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1. MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 kooskõlastamine.
2. Toitlustushanke hetkeolukord.
3. Ettepanek 2020/2021 õppeaastaks rühmade liigid ja piirarvud,
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4. Tagasiside majadest, jooksvad küsimused.

1. MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 kooskõlastamine
ARUTATI/KUULATI:
Maie Roos tutvustas eelmisel koosolekul arengukava põhipunkte ja jagas seda
hoolekoguliikmetega ülevaatamiseks ja tutvumiseks.
OTSUSTATI:
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 võeti ühehäälselt vastu.

2. Toitlustushanke hetkeolukord
ARUTATI/KUULATI:
Ermo Mäeots jagas infot toitlustushanke hetkeolukorrast. Hange vaidlustati teiseks
jäänud pakkuja poolt – Riigihangete komisjoni otsuse põhjal ei olnud degusteerimise
tulemus piisavalt põhjendatud.
Vallavalitsus otsustas esitada täiendavad põhjendused ja võtta võidupakkumine vastu.
Sellele võib järgneda kohtuvaidlus, kui teised pakkujad otsustavad selle otsuse
vaidlustada.
Kui peaks otsus kohtus vaidlustatama, ei saa hanke võitnud pakkujaga lepingut
sõlmida enne, kui on kohtus lahend olemas, mis seda toetab. Sellisel juhul jätkub
ajutine toitlustusleping.
Hoolekogu soovitab vallal kaaluda ka alternatiivseid ajutisi lepingupartnereid, kui
peaks selguma, et hankevõitjaga ei saa siiski lepingusse minna ning jätkub ajutine
lahendus, mille kestvus on teadmata. Eesmärk alternatiivsete pakkumiste otsimiseks
on leida soodsam (ent sama kvaliteetne) pakkuja.
Võitis pakkuja, kelle toidupäeva maksumus oli 2,10 eurot ning vald on eelarves näinud
ette toidupäeva maksumuse katmise 60 sendi ulatuses.
Vaatamata sellele, et toitlustushanke õnnestumine ei ole kindel, tegi hoolekogu
ettepaneku langetada toidupäeva hind lapsevanema jaoks 1,50 eurole alates
01.03.2020. Seda põhjusel, et oluliselt kõrgema hinnaga ajutine toitlustuslahendus on
kestnud pikalt ning paljud pered on välja toonud, et toitlustuse maksumus on nende
pere laste võimalusi oluliselt vähendanud.
Uue hanke vajadusel palub hoolekogu lisaks kaaluda võimalust lisada tingimustesse
kõrgema kui 20% kohustusliku mahetoidu osakaalu ja selle kõrvale tingimuseks
odavaima hinna. Neid kahte tingimust on keerulisem vaidlustada, kuid peaks tagama
toidu kvaliteedi. Kui toitlustushange tühistatakse, on tegu uue olukorraga ning
hoolekogu võib otsustada uuesti toidupäeva maksumuse küsimuse arutamisele võtta.
Hoolekogu tegi ettepaneku vajaduspõhiseid toetusi laiendada, juhuks kui tulevikus
tekib uus vajadus hinda tõsta.

Toitlustushanke hetkeseisu osas toimub vallavalitsuse esindusega kohtumine 16.03
ning hiljemalt 10.04 peaks selguma, kas vald saab minna võidupakkumise esitanuga
lepingusse või tuleb hange tühistada.

OTSUSTATI:
Kehtestada toidupäeva maksumuseks lapsevanemale 1,50 eurot alates 01.03.2020.
6 poolthäält ja 2 erapooletut

3. Ettepanek 2020/2021 õppeaastaks rühmade liigid ja piirarvud,
kooskõlastamine
ARUTATI/KUULATI:
Maie Roos edastas hoolekogu liikmetele enne koosolekut e-maili teel tutvumiseks
ettepaneku rühmade liikide ja piirarvude osas (Lisa1).
Järjekorras on eelkõige 3-4 aastased lapsed ehk sellest tulenevalt on vajadus
lasteaiarühmade järgi.
Hoolekogu ja direktor olid ühel meelel, et lasteaiakohtade arvu suurendamine
rühmades ei lahenda järjekorra probleemi Viimsis ning tegu ei ole jätkusuutliku ega
pikaajalise lahendusega.
Hoolekogu soovib astuda vallaga dialoogi leidmaks jätkusuutlikke lahendusi. Tehti
ettepanek kaaluda uue maja avamist/ehitamist, uurida võimalusi laienduste rajamise
osas, kaaluda moodul-lahendusi.

OTSUSTATI:
Otsustati ühehäälselt vastu võtta Maie Roosi poolt esitatud ettepanek rühmade liikide
ja piirarvude osas (täpsem info - Lisa 1) tingimusel, et hoolekogu saab vallaga
dialoogi astuda jätkusuutlike lahenduste leidmiseks, mille väljund on kooskõlastatud
tegevusplaani valmimine järgmiseks õppeaastaks.

4. Tagasiside majadest, jooksvad küsimused
ARUTATI/KUULATI:
-

Küsimus Karulaugu maja esindajalt: Miks ei saa alaealine järgi tulla
lasteaialapsele?
Maie Roos selgitas, et uues kodukorras on punkt, mis käsitleb järgi tulemist
järgnevalt – kui järgi tuleb alla 12 aastane laps, siis tema puhul on vajalik eelnev
kirjalik avaldus. Lasteaial on õigus avaldust mitte vastu võtta.

-

Kodukord ei ole hetkeseisuga vastu võetud. On tulnud mitmeid ettepanekuid ja
kommentaare, mida soovitakse arvesse võtta ning kodukord läheb uuele
aruteluringile. Kinnitamine leiab aset enne õppeaasta lõppu.

-

Koduse lapse toetuse kehtestamine alates 1.aprillist. Täpsem info https://www.viimsivald.ee/uudised/viimsi-vald-hakkab-aprillist-maksma-250-eurosuurust-koduse-mudilasetoetust?fbclid=IwAR0omJ_ev1TEumfln8EUy9g_kYBxXXBxEw9eUjDCPQOKTYL7dRl
4hs4r0RQ

-

Karulaugu maja esindajalt tuli ettepanek rühmade komplekteerimise teise ringi
tingimuseks (esimene ring on järjekorrakoht) määrata koht õdede-vendade
lasteaedade järgi, et ühe pere lapsed saaksid samasse majja. Eesmärgiks on
vältida vanematele ebamugavaid situatsioone, kus lapsed saavad kohad
erinevatesse Viimsi lasteaedadesse ning sellest tekib logistiline probleem.
Hoolekogu palub vallalt kirjalikku vastust, kas see on tehniliselt võimalik
ning kui jah, siis kas ning millal saab selle kasutusele võtta. Kui ei saa
kasutusele võtta, siis tuleb ka põhjus kirjalikult välja tuua.

