist hindamaks nende mõju 

pere-eelarvele ja võimalikku vajadust toetuste järele. 

 

Maie Roos küsib Tõnu Troonilt (Viimsi valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 

juhataja) sisendi küsimuste sõnastuse osas.  
 

Uue rühma avamisel või uute laste liitumisel rühmaga rühma õpetaja selgitab 

kõigile lapsevanematele Viimsi valla sotsiaalosakonna toetusvõimalustest. 

Muuhulgas toetussüsteemi paindlikkusest ning võimalusest saada 

finantskäitumise osas nõu. 

 

3. MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 

 

OTSUSTATI: 

Maie Roos saadab arengukava hoolekogu liikmetele tutvumiseks ja 

parendusettepanekute tegemiseks hiljemalt 10.01 ning tagasiside peab olema 

antud hiljemalt 17.01. Seejärel kinnitatakse uus arengukava üldhoolekogu poolt 

e-maili teel. 

 

 

https://www.viimsilasteaiad.ee/hoolekogu


4. MLA Viimsi Lasteaiad Kodukord 

ARUTATI/KUULATI: 

Maie Roos andis lühiülevaate olulisematest punktidest, mis said uuendatud 

kodukorda lisatud.  Uus kodukord hakkab kehtima selle vastu võtmise hetkest 

ning lisatakse ka kõigi uute sõlmitavate lepingute juurde. 

 

Väljavõte olulisematest punktidest: 

-Laps ei või minna üksi lasteaiast koju. 

-Õpetaja annab lapse üle alaealisele vaid lapsevanema kirjaliku avalduse 

alusel. 

-Korduv haige lapse lasteaeda toomine (hoolimata õpetajate märkustest) tingib 

teavituse abivajava lapse klausli all. 

-Vastastikune lugupidav suhtlemine lapsevanema ja lasteaia vahel. 

-Huviringid (osalemine ja töökorraldus) 

-Värava sulgemine 

 

OTSUSTATI: 

Maie Roos saadab kodukorra teksti hoolekogu liikmetele tutvumiseks ja 

parendusettepanekute tegemiseks hiljemalt 10.01 ning tagasiside peab olema 

antud hiljemalt 17.01. Seejärel kinnitatakse uus kodukord üldhoolekogu poolt e-

maili teel. 

 

5. Rühmade komplekteerimine järgmisel õppeaastal 

 

OTSUSTATI: 

Maie Roos ja Ermo Mäeots saadavad veebruari alguses (03-04.02.2020) 

üldhoolekogu liikmetele ülevaate järjekorra ja komplekteerituse hetkeseisust 

koos ettepanekuga rühmade komplekteerimiseks järgmisel õppeaastal. 

 

Üldhoolekogu liikmed jagavad infot ja arutavad küsimust majade 

hoolekogudega saamaks nende tagasisidet. 

 

Üldhoolekogu otsustab järgmisel koosolekul (eeldatavasti 18.02.2020). 

rühmade suuruse. 

 


