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PÄEVAKORD: 

1. Üldhoolekogu liikmete tutvustus, tagasiside majadest 

 

Üldhoolekogu liikmete tutvustusring. Tutvustusringis toodi esile väga head koostööd 

lastevanemate ja lasteaia vahel. Toodi välja koroonaperioodil esinenud murekohti: 

- Õhtune tagasiside lastevanematele. 

- Valverühma varasem algusaeg. 

- Kiirusepiirang Uus-Pärtle maja vahetus läheduses. 

 

 

2. Kokkuvõte 2019-2020 üldhoolekogu tööst. 

 

Lasteaia direktor andis ülevaate üldhoolekogu tööst eelmisel õppeaastal.                    

Toimus 5 koosolekut, kus räägiti järgmistel teemadel:  

- MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2017-2019  kokkuvõte/analüüs. Eesmärkide 

püstitamine uueks arengukava perioodiks.  

- Üldhoolekogu esindaja valimine toitlustushanke komisjoni, hankega seonduvad 

küsimused.   



- Arutelu – kas liitrühmad või lasteaiarühmad? Õpetaja koormus erivanuses lastega 

rühma juhtimisel.  

- Rühmade komplekteerimine 2020-2021 õ-a, laste registreerida lubatud piirarvude ja 

rühmade liikide kinnitamine.  

- Logopeedilise abi võimaldamine majades, kus see puudub (Uus-Pärtle ja Astri). 

Muukeelsete laste toetamine.  

- Liikluskorraldus lasteaiamajade lähiümbruses. Esitati parendusettepanekud (Uus-

Pärtle ja Laanelinnu maja).  

- Viimsi Vallavalituse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetustest rääkis Tõnu Troon. 

- MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 ettepanekute kaardistamine ja 

kinnitamine; lasteaia uue kodukorra kooskõlastamine ja kinnitamine.  

- Liikluskorraldusest Viimsi vallas rääkis Alar Mik. 

- Lastevanemate rahuloluküsitluse kokkuvõte. 

- Suvine töökorraldus lasteaias. 

- Tagasivaade eriolukorrale, distantsõpe. 

 

 

3. COVID – 19 ennetusmeetmed, tagasiside 

Alates 9.11 kehtestatud juhised käskkirjad (06.11 ja 20.11). Lisatud selgitavad kirjad 

personalile ja lastevanematele. Ennetusmeetmete aluseks HTM, Terviseameti ja Viimsi 

Vallavalitsuse juhised (lisa 1). 

 

Lapsevanema poolt varem kirjalikult esitatud küsimus üldhoolekogus vastamiseks:  

Mis uuringutele on tuginetud seoses otsusega, et laste üleandmine/vastuvõtmine toimub läbi 

ukse, või õuealal? Ma isiklikult arvan, et see meetod viiruse leviku koha pealt ei ole õigustatud 

ja põgusalt oli sellest juttu ka Pargi maja hoolekogus. Kevadel me seda teed ei läinud, kui paljud 

linnalasteaiad võtsid selle "kontaktivaba" lapse üleandmise meetodi juba siis vastu. Ma olen 

väga skeptiline, et antud lahendus pidurdab viiruse levikut, kuid ma olen tähele pannud, et 

lapsed kannatavad, eriti tunnen enda lapse peal seda... 

Direktori vastus: Antud küsimuses lähtub lasteaed Terviseameti juhistest ja soovitustest, et 

vähendada kontaktsete hulka võimaliku nakkuse korral. Lasteaia põhieesmärk praeguses 

olukorras on hoida lasteaiad avatuna. 

 

Lasteaia direktor esitas üldhoolekogule arutlemiseks ja otsuse tegemiseks küsimuse 

huviringide toimumise kohta peale 30.11.2020 a.  Arutelu tulemusel arvati ühehäälselt, 

et huviringide tegevus on peatatud kuni 10.01.2021 a. 

 

OTSUS: Huviringide tegevuse peatamine on pikendatud kuni 10.01.2021 a. 

peatatud  

 

4. Digiõpe ja muukeelse lapse toetamine lasteaias. Arengukava 2020-2023 

eesmärkide täitmine.                                                                                                           

Üldhoolekogu tutvus MLA Viimsi Lasteaedades kasutuselolevate digiõppevahenditega  

(lisa 2) ning direktor rääkis digiõppe korraldamisest ja muukeelsete laste toetamisest 

lasteaiamajades. 

- Muukeelsete laste osakaal ligi 18 %  

- Töötab eesti keele õpetaja (eesmärk: täiendavate/toetavate tegevuste läbiviimine, 

koostöö rühmapersonaliga).  



Sellel õppeaastal on fookuses osaluspedagoogika, mis tähendab, et õppe- ja 

kasvatustöö põhineb lapse huvil. See on lapse omaalgatust ja osalemist toetav tööviis 

ning osalust pedagoogilistes protsessides. 

Arengukava eesmärkide elluviimiseks on toimunud projektikoolitus:“Koostööle 

suunatud sisekultuuri kujundamine” (koolitaja Kaido Pajumaa). Projekti kaasati 

juhtkond ning iga maja õpetajate esindaja. Koolitusel käsitleti juhtimist erinevatel 

tasanditel, analüüsiti õpetaja kui õpikeskkonna juhi rolli (laste ja lastevanemate 

juhtimine/vastutuse võtmine/kaasamine jne.  

Jätkuprojektina on saadud rahastus ligi 10 000 € õpetajate koolitusprogrammile 

“Lapsest lähtuv kasvu- ja töökeskkond, koostöise õpikultuuri kujundamine” koostöös 

Tartu Ülikooliga.  

 

 

5. MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimehe valimine 

 

Üldhoolekogu esimehe kandidaadiks esitati Uus-Pärtle esindaja Meelike Keinast ning 

aseesimehe kandidaadiks Kadi Kilgi.  

 

OTSUS: Ühehäälselt valiti MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimeheks    

Meelike Keinast ja aseesimeheks Kadi Kilgi 

   

 

6.  Jooksvad küsimused, arutelu 

           Lapsevanem: Kuidas lahendatakse töökorraldus selle aasta jõulude perioodil?  

Direktor: Võimalusel luuakse kahe rühma põhised koondrühmad. Täpsem korraldus    

antakse lastevanematele teada enne pühade perioodi.  

 

Lapsevanem: Millal liidetakse vanemad Eliis.ee keskkonnaga?  

Direktor: Lapsevanemad liidetakse Eliis.ee keskkonnaga jaanuaris 2021. 

 

Lapsevanem: Kuidas toimuvad sel aastal jõulupeod?  

Direktor: Iga maja otsustab, kuidas jõulupidusid peab. Sel aastal kaasatakse riigis 

valitsevast olukorrast lähtuvalt vaid lapsed, lapsevanematele kajastatakse pidusid 

fotode, videomaterjali vms kaudu. 

 

Lapsevanem: Kas distantsõppeks ollakse valmis?  

Direktor: Vajadusel põhinetakse kevadisel distantsõppe kogemusel. Lasteaed 

arutab läbi erinevate tehniliste vahendite kasutamise võimalused. 

 

Lapsvanem: Kas Astri majal on logopeed?  

Direktor: Astri majas on logopeedi koht täitmata. Toimub logopeedilise vajaduse 

kaardistamine ja edastatakse esmased juhised lapsevanematele. MLA Viimsi Lasteaiad 

tugimeeskonnal on välja töötamisel digitaalne õppematerjal toetamaks kodust 

logopeedilist tööd. 

 

Lapsevanem: Kuidas ühendust võtame kui majade hoolekogu kohtumisi ei toimu?  

Direktor: Üldhoolekogu ja majade hoolekogude suhtlus toimub e-posti teel. 

 



Lapsevanem: Mure vähese valgustuse pärast Randvere maja õuealal. Ettepanek valgustuse 

suurendamiseks õuealal: kinnitada prožektorid maja seina külge 

Direktor: Edastame probleemi ja ettepaneku Viimsi Haldusele.   

  

 

Protokollis: 

Triine-Liis Merbach 


