
MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu koosoleku protokoll                                Õ-6/3 

 

Koosoleku toimumise aeg: 26.10.2021 algusega kell 17:30. 

Koosoleku toimumise koht: Pargi 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, 

    Mikk Trave - Päikeseratta maja asendusliige, 

    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: Meelike Keinast 

 

PÄEVAKORD: 

1) MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu tutvustus ja esimehe valimine. 

2) MLA Viimsi Lasteaiad 2021/2022 õ-a tegevuskava kooskõlastamine. 

3) Riikliku rahuloluküsitluse tulemused/tagasiside. 

4) COVID-19 juhised ja ennetustegevus. 

5) Jooksvad küsimused, ettepanekud. 

 

 

 

 

 



1.MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu tutvustus ja esimehe valimine. 

 

Lasteaia direktor tutvustas koosoleku päevakorda ning andis ülevaate MLA Viimsi Lasteaiad 

üldhoolekogu tööst eelmisel õppeaastal: 

 

COVID-19 ennetusmeetmed, piirangud, tagasiside; 

arengukava 2020-2023 eesmärkide täitmine; 

komplekteerimine 2021/2022; 

registreerida lubatud laste arvud rühmades 2021/2022;  

liikluskorraldus lasteaiamajade lähiümbruses; 

piirangutest väljumise kava (valgusfoori meetodil); 

õpetaja kompetentsimudel. 

 

Järgnes üldhoolekogu tutvustusring, kus oodati üldhoolekogu liikmete arvamusi järgmistele 

küsimustele: 

 

Mis on (üld)hoolekogu roll? 

Tähendus/ootus/eesmärk? 

 

Järgnes lasteaia direktori ülevaade lõppenud õppeaastast (lisa 1 slaidiprogramm).  

 

Küsimus lapsevanemalt: Kas on vahe era- ja munitsipaallasteaia kvaliteedi osas? 

Vallavalitsuse esindaja: Vahet ei tohiks olla. Seda näitab ka tõik, et loobutakse 

munitsipaallasteiaia kohast eralasteaia kasuks, kui laps on juba harjunud eralasteaias.  

Küsimus lapsevanemalt: Kas avatakse uusi kohti munitsipaallasteaedade juurde? 

Vallavalitsuse esindaja: Nelja MLA Viimsi Lasteaiad maja juurde on plaanis juurde teha 

moodulid. Millal? Seda vaadatakse üle igal aastal. Viide arengukavasse. 

 

Toimus MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimehe kandidaatide esitamine. Koosolekul 

osalejad seadsid esimeseks kandidaadiks Päikeseratta maja esindaja Mikk Trave ning teiseks 

kandidaadiks Uus-Pärtle maja esindaja Meelike Keinast´i. 

 

OTSUS: 

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimeheks valiti ühehäälselt Mikk Trave, 

aseesimees Meelike Keinast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MLA Viimsi Lasteaiad 2021/2022 õ-a tegevuskava kooskõlastamine. 

 

Lasteaia direktor tutvustas MLA Viimsi Lasteaiad 2021-2022 õppeaasta tegevuskava (lisa 2). 

 

OTSUS:  

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu kooskõlastas tegevuskava 2021-2022 õppeaastaks. 

 

 

 

3. Riikliku rahuloluküsitluse tulemused ja tagasiside. 

 

Rahulolu küsitluse tulemused ei ole lasteaiani veel jõudnud. Kokkuvõte küsitlusest esitletakse 

üldhoolekogule järgmisel koosolekul. 

 

 

 

4. COVID-19 juhised ja ennetustegevus. 

 

Lasteaia direktor tutvustas üldhoolekogule MLA Viimsi Lasteaiad COVID-19 ennetusjuhiseid 

(lisa 3). 

 

Evelin Järve: Ettepanek parandada sõnastust juhiste punktis 6 alljärgnevalt: 

 

Harjutamise perioodil ja vältimatu vajaduse korral on lapsevanemad lasteaia ruumidesse lubatud.  

Hajutamise eesmärgil tuleb harjutamise aeg kokku leppida rühma õpetajatega. Lasteaia ruumides 

kannab lapsevanem maski. 

 

OTSUS:  

MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu kooskõlastas MLA Viimsi Lasteaiad juhised 

COVID-19 ennetamiseks. 

 

 

 

5. Jooksvad küsimused, ettepanekud. 

 

Lapsevanem: Küsimus kohatasu vabastamise kohta augustikuus? Kui on teada, et laps augustis 

ühtegi päeva lasteaias ei viibi. 

Direktor: Hetkel kehtib kohatasu vabastus juulikuu kohta. 

Lapsevanem: Erinevas vanuses laste komplekteerimine rühma. Kas on võimalik teha eraldi 

koolieelikute rühm? 

Direktor: Kui on võimalik saame moodustada koolieelikute rühmi. Teeme koostööd 

lasteaiamaja õpetajatega ja konkreetsed võimalused selguvad, kui on komplekteerimine 

alanud. Rühmavahetus on võimalik lapsevanema nõusolekul.  

Lapsevanem: Mis võimalused annab arno.ee komplekteerimiseks? Keel, sugu, erivajadus? 

Direktor: Läbi ARNO keskkonna komplekteerimise aluseks on avalduse esitamise aeg ja 



lasteaiamaja eelistus. Koduse keele märkimine ei ole ARNO programmis kohustuslik, kuna 

õppetöö toimub Viimsi valla lasteaedades eesti keeles.   

Lapsevanem: Lisavalgustus Uus-Pärtle maja õuealale? 

Direktor: Info on juba edastatud Viimis Haldusele 

 

 

Protokollis: 

Meelike Keinast 


