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Koosoleku toimumise aeg: 20.04.2022 algusega kell 17:30 

Koosoleku toimumise koht: Karulaugu maja 

 

Koosolekust võtsid osa:       Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor 

                                                 Irena Hamburg – õpetajate esindaja 

                                                 Oliver Laager – Pargi maja esindaja 

                                                 Tanel Tõnisson – Randvere maja esindaja 

                                                 Maiu Plumer – Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna juhataja 

                                                 Meelike Keinast – Uus-Pärtle maja esindaja (Teams vahendusel) 

                                                 Airi Alaveer – Astri maja esindaja (Teams vahendusel) 

                                                 Mikk Trave – Päikeseratta maja esindaja (Teams vahendusel) 

                                                 Mihkel Reimand – Karulaugu maja esindaja (Teams vahendusel) 

                                                 Rait Parve – Leppneeme maja esindaja (Teams vahendusel) 

                                                 Jan Trei – Viimsi Vallavolikogu esindaja (Teams vahendusel) 

 

Koosolekult puudusid:        Evelin Järve – Laanelinnu maja esindaja 

 

Koosolekut juhatas:            Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor 

 

Koosoleku protokollis:       Tanel Tõnisson 

 

 

Päevakord: 

1) Registreerida lubatud laste arvu ajutine(kuni 30.06.2022) suurendamine 

lasteaiarühmas. 

2) MLA Viimsi Lasteaiad tantsupäeva heategevuslik üritus. 

3) Tagasiside ja jooksvad küsimused MLA Viimsi Lasteaiad majadest. 

 



1. Registreerida lubatud arvu ajutine (kuni 30.06.2022) suurendamine lasteaiarühmas.  

Direktor tutvustas üldhoolekogule hetkeseisu seoses sõjapõgenike ja lasteaiakohtadega. 
Üldhoolekogu liikmed leidsid ühehäälselt, et on soov sõjapõgenikke võimalusel aidata. 
Eelkõige tähendab see MLA kontekstis lasteaiakohtade leidmist, et vanemad saaksid minna 
esimesel võimalusel tööle.  

 
Hoolekogu liikmed tundsid muret meie laste tingimuste ja õpetajate töötingimuste 
muutumise pärast, kuid direktor kinnitas, et MLA majade ruumid on piisavalt suured ja 
tingimused head - laste pärast muretseda ei tule. Õpetajatele ei ole situatsioon erinev 
eelnevast võõrkeelsete laste rühma lisandumisest ning laste arv rühmas ei lähe kindlasti üle 
lubatud piiride. 

 
Kuna vald on teinud aktiivselt koostööd eralasteaedadega leidmaks lasteaiakohti noorematele 
lastele ning paljud põgenikud on liikunud ka edasi teistesse omavalitsustesse, siis on tänase 
seisuga olukord muutunud sedavõrd, et üldine lasteaiarühma kohtade arvu suurendamine ei 
ole vajalik.  

 
Lisakohtade vajadus tekkis konkreetsele ajaperioodile (mai-juuni 2022) ning just koolieelikute 
tarvis, kes saaksid sügisest edasi liikuda kooli, kus on piisavalt palju vabu kohti pakkuda ka 
põgenike lastele. See ei koormaks kuidagi MLA järjekorda ega võtaks ära ka kohti täna 
vallaelanike eest, kes järjekorras aastaid oodanud on.  

 
Direktori ettepanekul  suurendatakse ajutiselt (kuni 30.06.2022) Karulaugu maja Päevakoerte 
rühma kohtade arvu 22-lt 24-le, mahutamaks rühma ära kaks sõjapõgenikust koolieelikut. 
Lisaks kutsub direktor vajaduse tekkides lähitulevikus kokku uue koosoleku, kui peaks ilmnema 
vajadus veel mõne rühma ajutise suurendamise osas.  

 
Antud kohtade arvu suurendamine on rangelt sihtotstarbeline ning mõeldud vaid 
koolieelikutest sõjapõgenike vastu võtmiseks kuni 30.06.2022. Õpetajate esindaja 
ettepanekul kaalutakse laste lisamist ainult rühmadesse, kus on meeskond 100%-se 
komplekteeritusega, et koormus ei muutuks õpetajatele liiga suureks. 
 
OTSUS: Direktori ettepanekul ja hoolekogu ühehäälsel nõusolekul suurendatakse ajutiselt 
(kuni 30.06.2022) Karulaugu maja Päevakoerte rühma kohtade arvu 22-lt 24-le. 

 

 

2. MLA Viimsi Lasteaiad tantsupäeva heategevuslik üritus.  

 

1. juunil kell 16.30 toimub Viimsi staadionil MLA Viimsi Lasteaiad tantsupäev. Lasteaia poolt 

esitati ettepanek korraldada tantsupäev heategevusüritusena. Võimaliku koostööpartnerina 

pakuti välja slava.ee. Lepiti kokku, et lasteaed täpsustab võimalikku koostööd. 

 

 



Enne kolmanda päevakorra punkti juurde jõudmist andis direktor teada, et MLA Viimsi 

Lasteaiad liitus koos teiste Viimsi valla haridusasutustega Mitmekesisuse kokkuleppega. 

Programmi märksõnadeks on võrdse kohtlemise põhimõte, väärtustada teineteise austamist, 

mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet jne. Täpsemat infot selle kohta leiab 

humanrights.ee-st. 

 

3. Tagasiside ja jooksvad küsimused MLA Viimsi Lasteaiad majadest. 

Uus-Pärtle maja – lasteaia lõpetajate pidude korraldamine sujub ilusti, kokkulepped          

pidude korraldamiseks on olemas.  

Üks mure on iga aastane uputus õues aias. Paar päeva oli probleem päris suur ja vesi levitas 

ebameeldivat lõhna. Küsimusega on pöördutud Maie Roosi poole kes on selle edastanud 

Viimsi Haldusele edasi. Viimsi Haldus vastas, et on paigaldatud süvadrenaaž ja muud 

võimalikud lahendused. Kuna see on seotud pinnase omapäraga ja lumesulamisega pinnas ei 

võta vee kogust piisavalt kiiresti vastu, siis ühe lahendusena pakuti välja ala piiramist lindiga 

paariks päevaks või kuni probleemi kadumiseni. Direktori poolt tuli veel ettepanek, et nendel 

nö kriitilisematel päevadel õuealale ei lähe või minnakse õppekäigule.  

Uus-Pärtle majas käisid haridustöötajad Londoni eeslinna lasteaed-algkoolist ja tutvusid Eesti 

haridussüsteemiga. Ühises arutelus võrreldi haridusasutuste töökorraldust Eestis ja Inglismaal 

ning räägiti/jagati kogemusi.  

 

Päikeseratta maja – tegeletakse mänguväljakute rajamisega. Kevadel jõuavad kohale ka 

maakivid, et tuua rohkem loodusliku pilti. On lubatud ka puupakke. Talgute korras soovitakse 

rajada koos isadega mudakööki.  

Maja nimesilt on luitunud. Direktor koos Viimsi Haldusega tegelevad selle korrastamisega.  

 

Karulaugu maja –  positiivne tagasiside õpetajatele, kes on väga tublid ja lastele väga meeldib 

lasteaias käia. Peale piirangute lõppu saab nüüd taas lasteaeda sisse minna mis on väga tore.  

Hea uudis, et Karulaugus sai valmis uus mänguväljak. Mitte nii hea on selle juures, et kõige 

väiksemate jaoks kipub uus mänguväljak natuke suureks jääma. Väiksed ei ulatu kiigele 

ronima. Ettepanek, et võiks tuua kiige alla liiva juurde. Direktor lubas, et sellega tegeletakse. 

Karulaugu majas on veel keeruline parkimisega. Kõik lapsevanemad ei ole aru saanud 

parkimiskorraldusest. Palutakse seda hoolikamalt jälgida. Kindlasti mitte parkida kollasele 

alale! 

 

Astri maja – tagasiside rühmadest on hea. Hetkel on murekohane, et kui köetakse ja päike 

paistab majale peale siis kipub palavaks minema. Direktori andis teada, et info ruumide 

sisekliima kohta jagatakse kindlasti edasi hoone omanikule.  



Päevakorras on talgute korras mudaköögi rajamine, mida täpsemalt arutatakse maja 

hoolekogu koosolekul.  

 

Leppneeme maja – lastevanematelt on laekunud mitu küsimust mänguväljaku kohta. 

Leppneeme maja õppejuht on andnud esmase vastuse, et eelarves on vahendid olemas ja 

laekunud on ka hinnapakkumised mänguväljaku parendustööde teostamiseks. Direktor 

kinnitas, et lahendus uue mänguväljakuga on töösse võetud.  

 

Pargi maja – lastevanemate tagasiside on olnud positiivne. Tähelepanu pöörati  

mänguväljakule, mis vajaks  uuendamist ja kaasajastamist. Direktori sõnul sellega tegeletakse 

igapäevaselt mänguväljaku järelevalvega. Sellel eelarveaastal on plaanis Pargi maja katuse 

parendustööd.  

 

Randvere maja –  Randvere majas läheb hästi. Tegeletakse samuti lasteaia lõpupidude 

korraldamisega. Emadepäeva raames korraldatakse 10. mail emadepäeva laat, millest saadav 

tulu läheb lasteaiale tarbeaia rajamiseks. Kutsutakse üles lapsevanemaid sellest osa võtma ja 

veetma lastega üks mõnus õhtupoolik.  

 

Õpetajad – suuremaid muresid ei ole. Tulemas on palju üritusi. On olnud palju koolitusi ja 

õppimisi.  

 

Vald – suuremaid probleeme ei ole. Kõigele püütakse alati lahendus leida. Ka Ukraina kriisiga 

on ilusti hakkama saadud. Käimas on lasteaia kohtade komplekteerimine. Kohtade soovijaid 

on rohkem kui kohti.  Viimsi vallas tehakse koostööd eralasteaedadega (hankekohad) või on 

võimalus kasutada koduse lapse toetust.  

Tekkis arutelu, et kui laps on lasteaia järjekorras ja laps pannakse samal ajal eralasteaeda, et 

mis saab sellisel juhul munitsipaallasteaia järjekorrast. Vastuseks kinnitati, et laps võib olla 

edasi munitsipaallasteaia järjekorras.  

 

Valla volikogu – Jan Trei annab teada, et volikogus on kõik hästi ja viiakse ellu valimislubadusi! 

 


