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Koosoleku toimumise aeg: 24.01.2022 algusega kell 17:30. 

Koosoleku toimumise koht: Karulaugu maja 

 

Koosolekust võtsid osa: Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor 

    Irena Hamburg - õpetajate esindaja, 

    Karin Nipper - Pargi maja esindaja, 

    Airi Alaveer - Astri maja esindaja, 

    Kadri Ottoson - Randvere maja esindaja (veebikeskkonnas), 

    Mikk Trave - Päikeseratta maja esindaja, 

    Rait Parve - Leppneeme maja esindaja, 

    Meelike Keinast - Uus-Pärtle maja esindaja (veebikeskkonnas), 

    Evelin Järve – Laanelinnu maja esindaja, 

    Maiu Plumer - Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna juhataja, 

    Marju Aolaid – Viimsi vallavalitsuse hariduse- ja huvihariduse 

    ning noorsootöö abivallavanem, 

    Mihkel Reimand – Karulaugu maja esindaja, 

 

 

Koosolekult puudusid:          Jan Trei – Viimsi Vallavolikogu esindaja 

 

Koosolekut juhatas: Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor 

Koosoleku protokollis: Mikk Trave 

 

PÄEVAKORD: 

1) Komplekteerimine 2022/2023 õppeaastaks. 

2) Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. 

3) MLA Viimsi Lasteaiad õppeaasta eesmärkide vahekokkuvõte - digikool, 

pedagoogiline dokumenteerimine, HTM-i pilootkoolitus "Mitmekeelse haridusasutuse 

õpikeskkonna kujundamine". 

4) Õpetaja kutsestandard. 

5) Tagasiside majadest, küsimused, ettepanekud. 

 

 

 



1. Komplekteerimine 2022/2023 õppeaastaks. 

 

Direktor tegi kokkuvõtte eelnevalt e-mailiga saadetud materjalidest ning ettepanekust rühmade 

komplekteerimise osas 2022/2023 õppeaastaks.  

 

Viimsis on jätkuvalt probleemiks lasteaiakohtade nappus, millest tulenevalt tegi direktor 

ettepaneku suurendada rühmades kohtade arvu seaduses ette nähtud kahe koha võrra tagamaks 

võimalikult paljudele lastele lasteaiakoha kättesaadavus. 

 

Rühmade suurus arutati majade ning rühmade lõikes läbi. 

 

-Randvere Merekivide rühma suuruse osas tehti muudatus/parandus. Laste maksimaalseks 

arvuks rühmas saab 18, kuid hoolekogu liikme ettepanekul ja direktori nõusolekul ei 

komplekteerita võimalusel rühma rohkem kui 16 last. 

 

-Lahtine on veel Päikeseratta maja kahe rühma komplekteerimine (Päikesekiired ja 

Päikesepallid). Rühma vanematel on sel nädalal koosolek otsustamaks, kas teha Päikesekiirte 

rühmast nö koolieelikute rühm. Otsus langetatakse veebruari alguses. 

 

Hoolekogu liikmete küsimused valla esindajatele: 

 

Küsimus: Mis võimalusi nähakse rühmades laste arvu maksimeerimise lõpetamiseks 

lähitulevikus ehk kuidas vähendada pikast järjekorrast tulenevat survet lasteaiarühma 

kohtadele? 

 

Vastus: Arutamisel on uute kohtade loomine (seoses Pärnamäe kool-lasteaia rajamise 

plaanidega) ning koostöövõimalused erasektoriga. Eralasteaed Väike Päike plaanib tuleval 

õppeaastal 30 lisanduva koha pakkumist. Lisaks oleks suureks abiks, kui vanemad, kes on koha 

vastu võtnud, kuid ei kasuta seda, teeksid kohast loobumiseks avalduse. Nii saaks antud kohta 

kasutada järgmine järjekorras olev laps ning kohast loobuja saaks alustada enda lasteaiateed 

näiteks järgmisest õppeaastast. Hetkel on Viimsi lasteaedades nö kinni 17 kohta. 

 

Küsimus: Kas eralasteaedadele tehakse valla poolt ettekirjutusi õppekava osas (tulenevalt 

sellest, et nüüd on kohatasud võrdsustatud ning pere võib otsustada, et laps käib ka 3-4 aastaselt 

eralasteaias edasi)? 

 

Vastus: Hetkel kehtiva seaduse kohaselt ei ole õigust vallal eralasteaedadele õppekava osas 

ettekirjutusi teha, kuid uue seaduse eelnõu kohaselt lähevad eralasteaiad ja lastehoiud 

Haridusministeeriumi vastutusalasse ning neil tekib õppetegevuse tegevuskava 

esitamise/kooskõlastamise kohustus, mis võiks probleemi lahendamisele kaasa aidata. 

 

 

OTSUS: 

Direktori ettepanek rühmade komplekteerimise osas 2022/2023 õppeaastaks võeti 

ühehäälselt vastu. 

 

 

 

 

 



2. Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu. 

 

Maie Roos ning Maiu Plumer tutvustasid Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu ning 

olulisemaid muudatusi (eelkõige hoolekogu puudutavas osas). 

 

-Rühma täitumuse piirarvud on seadusega ette antud järgmiselt (ehk neid ei saa hoolekogu 

kinnitusel suurendada, kuid need võrduvad seniste maksimaalsete piirarvudega): 

 

(3) Rühma täitumuse ja registreeritud laste piirarv on: 

1) 16 last, kui rühm on moodustatud pooleteise- kuni kolmeaastastest lastest; 

2) 22 last, kui rühm on moodustatud kolme- kuni seitsmeaastastest lastest; 

3) 20 last, kui rühm on moodustatud pooleteise- kuni seitsmeaastastest lastest. 

 

-Hoolekogu ei otsusta enam lapse toidukulu päevamaksumust 

 

 

3. MLA Viimsi Lasteaiad õppeaasta eesmärkide vahekokkuvõte - digikool, 

pedagoogiline dokumenteerimine, HTM-i pilootkoolitus "Mitmekeelse haridusasutuse 

õpikeskkonna kujundamine". 

 

Direktor tegi vahekokkuvõtte õppeaasta eesmärkide saavutamisest. Õppeaasta teema on 

„Miljon Miksi“. 

 

-Pedagoogiline dokumenteerimine 

 

Annab tõendusmaterjali lapse mõtlemisest, õpikogemustest (postrid, plakatid, videod, fotod, 

märkmed). Neid eksponeeritakse rühma või lasteaiamaja keskkonnas. 

 

-Digiõppe vahekokkuvõte 

 

Valitakse digikooli õpetaja ning toimuvad lastele suunatud täiendavad/toetavad tegevused. 

Majad on esitanud digiõppe vahekokkuvõtted direktorile ning ühtlasi kaardistati majade lõikes 

õpetajate valmisolekut ja teadmisi digiõppe valdkonnas. 

Kogemuste jagamine Narva Kolledži üliõpilastega. 

Koostöö Tallinna Vormsi lasteaiaga. 

Nutitahvlid on jõudnud majadesse, kuid puudu on veel jalad. Peatselt saadakse asendusjalad 

ning tahvlid võetakse kasutusse (Laanelinnu maja õpetaja tegi teistele õpetajatele koolituse). 

 

-Vaadati videot Uus-Pärtle maja digiõppest 

 

-MLA osaleb Haridusministeeriumi Pilootkoolitusel „Mitmekeelse haridusasutuse 

õpikeskkonna kujundamine“ 

 

 

4. Õpetaja kutsestandard. 

 

Direktor tutvustas üldhoolekogule Õpetaja, tase 6 kutsestandardit ning kinnitas, et meie lasteaia 

õpetajad vastavad kõigile nõuetele. 

 

 



5. Tagasiside majadest, küsimused, ettepanekud. 

 

-Tagasiside majadest 

 

Laanelinnu maja – Mitmel lapsevanemal on mure laste käte seisukorra pärast (punetus ja 

kuivus). Kas on võimalik, et seda tekitavad desoained ja/või seebid?  

 

Vastus lasteaia esindajatelt: Desoained ja seebid on eranditult lastesõbralikud ning sobilikud 

ka õrnale nahale. Kogemus näitab, et lastel on erinevad nahatüübid ja tundlikkus ning kui lapse 

käed saavad niiskust, siis võib esineda punetust ja naha kuivust. Lahenduseks oleks 

rühmaõpetajaga kokkuleppel lapsele kaasa panna kodus testitud ja sobilik kreem, mida 

erinevatel aegadel kätele kanda. 

 

Muret valmistab ka jalgradade libedusetõrje kvaliteet. Kuna ilmastik on vahelduv, siis jääb 

aeg-ajalt liivatatud või killustikuga kaetud osa uue jää alla ning rajad muutuvad taas libedaks 

ja ohtlikuks. Hoolekogu liige kutsub haldajat üles usinamalt libedusetõrjet tegema. 

 

Randvere maja – Eelmisel nädalal oli väga palju COVID nakatumisi. Direktor pani veelkord 

südamele, et igasuguste haigustunnustega lapsed peavad jääma koju. 

 

Karulaugu maja – Lapsevanema ja õpetaja suhtlus vajab suuremat tähelepanu, kuna 

piirangutest tingituna on jäänud lapse viimisel ja toomisel suhtlus pinnapealseks. Õpetajate 

esindaja ja direktor kutsuvad üles julgelt õpetajale kirjutama või helistama, et leppida 

personaalseks vestluseks/suhtluseks kokku eraldi aeg. Võib korraldada ka kohtumise kogu 

rühma vanematega, et rühmaelus toimuvat paremini edasi anda.  

 

Õhtusel ajal (eriti pimedas ja libeduse korral) ei ole õpetajal tihti võimalik anda lapsevanemale 

päeva osas tagasisidet, kuna lapsed on hoovi peal laiali ning vajavad pidevat tähelepanu. 

 

Astri maja – Lumelükkamise probleem on lahenenud. 

 

Leppneeme maja – Kooliminejate rühmast lahkus õpetaja. Kas uus on leitud? Vanemad on 

mures koolieelikute õppetöö ja ettevalmistuse pärast. 

 

Direktor kinnitas, et täna on olemas ja kohal kaks asendusõpetajat kuniks uus inimene on leitud. 

Muudatusi rühma koosseisus tehakse tasakaalu ja stabiilsuse hoidmiseks võimalikult 

minimaalselt. 

 

-Direktor tegi hoolekogu liikmete ettepanekul sarnaselt Viimsi Kooliga üleskutse 

lastevanematele kaasamaks neid äärmisel vajadusel õpetajate asendajatena tulenevalt 

keerulisest situatsioonist COVID-ga. Täpsem tegevusplaan saab paika majade hoolekogudes. 

 

-Üleskutse hoolekogu liikmetelt ja lasteaia juhtkonnalt. Mure, probleemi või küsimuse korral 

palume pöörduda esmajoones rühmaõpetaja poole, kes on esimene abiline ja info edastaja. 

Seejärel on võimalik abi saada õppejuhilt ning sealt edasi ka direktorilt  ning vajadusel ka 

hoolekogult/rühma esindajalt hoolekogus. Selliselt toimetamine tagab kiireima ja parima 

lahenduse ning sujuva infovahetuse võimalikult väikeste info- ning ajakadudega. 

 

-Uus-Pärtle majja palgati kaks logopeedi. Üks logopeed tegeleb 100% Kirsiõite rühmaga ning 

teine logopeed abistab ülejäänud maja (kaks korda kuus).  



 

Palve lapsevanematele – kui logopeed on situatsiooni fikseerinud ning näinud ette lapsele 

iseseisvaks koduseks harjutamiseks ülesanded, siis ei ole tingimata lapse kõne parendamiseks 

vajalikud täiendavad kohtumised logopeediga, vaid kodune iseseisev harjutamine koostöös 

vanemaga. 

 

-Veebruaris tehakse koolieelikutele „Koolimäng“, kus kaardistatakse koolimineku valmidus 

ning vajadusel tehakse ettepanekuid fookust vajavate valdkondade osas. 

 

 


