
MLA Viimsi Lasteaiad 

Üldhoolekogu protokoll                                                          12. detsember  2019 nr Õ-6/7 

 

Koosoleku toimumise aeg ja koht : 2. detsember 2019/Uus-Pärtle maja 

Algus kell: 17.30;  lõpp: kell 19.30 

Juhatas: Maie Roos 

Protokollis: Kadri-Anna Sklave 

Võtsid osa: Antoon van Rens, Mikk Trave, Kadri-Anna Sklave,  Kristi Kirbits, Reimo 

Rentov, Meelike Keinast, Kadi Lass, Tõnu Troon 

Puudusid: Janek Murakas, Ermo Mäeots, Evelyn Saluste, Tiina Klements 

 

 

PÄEVAKORD: 

1. Viimsi Vallavalituse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetustest, Tõnu Troon. 

2. MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimehe valimine.  

 

1. Viimsi Vallavalituse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna toetustest. 

ARUTATI/KUULATI: 

Viimsi Vallavalituse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja, Tõnu Troon, andis ülevaate 

toetuste võimalustest abivajavatele peredele (täpsem ülevaade protokolli lisas). 

Kui tunned huvi ja soovid lähemalt võimalustega tutvuda või tekkis täpsustavaid küsimusi, võta 

ühendust järgmistel kontaktidel: 

 Tõnu Troon, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja – tel: 602 8867, 

tonu.troon@viimsivv.ee 

 Grete Bobkin, Sotsiaaltöö vanemspetsialist – tel: 602 8826, grete.bobkin@viimsivv.ee 

 Margit Stern, Sotsiaaltöö vanemspetsialist – tel: 602 8857, margit.stern@viimsivv.ee 

 Katre Reilent, Lastekaitse vanemspetsialist – tel: 602 8875, katre.reilent@viimsivv.ee 

 Airi Vaaderpall, Lastekaitse vanemspetsialist – tel: 602 8841, 

airi.vaaderpall@viimsivv.ee 

Üldhoolekogu protokolli saates küsime vanematelt tagasisidet toiduraha suuruse kohta. 

Üldhoolekogu soovib teada saada kuidas on toiduraha tõus mõjunud perede finantsvõimalusi. 

Lastaia tasu – toiduraha kokku summa kuus on u. 108 euro lapse kohta. Kas see summa käib 

perel üle jõu? Kas oli vaja finantskäitumist korrigeerida või toiduraha suurus piirab oluliselt 

pere võimalusi? Veebruari kuus vaatab üldhoolekogu toiduraha suuruse uuesti üle ja 

vanemate poolset sisendit on vajalik. Majade hoolekogud kaasatakse otsustamisprotsessi. 
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Tagasiside võib anda anonüümselt nii lasteaia- või sotsiaaltöötajatele kui hoolekogu 

esindajale.  
  

Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetab ka olukorras kus pere sissetuleku suurus toetust 

otseselt ette ei näe, kuid perel siiski raske on - nii nõuga kuidas finantskäitumist parendada kui 

vajadusel rahaliste toetustega. Vajadusel võtke ühendust sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 

juhatajaga.  

  

Otsustatud:  

 Sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning lasteaed uurib võimalusi kuidas paremini aru saada, 

et pere vajab toetust.  

 Õpetajad toovad edaspidi toetuste saamise võimalused igale lapsevanemate koosolekul 

välja. 

 Lasteaia kodulehel tuleb viide toetuste infole. 

 Üldhoolekogu soovib, et valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond uurib võimalusi toetuse 

saamise alammäära tõsta. 

 Uurida vallavalitsuselt kas eelarves on rahalised vahendid olemas vajadusel valla 

osalust toidurahas suurendada. 

  

Jõulukingitused ja muud rühma kulud 

 

Soovitame rühmades teha kinke tagasihoidlikult ja kõikidele peredele jõukohane. Ette on tulnud 

juhtumeid, kus vanemad ei usalda öelda, et neil on keeruline kallimat kinki võimaldada või ei 

jõua nii aktiivselt tagasisidet anda. 

  

2. MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimehe valimine. 

ARUTATI/KUULATI: 

Tehti ettepanek valida MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esimeheks Päikeseratta maja 

esindaja, Mikk Trave ja asendajaks Laanelinnu maja esindaja, Kadri-Anna Sklave.  

 

OTSUSTATI: 

1) Üldhoolekogu valis ühehäälselt esimeheks Mikk Trave. 

2) Asendajaks valiti Kadri-Ann Sklave.  

 

 

Järgmine üldhoolekogu koosolek toimub 7.01.2020 a., kell 17.30 Astri majas. 


