Viljandi Lasteaia Midrimaa hoolekogu koosoleku protokoll
02.05 2016
Toimumise aeg: 02.05.2016
Algus: 17.00, lõpp 19.00
Koosoleku juhataja : Meriliis Villems (hoolekogu esimees, Piibeleht)
Protokollija: Tuuli Ekbaum (õpetajate esindaja)
Osalejad: Tiina Suigusaar (Leevike), Triinu Sepp (Nurmenukk), Helina Riimann (Pääsuke),
Maive Agarmaa (Kuldnokk), Aino Kaukvere (õpetajate esindaja), Ruth Sepp (linnavalitsuse
esindaja), Katrin Kapten (Rukkilill), Anna-Liisa Dontšenko (Tihane), Monika Teesalu (Lõoke),
Kristel Eichelmann (Kullerkupp), Berit Nugis (Karikakar), Marika Kissa (direktor), Urve Leemet
(õppealajuhataja), Maie Joala (linnavalitsuse alus-ja täiskasvanuhariduse spetsialist), Janika
Kivistik (abilinnapea).

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe sõnavõtt.
2. Rühmade komplekteerimisest Viljandi linna lasteaedades (Maie Joala).
3. Kokkuvõte lasteaia hoolekogu esimeeste kohtumisest (Janika Kivistik).
4. 2016/2017 õ.-a. uute rühmade liikide ja laste arvude kinnitamine.
5. Jooksvad küsimused.

1. Hoolekogu esimehe sõnavõtt.
Meriliis Villems andis ülevaate, millest räägiti linnavalitsuses toimunud koosolekul, kuhu olid
kutsutud Viljandi linna lasteaedade hoolekogude esimehed.

2. Rühmade komplekteerimisest Viljandi linna lasteaedades.
Maie Joala selgitas, mis toimub linnavalitsuses lapsevanemate poolt esitatud lasteaia
avaldustega.
Aprillis vaadatakse kõik laekunud avalduse läbi ja nende alusel komplekteeritakse
nimekirjad, mis saadetakse lasteaedadesse. Lasteaia kohtade jagamisel arvestatakse
vanemate soovidega - millal ja millisesse lasteaeda laps koha saab. Võimalusel arvestatakse
kõigi soovidega.

Kui nimekirjad on komplekteeritud, siis edastatakse vanemale teave lasteaia koha saamisest.
Edasi võtab vanem ühendust lasteaiaga ja annab teada, kas ta võtab koha vastu või ei. Laps
saab lasteaiakoha alates 22. augustist. Lasteaia ja vanema vahel sõlmitakse kohakasutamise
leping.
Lasteaia kohti jagab linnavalitsus, kuid rühmad komplekteerib lasteaed.
Koolieelse lasteasutuse seaduses ei ole rangelt reguleeritud rühmade vanuseline koosseis.
Seadusega on jagunemine:
Sõim 1,5-3 aastased
Lasteaiarühm 3-6 aastased
Koolieelne rühm.
Laps, kes ei ole 1. oktoobri seisuga saanud 3 aastaseks on sõimeealine laps.
Liitrühmas võivad olla lapsed vanuses 1,5-7 a.
Lapsevanemal on võimalik avaldusel olevaid kuupäevi ja eelistatumaid lasteaedu muuta.
Seda saab teha linnavalitsuses.
Võimalusel pakutakse lasteaiakohta ka väljaspool omavalitsust elavatele lastele.
Lapsevanemal on kohustus teatada, kui tema andmed muutuvad (elukoht).
Soodustusi saavad siiski ainult kohaliku omavalitsuse elanikud.
Marika Kissa: Meie püüd on, et kõige rohkem kaks eri vanust on rühmas. Praegu on
Pääsukese rühmas kahes eri vanuses lapsed. Oli plaan nooremad jätta veel üheks aastaks
sõime. Kuid nüüd on selgunud suur sõimekohtade vajadus. Terve rühm läheb edasi ja
Pääsukese rühm muutub liitrühmaks.
Probleem on Tihase rühmaga. Pool rühma läheb kooli ja sellesse rühma vanuseliselt sobivaid
lapsi ei ole juurde tulemas. Hetkel on 6 vaba kohta. Piibelehe koolieelikuid kutsuti liituma
Tihasega, kuid vanemad soovisid, et nende lapsed jätkaksid Piibelehe rühmas.
Anna-Liisa Dontšenko: Kas õpetajad saavad igakülgset toetust tulemaks toime eri vanuses
lastega?
Maie Joala: Õpetajaid on igati õpetatud ja toetatud.
Meriliis Villems: Ei tasu ette muretseda. Piibelehes on kõik väga hästi. Seal töötavad
õpetajad 1+1+1 süsteemis.
Marika Kissa: Kõigis rühmades töötavad õpetajad kattuva tööajaga.
Maie Joala: Halb on see, kui lasteaias on kohti, kuid pole sobivas vanuses lapsi.

3. Kokkuvõte lasteaia hoolekogu esimeeste kohtumisest.
Janika Kivistik: Töö aluseks on abilinnapeal linna arengukava.
Et parendada elanikele antavate teenuste kättesaadavust on vaja tihedat kontakti erinevate
huvigruppidega. Kohtumisel tutvustati
Viljandi linna juhtimise ja majandamise
kompleksanalüüsi.
Järgnev on väljavõte kohtumise protokollist:
/… Põhjus, miks komisjon kokku tuli, oli 2014 aasta negatiivne tegevustulem. Tänasel päeval puudub
linnal omavahendite arvelt investeerimisvõimekus ja krediidi kasutamise osas ollakse lähenemas
riiklikult lubatud piirini.
Auditi eesmärgiks muuhulgas oli läbi viia Viljandi linna haldamisel olevate valdkondlike tegevuste
analüüs ja hinnata nende efektiivsust. Teha ettepanekuid eelarvekulude optimeerimiseks ja
parandada elanikkonna teenindamise kvaliteeti.
Kompleksauditi üldsuundades, mis puudutavad lasteaedu, oli anda linna omandis oleva ja avalikus
avalikeks teenusteks kasutatava taristu seisundi hinnang, kasutusefektiivsuse analüüs ja võimalikud
optimeerimised (ristkasutus, kasutusest väljaviimine jmt). Samuti analüüsiti muuseas allasutuste
ülesehitust, kavandati võimalikke struktuurseid muutusi ja püüti leida juhtimisprotseduuride
optimeerimisevõimalusi.
Kõige selle valguses oli ka põhjaliku vaatluse all lasteaedade taristu, juhtimine ja ettepanekud
esilekerkinud probleemide lahendusvariantide leidmiseks.
Välja toodi probleemidena lasteasutuste ebaühtlane paiknemine, nende ebaühtlane tehniline
korrasolek ning suured erinevused majandamiskuludes. Ilmnes analüüsi käigus lasteaedade erinev
majandamise efektiivsus ja juhtimiskoormus. Samas märgiti ära läbiva probleemina personali töö
tasustamise temaatika … /

Janika Kivistik: Lasteaedade juhtimise efektiivsus vajab tõhustamist. Kogemusi on käidud
omandamas Türil, Viimsis ja Jõhvis.
Viljandi linnas on lasteaiad väga erineva suurusega. Meil on lasteaedu, kus on 12 rühma ja ka
4 rühmaline lasteaed.
Muutused ei käi üleöö. Neist teavitatakse vähemalt 5 kuud ette.
Toitlustamine lasteaedades.
Janika Kivistik: Hetkel hindab Bestmark Suurköökide AS hetkeolukorda lasteaedade köökides.
See hinnang on aluseks, mis saab toitlustamisest edasi. Kui köögid vajavad lähiajal väga suuri
investeeringuid, siis kaalutakse võimalust toitlustusteenust sisse osta. Ka need asjad ei käi
üleöö. On tutvutud Valga näitega. Seal ostavad lasteaiad teenust sisse juba 14 aastat.

Täna on lapse toidupäeva maksumuseks 3.80, lapsevanem maksab sellest 1.50. Kui saab
sisseostetud teenuse arvel kokku hoida, siis seda tehakse. Laste arvelt kokku ei hoita.
Remonditeenused lasteaedades.
Janika Kivistik:
Linnahooldus.

Alates 1. maist 2016 tegeleb remondi-ja hooldustöödega lasteaedades

Lasteaed Krõll on ostnud remondi-ja hooldusteenust sisse juba terve aasta ja on täheldatud
rahalist kokkuhoidu. Kõik vajalikud tööd on saanud tehtud.
Lasteaedade liitumine e-keskkonnaga.
Janika Kivistik: On plaanis , et kõik Viljandi linna lasteaiad liituksid Stuudiumi keskkonnaga.
Hetkel on sellega liitunud kõik linna üldhariduskoolid ja huvikoolid. Linna haridusamet
pöördub arendaja poole, et see keskkond saaks sobilikuks ka lasteaedadele.
Meeldiv on tõdeda, et hetkel Viljandi linnas lasteaia järjekorda ei ole.
Linnal on plaan luua munitsipaal nõustamiskeskus, mis pakuks logopeedi, eripedagoogi,
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenuseid. Sellest võimalusest on linnas väga suur puudus.
Kõigis linna lasteaedades ei ole logopeedi.
Aino Kaukvere: Sellise tugisüsteemi abil oleks võimalik kolmepoolne koostöö: õpetajadlapsevanem-psühholoog.

4. 2016/2017 õ.-a. uute rühmade liikide ja laste arvude kinnitamine.
Direktor Marika Kissa küsis hoolekogult nõusolekut muuta uuel õppeaastal rühmade liike ja
kinnitada laste arv rühmades.
Otsustati: Leevike ja Pääsusilm muutuvad sõimerühmadeks, mille nimestikuline laste arv on
16. Pääsuke muutub liitrühmaks, mille nimestikuline laste arv on 20.

5. Jooksvad küsimused.
 Helina Riimann: „Miks ei ole kõigil lastel lasteaias voodeid ja miks mõned lapsed
peavad magama raamidel?”
Marika Kissa: Rühmade ruumide suurus ei võimalda kõigile voodeid. Kõigile
väikestele on voodid olemas. Koolieelses rühmas puhkavad osad lapsed raamidel.

Tuuli Ekbaum: Vahel tingib raamide kasutamise ka see, et laps vajab eraldatust.
Marika Kissa: Kui on probleeme, siis lahendatakse sellised küsimused eelkõige
rühmas.
 Janika Kivistik: „Kuidas on huviharidusega lasteaias?”
Marika Kissa: Meie lasteaias tegutsevad Viljandi Spordikooli iluvõimlemisring ja
korvpalliring, ning jalgpalliklubi „ Tulevik” jalgpalliring. Iga ring toimub 2x nädalas ja
korraga 30 - 45 minutit.
Helina Riimann: Spordikoolis ei ole ringe 3,5 aastastele.
Katrin Kapten: Lastele on vaja üldfüüsilise treeningu võimalust. Nad vajavad seda.
Meriliis Villems: Lapsele on parem ja vanemale mugavam, kui kõik asjad on
lasteaiapäeva sees.
Anna-Liisa Dontšenko: Kas iluvõimlemiseringi toimumise kellaaega saab muuta? See
kellaaeg ei sobi minu lapsele.
Marika Kissa: Kellaaega muuta ei ole võimalik. Sõltume palju treenerite võimalustest.

 Parkimine.
Meriliis Villems: Igal lasteaial on parkimisega probleeme. Linnavalitsuse esindajad
käivad ja tutvuvad olukorraga.
Katrin Kapten: Politsei peaks tegema pistelisi kontrolle. kuidas ja kuhu pargitakse.
Mõnel juhul pargitakse väravaid julmalt kinni.
Otsus: Hoolekogu teeb linnavalitsusele ettepaneku pöörduda politsei poole, et teha
reide lasteaia juurde.
Hoolekogu pöördub liikluskomisjoni poole palvega leida lahendus liikluskorra
parandamiseks.
 Müraprobleem.
Marika Kissa: Loodetavasti saavad müraga seotud probleemid lahendatud sügiseks.
Hetkel ootame hinnapakkumistele vastuseid. Tegemine toimub järjest.
 Plaanis on väärtuspõhise koostöö koolitus, millest võtaksid osa igast rühmast
hoolekogu esindajad, rühma meeskond ja paar lapsevanemat. Koolitus toimub 10.
septembril. Koolitaja on Margus Saks.

 Lasteaeda ümbritsev tara.
Lasteaeda ümbritsev tara on väga vana ja lagunenud. Hetkel ei ole selle
uuendamiseks rahalisi vahendeid. Igal uuel eelarve aastal on see probleem
tõstatatud. Millal see laheneb - hetkel ei tea.
Häiriv on ka see, et lasteaia aeda kasutatakse läbikäiguna ühel tänavalt teisele. Siin
saab igaüks meist läbi jalutajate tähelepanu sellele juhtida, et see ei ole avalik koht,
kust läbi jalutada..

Koosoleku juhataja: Meriliis Villems

protokollija: Tuuli Ekbaum

