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PÄEVAKORD: 

1. Üldhoolekogu tutvustus. 

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

3. MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 ettepanekud. 

4. Esindaja valimine toitlustushanke komisjoni. 

5. Jooksvad küsimused. 

 

 

1. MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu liikmete tutvustus. Mõtted eelsesivaks koostööks, 

tagasiside majadest. 

ARUTATI/KUULATI: 

Kadi Lass, Pargi maja esindaja: Soov omalt poolt lasteaia tegemistes kaasa rääkida ja 

esindada Pargi maja. 

Kadri-Anna Sklave, Laanelinnu maja esindaja: Osaleb üldhoolekogu töös teist aastat. 

Laanelinnu maja lapsevanematel mure seoses lasteaia toidupäeva maksumusega. Lisaks on 

tulnud lastevanemate poolt küsimusi seoses liitrühmadega ning logopeedilise abi osas teist 

emakeelt kõnelevatele lastele.  

Mikk Trave, Päikeseratta maja esindaja: Üldhoolekogus teist aastat, eelmisel aastal 

esindanud Karulaugu maja. Samuti on lastevanemate poolt murelik tagasiside seoses kallinenud 

toidupäeva maksumusega. Seoses toiduraha kallinemisega on tulnud ette olukordi, kus pere 

peab loobuma lapse osalemisest huviringis. Lisaks on taas kerkinud päevakorda liitrühma 

teema seonduvalt laste suure vanuse vahega. Päikeseratta majas toimunud pildistamine on 

saanud negatiivset tagasisidet.  



Antoon Van Rens, Karulaugu maja esindaja: Üldhoolekogu kogemus juba pikki aastaid. 

Karulaugu maja lapsevanemad on tähelepanu juhtinud toiduraha liiga kõrgele maksumusele. 

Missugune on vallapoolne abi peredele, kes seda vajavad? Lisaks on küsimus teist keelt 

kõnelevate laste suhtes, kuivõrd nad on kaasatud rühma igapäevastesse tegevustesse.  

Sarnaselt liitrühmale on ka tavarühma võimalik komplekteerida erinevas vanuses lapsi. Kas see 

on õpetajatele koormav.  

Tiina Klemets, Leppeneeme maja esindaja: Leppneeme majas on kõik hästi. Mureks on maja 

lähedal asuv ülekäigurada, mis võiks autojuhtidele rohkem nähtav olla.  

Evelin Saluste, Astri maja esindaja: Astri maja esindajana üldhoolekogus ka eelmisel 

õppeaastal. Astri majas on kõik hästi. 

Ermo Mäeots; Viimsi Vallavalitsuse esindaja: Totlustushange on avalikustatud ning vastav 

komisjon on ühe korra pidanud töökoosolekut. Uuendusena on seekordse hankega võimalus 

toidupäeva maksumuse jagamine kolmeks (hommiku- ja lõunasöök ning õhtuoode), ehk et 

tulevikus on vanemal võimalus loobuda hommikusöögist või õhtuootest ja sellele vastavalt siis 

kujuneb ka lapse tegelik toidupäeva maksumus. Muutusena on seekord sees hankes osalevate 

toitlustajate poolt valmistatud toitude degusteerimine. Vald mõtleb lahendusele.  

Hoolekogu otsustab vanema poolt makstava toiduraha määra.  

Kristi Kirbits, MLA Viimsi Lasteaiad õpetajate esindaja: Õpetajate esindaja teist 

õppeaastat. Liitrühmast - ei kujutaks ette teist rühma. Küll aga uutele õpetajatele on see 

väljakutse, kuna ettevalmistustööd on palju rohkem. Liitrühmas kohanetakse palju lihtsamini. 

Laste üldoskused tulevad iseenesest. Suuremad arvestavad väiksematega. Lapse arengutaset ei 

määra tema vanus. 

Reimo Renlov, Randvere maja esindaja: Randvere maja vanemad on samuti mures kalli 

toidupäeva maksumuse pärast. On ette tulnud olukordi, kus kahe lapsega vanemad saavad 

lubada trenni nüüd ainult ühele lapsele. 

Randvere maja esine parkla on väike, lähedalasuva maja autod (kaubikud) koormavad parklat. 

Lahendusena võiks olla parkimiskella kasutuselevõtt (sarnaselt Karulaugu maja parklale). 

Probleemiks on olnud ebapiisav hoovivalgustus.  

Meelike Keinast, Uus-Pärtle maja esindaja:  Toidupäeva maksumus on olnud küsimuseks. 

Uus-Pärtle maja lastevanematele ei liikunud info muutunud toidurahast, seepärast tuli muutus 

suure üllatusena. Samuti tuntakse Uus-Pärtle majas puudust logopeedilisest abist.  

 

 

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

ARUTATI/KUULATI: 

MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2017-2019 analüüs/kokkuvõte (protokolli lisa). 

 

 



3. MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 ettepanekud. 

 

ARUTATI/KUULATI: 

Maie Roos tutvustas hoolekogule MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 ettepanekuid 

(protokolli lisa). 

 

4. MLA Viimsi Lasteaiad esindaja valimine toitlustushanke komisjoni.  

ARUTATI/KUULATI: 

Tehti ettepanek valida toitlustushanke komisjoni lastevanemate esindajaks jätkuvalt Pargi 

maja lapsevanem Jaanika Lauk ja asendajaks Astri maja esindaja Evelin Saluste.  

 

OTSUSTATI: 

1) Kinnitati lastevanemate esindajaks toitlustushanke komisjonis Jaanika Lauk. 

2) Asendajaks valiti Evelin Saluste.  

 

 

Järgmine üldhoolekogu koosolek toimub 2.12.2019 a., kell 17.30 Uus-Pärtle majas. 

 

 

 

 


