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Sissejuhatus 

 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu (edaspidi ka lasteaed) arengukava on dokument, mis määrab ära 

lasteaia arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2014–2018 ning arengukava 

uuendamise korra.  

Arengukava on aluseks lasteaia eelarve kujundamisel, õppeaasta tegevuskava ja personali 

koolituskava koostamisel ning igapäevaelu korraldamisel. 

 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu lähtus arengukava koostamisel: 

• eelmise arengukava perioodi (2008–2013) analüüsist; 

• sisehindamise (2010–2013) aruande tulemustest; 

• lasteaia põhimäärusest; 

• koolieelse lasteasutuse seaduse nõuetest; 

• Tähtvere valla arengukavast; 

• lasteaia eelarvest. 

 

Arengukava on valminud koostöös lasteaia personali, lapsevanemate, hoolekogu ja lasteaia 

pidajaga. 

Lasteaia hetkeolukorra väljaselgitamiseks kasutati SWOT analüüsi (lisa 1), sisehindamise 

tulemusi, lapsevanemate ja personali rahulolu uuringute tulemusi ning töötajate 

enesehindamise ja arenguvestluste analüüse. Analüüsi tulemusena selgusid probleemsed 

valdkonnad ning nende arengu suunamise võimalused. 

Eesmärkide saavutamiseks valmis tegevuskava, mis hõlmab kõiki lasteaia tegevuse valdkondi 

ja see määrab lasteaia arengu sellisena nagu me tahaksime seda näha lähiaastatel: turvaline, 

kaasaegne arengukeskkond, kus on loodud parimad tingimused lapse igakülgseks arenguks 

ning kasvamiseks. 
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1. Üldandmed  

 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu on koolieelne õppeasutus, mis võimaldab eelkõige Tähtvere valla 

elanike koolieast noorematele lastele päevast hoidu ja alushariduse omandamist. 

• Teeninduspiirkond: Tähtvere vald 

• Aadress: Pargi tee 4, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartu maakond 61401 

• Omandivorm: munitsipaallasteasutus 

• Telefon: 749 9128, 5303 9677 

• E-post: info@lepatriinula.ee 

• Koduleht: www.lepatriinula.ee 

• Lasteaed on avatud 7.00–18.00. 

• Õppetöö toimub eesti keeles. 

 

Õueala pindala on 1,75 ha, maja üldpind 1153 m2, iga rühmaruumi suurus on 150 m2. 

Kuue tegutseva rühma nimed on tuletatud lasteaia nimest: Pisitriinu, Krõllitriinu, Täpitriinu, 

Kaisutriinu, Lilletriinu, Rõõmutriinu. Rühmade eripära väljendub sisekujunduse elementides, 

maskotis, rühma reeglites või õppe- ja kasvatustöös kasutatavas metoodikas.  

Lasteaia tegutsemise aluseks on haridus- ja teadusministri väljastatud tähtajatu Haridus- ja 

Teadusministeeriumi koolitusluba nr 4378HTM. 

Lasteaial on oma laul (autor Heldur Jõgioja) ja logo (autor Monika Vilu). 

 

1.1 Lasteaia ajalugu 

 

Esimene Tähtvere valla lasteaed avati Ilmatsalus 1961. aastal 25 lapsele. Teine valla lasteaed 

avati 1969. aastal Vorbusel 25 lapsele. Mõlemad töötasid ööpäevaringselt. Laste arvu 

suurenedes avati 4. veebruaril 1975. aastal Ilmatsalus uus 6 rühmaruumiga lastepäevakodu. 

Endistest Vorbuse ja Ilmatsalu lasteaedadest kolisid lapsed uude lastepäevakodusse, kus oli 40 

kohta sõimeealistele ja 100 kohta aiaealistele lastele (seadusega oli neil aastail lubatud 

sõimerühmas 20 ja aiarühmas 25 last). 

Alates 1979. aastast kannab lasteaed nime Lepatriinu. 
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Öörühmad kaotati ära 1988. aastal. Laste vähesuse tõttu suleti ajavahemikul 1990–1992 kaks 

aiarühma. Tööle jäi üks sõimerühm ja 3 aiarühma. Alates 1995. aastast hakkas laste arv 

kasvama, mistõttu lisandus olemasolevatele rühmadele viies rühm. 

Alates 2008. aasta augustist töötab Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu taas 6-rühmalise lasteaiana. 

 

1.2 Lasteaia eripära, õppe- ja kasvatustegevust toetavad tegevused 

 

Lasteaia eripära on seotud eelkõige asukohaga: 

1. Hoone asub looduslikult kaunis kohas Ilmatsalu alevikus. Maja ümbritseb madal- ja 

kõrghaljastus (õunaaed ja nimesiltidega varustatud puud ja põõsad). 

2. Suur õueala võimaldab lastel aktiivselt liikuda, soodustades füüsilist arengut. 

3. Tähtvere valla rajatud õuesõppe klass ja matkarajad annavad suurepärase võimaluse 

lastel ja õpetajatel aktiivselt tegutseda ja tutvuda oma kodukandi loodusega. 

Populaarsed on õpetajate korraldatavad matkad ja väljasõidud koos lastega. 

4. Maalähedane asukoht võimaldab igal aastaajal korraldada lastele õppe- ja kasvatustöö 

valdkondadega seotud õppekäike, tutvuda ehtsate maatöödega (külastada sigalat, 

lauta, töökoda, viljaaita jne).  

5. Alates 2009. aastast kuulub lasteaed Tervist Edendavate Lasteaedade (edaspidi TEL) 

hulka, mis toetab lasteaia põhimõtteid ja on seotud meie eripäraga. 

6. Tähtvere Vallavalitsus võimaldab bussikasutust ringreisideks ning laste transpordiks 

kodust lasteaeda ja tagasi. 

 

Õppe- ja kasvatustegevust toetavad tegevused ja traditsioonilised sündmused lasteaias: 

• õuesõpe; 

• tervisetunnid; 

• alates 2013/2014 õppeaastast rakendab üks rühmadest Kiusamisest vaba lasteaed 

metoodikat; 

• rahvakalendri tähtpäevad; 

• rühmade perepeod (koostöös lapsevanematega); 

• tarkusepäev 1. septembril; 

• vanavanemate päev valla eakatele toimub igal aastal septembris AS Tartu Agro saalis, 

kus koos lastega esinevad ka lasteaia töötajad; 

• liiklusnädal koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga; 
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• tammetõrude korjamise võistlus; 

• leiva-, piima-, südamenädal (üllatuskülalis(t)ega); 

• lasteaia sünnipäev; 

• Eesti Vabariigi aastapäev; 

• sõbrapäev; 

• naljapäev (ilmub Krõllitriinu rühma naljaleht); 

• teatrinädal; 

• spordipäevad (sügisel, vastlapäeval, kevadel); 

• talgupäev koos lapsevanematega; 

• kinopäev (kaks korda aastas); 

• lõpupidu lasteaia lõpetajatele; 

• õppeaasta lõpetamise pidu kevadel koos lapsevanemate ja külalisesinejatega. 

 

Lasteaias tegutsevad tasulised huviringid: 

1. FC Santos   jalgpall 

2. Carol    tüdrukute tantsurühm 

3. SK ZEN   judo 

4. Spordiklubi Akros  akrobaatika 

5. Erahuvikool FREDYKE inglise keel 

 

1.3 Lapsed 

 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja hoolekogu otsusele võib sõimerühma vastu võtta 

16 last, aiarühma 24 last ja liitrühma 20 last.  

Kolmel eelneval aastal oli lasteaias avatud üks sõimerühm, üks liitrühm ja neli aiarühma. 2013. 

aasta sügisest töötab kaks sõimerühma ja neli aiarühma. Laste arv ja rühma liigid (sõimerühm, 

aiarühm, liitrühm) on aastati erinevad. Uued rühmad komplekteeritakse vastavalt laekunud 

avaldustele ja nende laekumise järjekorrale. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka 

teiste omavalitsuste lapsi. Seisuga jaanuar 2014 on lasteaias 18 last teistest omavalitsustest. 

Esmakordselt last lasteaeda toovatele lapsevanematele toimub igal aastal juuni alguses 

infotund, kus nad tutvuvad oma lapse õpetajate ja lasteaia töökorraldusega. 
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Laste arv lasteaias on aastatel 2008–2013 (Tabel 1) olnud stabiilne. Käesolevaks ajaks on 

laekunud 48 kohasoovi avaldust, see arv on pidevas muutumises. Seisuga jaanuar 2014 soovib 

Ilmatsalu lasteaeda 2014. aastaks kohta 21 last, 2015. aastaks 19 last ja 2017. aastaks 2 last. 

Eelnevatel aastatel ja ka käesoleval aastal ei ole olnud võimalik kõiki soovijaid vastu võtta, sest 

olemasolevad rühmad on täidetud. Samuti oleme pidanud ära ütlema alla 2-aastaste laste 

vanematele kohtade puudumise tõttu. 

 

Tabel 1. Laste arv lasteaias õppeaastate järgi 

Õppeaasta Laste arv (keskmine) Poisid Tüdrukud 

2008–2009 128 69 59 

2009–2010 128 72 56 

2010–2011 128 70 58 

2011–2012 119 63 56 

2012–2013 120 65 55 

september 2013 118 65 53 

prognoos aastateks 2014–2018  ~120   

 

Tähtvere Vallavalitsuselt saadud laste sündide andmete põhjal (Tabel 2) püsib vajadus valla 

lasteaia järele. 

 

Tabel 2. Laste sünnid Tähtvere vallas külade viisi. 

Sünniaasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 jaanuar 

Läheb kooli 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Haage küla 1 3 0 1 4 4 4 7 0 

Ilmatsalu alevik 9 4 9 5 3 5 1 0 0 

Ilmatsalu küla 0 0 0 1 0 0 2 0 0 

Kandiküla küla 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

Kardla küla 1 0 1 0 2 1 1 1 0 

Märja alevik 5 6 7 7 6 5 1 6 1 

Pihva küla 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

Rahinge küla 6 3 8 4 6 1 4 5 1 

Rõhu küla 0 0 0 0 1 2 1 1 1 

Tähtvere küla 3 0 2 3 3 1 0 0 0 
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Tüki küla 2 4 3 1 2 3 1 1 0 

Vorbuse küla 2 3 3 5 2 2 2 1 0 

Kokku 32 23 34 28 30 24 17 24 3 
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2. Ülevaade lasteaia tegevuse tugevustest 2008–2013 

 

Käesolev kokkuvõte on koostatud sisehindamise aruandele ja aastate 2008–2013 arengukava 

täitmisele tuginedes. 

 

2.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Lasteaias on rakendunud eestvedamise protsess, mille eesmärgiks on ühiste tulemuste nimel 

pingutada. Kogu tegevus on keskendunud inimeste võimekuse ja valmisolekute kujundamisele 

soovitud tulemuste saavutamiseks, töötajaid innustatakse ning julgustatakse. Eesmärkide 

saavutamiseks on kaasatud kõik lasteaia töötajad, millele aitab kaasa: 

• kehtiv arengukava; 

• toimiv sisehindamissüsteem;  

• usalduslik koostöö juhtkonnaga (direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja); 

• juhtkond toetab pedagooge: 

- tõstma ametijärku; 

- osalema konkurssidel; 

- esinema konverentsidel; 

- alustama või jätkama õpinguid; 

- kandideerima õpetajate ainesektsiooni juhi kohale; 

- osalema aktiivselt ainesektsioonide töös; 

- tegema ettepanekuid töö paremaks muutmiseks jne. 

 

2.2 Personali juhtimine 

 

Kogu lasteaia tegevus sõltub personali omadustest ja tegutsemisvalmidusest. Lasteaia teenuse 

kvaliteedi määravad pedagoogilise kõrgharidusega või sellega võrdväärse väljaõppega 

õpetajaskond (Tabel 3), kes rikastab oma igapäevast töö- ja õpikeskkonda uute ideede ja 

töötahtega. Lasteaia personali vahel on sõlmitud kokkulepped, mis tagavad selle, et personal 

arendab ja kasutab oma võimeid lasteaia eesmärkide saavutamiseks, millega kaasneb personali 

üldine tööga rahulolu. 

• toimivad ametijuhendid; 
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• toimivad personali töökorralduse reeglid; 

• toimuvad iganädalased infotunnid; 

• toimuvad pedagoogilised koosolekud; 

• toimuvad halduspersonali infotunnid; 

• toimub personali kaasamine lasteaia arenguprotsessi; 

• toimuvad õppeaasta eesmärkidest lähtuvad sisekoolitused. 

 

Tabel 3. Pedagoogide haridustase 2013. aastal. 

Pedagoogid 
Pedagoogiline 
kõrgharidus 

Pedagoogiline 
keskeriharidus 

Mittepedagoogiline 
keskeriharidus 

Omandavad 
kõrgharidust 

Keskharidus 

direktor 1     

õppealajuhataja 1     

muusikaõpetaja  1    

liikumisõpetaja 1     

logopeed 1     

õpetajad 6 1 2 1 1 

kokku 10 2 2 1 1 

 

16 õpetajast 14 vastavad kvalifikatsioonile, kõrgharidust omandab üks õpetaja (leping 

määratud ajaks) ja lapsehoolduspuhkusel oleva kõrgharidusega õpetaja asemele on võetud 

asendusõpetaja (määratud ajaks). 

Eelneva arengukava perioodi jooksul juhtisid erinevatel aegadel Tartu maakonna 

liikumisõpetajate, muusikaõpetajate ja direktorite ainesektsioonide tööd kolm Ilmatsalu 

lasteaia pedagoogi (liikumisõpetaja, muusikaõpetaja ja direktor). 

Ametijärku tõstsid kaheksa õpetajat, neist kaks said vanemõpetajaks ja kuus omandasid 

pedagoogi ametijärgu. 

Lasteaia töötajate hulka kuuluvad: majandusjuhataja, tervishoiutöötaja, 6 õpetaja abi, 2 kokka, 

majahoidja, koristaja. Remondi teostaja ja IT spetsialist töötavad töövõtulepinguga. 

Täidetud on kõik ametikohad. 

 

2.3 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Lasteaia põhiülesandeks on õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine, mille põhisisuks on lapse 

areng ja selle toetamine. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse plaanide koostamisel arvestatakse 
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laste vajadustega ja laste ealiste, sooliste, kultuuriliste ja individuaalsete iseärasustega. 

Jälgitakse ja hinnatakse laste arengut ning antakse lapsevanematele sellest tagasisidet 

(arenguvestlused).  

Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal on välja 

töötatud lasteaia õppekava, mis tagab õpioskuste õpetamise, õppemeetodites valikute tegemise 

võimaluse, tegevusvaldkondade omavahelise integreerituse, tähtsustades mängu olulisust 

õpetamis-kasvatamisprotsessis. 

Igal aastal toimub õppekava arendamine ja analüüsimine, mille põhjal planeeritakse 

parendustöö. 

Lähtudes laste vanusest, individuaalsusest, arengust ning õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest, 

koostavad rühmaõpetajad koostöös muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja tervishoiutöötajaga 

igaks õppeaastaks rühma tegevuskava, mis sisaldab: 

• lasteaia õppe- ja kasvatustöö eesmärke; 

• rühma õppe- ja kasvatustöö eesmärke; 

• rühma eripära (laste vanus, rühma nimi, rühma traditsioonid jne); 

• ainekavasid; 

• laste arengu hindamist ja õpitulemusi. 

 

Õpetajate tähelepanu ja aktiivne tegevus laste arendamisel ning õpetamisel ei piirdu vaid 

teadmiste andmisega, vaid hõlmab ka väärtuste kujundamist ja sotsiaalsete oskuste arendamist, 

mis tänapäeva maailmas omandab akadeemiliste teadmiste kõrval üha suuremat tähtsust 

alushariduses. Rühmaõpetajate kaasabil võtavad lapsed osa erinevatest konkurssidest, mille 

tulemusena on saadud diplomeid, tänukirju ja võidetud tasuta matku. 

Aastaid on Ilmatsalu lasteaias väga hästi toiminud igas aiarühmas tervishoiutöötaja korraldatud 

terviseminutid, mille kaudu antakse lastele teadmisi tervisest ja selle hoidmisest. Populaarsed 

on tervisega seotud teemanädalad (liiklusnädal, leivanädal, puu- ja juurviljanädal, piimanädal, 

veenädal, südamenädal, metsanädal), mille kestel kutsutakse esinema antud teemaga seotud 

külalisi, kes oma teadmisi lastele jagavad. 

Lapsed käivad esinemas Tähtvere vallas ja Tartu maakonnas toimuvatel pidudel ja sündmustel, 

valla ja Tartu hooldekodus. Võidetud on auhinnalisi kohti lauluvõistlustel. 

Liikumistegevuses saadud oskused on edukalt kasutamist leidnud lasteaedadele korraldatud 

spordipäevadel. Kõikidest Tartu võimlemispidudest ja lasteaedade liikumispidudest on meie 

lapsed alati osa võtnud. 
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Lasteaias on aega ja vahendeid laste loomupärasest vajadusest ja huvist tulenevaks arendavaks 

mänguks. Mäng on peamine arenemist soodustav tegur. Lasteaias õpivad lapsed uusi oskusi ja 

hoiakuid, mis aitavad neil hakkama saada ühiskonnas. Lapsed õpivad iga kogemusega tundma 

seda, et neid armastatakse, peetakse lugu, arvestatakse nende vajadusi ja soove. 

Lasteaias töötav logopeed selgitab iga õppeaasta alguses välja logopeedilist abi vajavad lapsed. 

Peamised probleemid, milles lapsed abi vajavad, on häälduse korrigeerimine, kõnearendus, 

lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine. Vastavalt vajadusele taotletakse lastele 

koolipikendust või soovitatakse lapse jaoks sobiva õppekavaga kooli. Vajadusel koostatakse 

lapsele individuaalne arenduskava. 

Tähtsal kohal on õpetajate ja lapsevanemate koostöö. Lapsevanemad saavad vastavalt 

vajadusele logopeedilt individuaalset nõustamist ning lastele antakse koju kaasa harjutusi. 

Samuti nõustab logopeed rühmaõpetajaid ja võtab vajadusel osa arenguvestlustest. Lisaks on 

suunatud lapsi, koostöös lapsevanemate ja rühmaõpetajatega, täiendavatele uuringutele Tartu 

Hariduse Tugiteenuste Keskusesse (TAHTA) ja keskuse spetsialistid on andnud õpetajatele ja 

lapsevanematele konsultatsioone lasteaias kohapeal. 

Igapäevane õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt päevakavale ja nädala tegevuste plaanile. 

Päevakavas vahelduvad igapäevatoimingud, laste vabategevused ja mängud õpetajate 

planeeritud õppe- ja kasvatustegevustega. Kindlatel kellaaegadel on söögi- ja puhkeaeg, 

ülejäänud õppetööst vaba aeg kasutatakse loovalt ja rühma eripära arvestades. 

 

2.4 Majandustegevus 

 

Lasteaia finantseerimine toimub Tähtvere valla eelarvest ja sihtotstarbelistest vahenditest. 

Eelneva arengukava analüüsist selgus, et prioriteetsed majandamisega seotud eesmärgid said 

täidetud: 

• eelarve vahendeid kasutati sihipäraselt; 

• lõpule viidi planeeritud ehitustööd; 

• õueala muudeti turvalisemaks amortiseerunud õuevahendite likvideerimisega; 

• mängumajade, ronilate ja tõukerataste soetamisega paranesid laste mängutingimused; 

• õppevahendite kulu planeerimine on õpetajate pädevuses, mis tagab lastele vajalikud 

mängu- ja õppetingimused lähtudes rühma vajadustest. 
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2.4.1 Põhitegevusega seotud majandustegevus 

Personali ülesandeks on kujundada lasteaias nii vaimselt kui ka füüsiliselt turvaline ja 

esteetiline kasvukeskkond, mis on valikuid võimaldav ja kus on arvestatud laste vanust, 

huvisid ning individuaalseid vajadusi. Lasteaed tagab vastavalt lapse vanusele sobivad õppe- ja 

mänguvahendid, lapsed saavad neid iseseisvalt kasutada loovaks tegevuseks ning 

katsetamiseks. 

Alates 2012. aastast on lasteaia põhitegevuse toetuseks leitud mitmeid erinevaid tasuta 

koolitusi nii töötajatele kui lastele. 

 

2.4.2 Lasteaia hoone ja kinnistu renoveerimise ja ehitustegevusega seotud 

majandustegevus 

Ajavahemikus 2007–2009 sai Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu uue välisvalgustuse ja piirdeaia, 

remonditi 560 m² hoone katusepinda ja kohandati rühmaruumiks lasteaias tegutsenud ja 2008. 

aastal välja kolinud Ilmatsalu raamatukogu kasutuses olnud ruumid. Kokku kulutati nimetatud 

töödele 1,2 miljonit krooni (ligi 77 000 eurot). 

Suuremad investeeringud lasteaia renoveerimiseks tehti aastatel 2012 ja 2013 (Tabel 4), kui 

vallavalitsus kuulutas välja konkursi ehitusprojekti ja renoveerimistööde teostaja leidmiseks. 

Lõpliku ehitusprojekti koostas Minnoli OÜ ning hoone renoveerimistööde I etapi teostas 

Eventus Ehitus OÜ. 

 

Tabel 4. Lasteaia renoveerimise käigus tehtud investeeringud. 

Aasta Toetus 
(eurodes) 

Valla omaosalus 
(eurodes) 

Kokku 
(eurodes) 

Tehtud tööd 

2012  34 080 34 080 hoone rekonstrueerimise 
ehitusprojekt 

2013 60 000 358 600 418 600 hoone vundamendi soojustamine, 
välisfassaadi ja katuse ehitustööd 

2013  17 364 17 364 köögi inventar (köögiseadmed) 

Kokku 60 000 410 044 470 044  

 

Lasteaia renoveerimist alustati 21. juunil 2013. aastal. Soojustati rühmade välisseinad, ehitati 

suuremaks terrassid, renoveeritud osale ehitati uus katus, kahel rühmal vahetati aknad, kõik 

rühmad said uued välisuksed ja varuväljapääsuuksed. Rühmadesse paigaldati osaline 

ventilatsioonisüsteem. Vahetati välja elektrijaotuskilbid. Renoveerimise esimene etapp lõppes 

6. septembril 2013. aastal, teine ja kolmas etapp on planeeritud järgnevatele aastatele (Tabel 8). 
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Lasteaia hoone ja kinnistu hetkeolukord tingib nii teise kui ka kolmanda renoveerimise ja 

juurdeehituse etapi vajaduse, kuna 39 aasta jooksul on lasteaias piiratud materiaalsete 

võimaluste tõttu tehtud vaid väiksemaid sanitaartehnilisi töid. Ehituse esimese etapi lõpus 

kerkis olemasolevatele probleemidele lisaks uusi probleeme: 

• Lasteaia hoone paljud vaheseinad on ehitatud ilma vundamendita, mille tulemusel on 

tekkinud vajumisnähud rühmaruumides, kabinettides ja majandusruumides. 

• Täielikult on amortiseerunud keskküttesüsteem ja elektrisüsteem, millele viitavad 

mitmed Tähtvere Vallavalitsusele saadetud Päästeameti tehnilise kontrolli aktid. 

• Lasteaial puudub ühtne ventilatsioonisüsteem. 

• Igapäevase töö käigus on selgunud vajadus suurema (lükandseinaga poolitatava) ja 

kaasaegsema varustusega saali järele, kus toimuksid muusika- ja liikumistegevused, 

ringitegevused, lasteaia sündmused, koolitused. Lükanduste olemasolu võimaldaks 

korraldada saalis paralleelselt kahte erinevat õppetegevust. 

• Lasteaial puuduvad abiruumid muusikainstrumentide, võimlemisvahendite, 

rekvisiitide, kostüümide ja koristusvahendite hoidmiseks ning arhiiviruum. 

• Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks korraldatakse lasteaias erinevaid tegevusi, 

s.h ka kokandustegevus. Söögisaali olemasolul saaks seda teha selleks ettenähtud 

keskkonnas. Lasteaed hoiaks kokku inventari soetamise arvelt. Olemasolevad 

nõudepesuruumid saaks ümber ehitada laste riiete kuivatamise ruumideks. 

• Lasteaed vajab ajakohaseid ruume: õpetajate tuba - nõupidamisruum, kabinetid 

direktorile, õppealajuhatajale, majandusjuhatajale, muusika- ja liikumisõpetajale ning 

diskreetsust tagav ruum logopeedile ja tervishoiutöötajale. Käesoleval ajal ei vasta kõik 

ruumid lasteasutuse vajadustele. 

• Köök vajab rekonstrueerimist kehtivatele nõuetele vastavate töötingimuste tagamiseks, 

aluseks on Veterinaar- ja Toiduameti aktid. 

• Lasteaia hoonet ümbritsev ringtee, mänguplatsid ning sissesõidutee on amortiseerunud. 

Enamus mänguplatsidel olevatest atraktsioonidest tuli Terviseameti ettekirjutusel 

demonteerida. Vajadus on uute ja kaasaegsete atraktsioonide järele. Hoonet ümbritsev 

ringtee on täielikult amortiseerunud ning vajab uut aluspinda ja katet. 

• Liiklus- ja parkimisohutuse tõstmiseks vajab lasteaed parklat, mis oleks ülejäänud 

territooriumist piirdeaiaga eraldatud. Praegu parkla puudub. 
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2.5 Koostöö huvigruppidega 

 

Huvigruppidega on loodud koostööl põhinevad partnerlussuhted, nii organisatsiooni kui 

töötajate tasemel. Huvigrupid on kaasatud lasteaia tegevustesse, sündmustesse ning õppe- ja 

kasvatustöösse. Koostöö huvigruppidega toimub plaanitult ja plaaniväliselt. 

Lapsevanemate rahulolu-uuringud toimuvad arenguvestluste ajal ja üks kord sisehindamise 

perioodi jooksul küsimustikke kasutades. 

2012. aastal tehtud rahuloluküsitluse vastuste (119 lapse vanemaist vastas 70) analüüsi põhjal 

olid lapsevanemad lasteaia tööga ja töötajatega rahul. Enamus küsitletutest tundis huvi, millal 

alustatakse lasteaia remondi ja juurdeehitusega. 

• Koostöö hoolekoguga paranes alates 2010. aastast. Viljandis toimunud koolitusest 

„Hoolekogu töö õppeasutuses“ võtsid osa hoolekogu esimees, lasteaia direktor ja 

õppealajuhataja. Puhja lasteaia hoolekogu liige käis meiega kogemusi vahetamas ja tõi 

näiteid oma praktikast. Hoolekogu võtab aktiivselt osa lasteaia tegevustest, on teinud 

juhtkonnale ja vallale ettepanekuid lasteaia töö parendamiseks, korraldab talgupäevi ja 

kinopäevi, osaleb erinevate sündmuste korraldamisel. 

• Tähtvere Vallavalitsus abistab vastavalt võimalustele, kuulab ära hoolekogu 

ettepanekud ja arvestab nendega, vajadusel nõustab juriidilistes ja finantsküsimustes. 

Koostöös vallaga toimub lasteaia saalis kaks korda aastas traditsiooniline 

Hõbelusikapäev, mille eesmärk on õnnitleda Tähtvere valla vastsündinud laste 

vanemaid. Muusikaõpetaja juhendamisel esinevad sel pidulikul sündmusel 

lasteaialapsed ning lasteaia kokad pakuvad vastsetele lapsevanematele putru ja piima. 

• Lapsevanemad on aidanud valmistada trükiseid (diplomid, tänukirjad), toonud 

erinevaid meisterdamismaterjale, muretsenud seinavärvi, teinud lihvimis- ja 

lakkimistöid. 

• Rühmade tasandil on lapsevanemad organiseerinud lastele erinevaid teemaõhtuid ja 

tegevusi, tutvustanud oma tööd koos töökoha külastusega. Tänu nende kaasabile oleme 

saanud korraldada lasteaiasiseseid koolitusi korraga kõigile töötajatele. 

• Lasteaia saal on jäänud meile väikeseks ja suuremate sündmuste korral oleme saanud 

kasutada AS Tartu Agro saali, mis ei ole kohandatud lasteaia vajadusi arvestades ja 

sageli on probleem mõlemale osapoolele sobiva aja leidmisel. 

• AS Ilmre on abistanud lasteaeda puitmaterjali ja tööjõuga. 
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• Koostöös Ilmatsalu raamatukoguga on organiseeritud raamatunäitusi lasteaias ja meie 

lapsed on osalenud kuulajatena raamatukogu ettelugemispäevadel. Raamatukogu 

juhataja on lastele tutvustanud oma tööd ja korraldanud teemahommikuid. 

• Ilmatsalu Põhikooli õpetajad, kes alustavad tööd 1. klassiga, on jaganud igal aastal 

lasteaia lastevanemate üldkoosolekul informatsiooni, kuidas lapsed koolis paremini 

hakkama saaksid. Kooli õpilased käivad töövarjupäeval lasteaia töötajate töövarjudeks, 

esinevad lastele näidenditega ja külastavad lasteaialapsi erinevatel rahvakalendri 

tähtpäevadel. Lasteaialapsed ja töötajad on esinenud erinevatel kooli sündmustel. 

• Ilmatsalu Muusikakooli õpilased on esinenud erinevate sündmuste raames lasteaias 

koos lasteaialastega ja eraldi. 

• Koostööd tehakse ka Tartu maakonna ja Tartu linna lasteaedadega. Toimub kogemuste 

vahetus, osaletakse asutusesisestel koolitustel, laenatakse esinemiskostüüme, lapsed 

osalevad erinevatel joonistus-, meisterdamis-, laulu-, tantsu- jne päevadel. 

• Koostöös Maanteeametiga täienesid liikluskasvatusalased abimaterjalid ning koolitati 

lapsi ja õpetajaid. Lasteaed osales Tooli-projektis ja Liiklusvankri-projektis, mille 

tulemusena said meie lapsed saali uued toolid ja liiklusteemaliste mänguvahenditega 

liiklusvankri. Toolide viimistlus ja liiklusvanker valmisid Ilmatsalu Põhikooli 

tööõpetuse tundides. 

• Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikandid sooritasid praktika meie lasteaias 

tervishoiutöötaja juhendamisel. Praktikandid korraldasid erinevaid terviseteemalisi 

õppetegevusi. 

• Tartu Ülikooli haridusteaduste neljale tudengile olid mentoriteks meie õpetajad. 

• Tartu Kutsehariduskeskuse koka eriala praktikant oli praktikal meie asutuses. 
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3. Lasteaia väärtused, missioon ja visioon  
 

Pedagoogilise personali koostöö tulemusena arutati läbi ja võeti vastu otsus (19. mail 2010), et 

lasteaia nimi võiks olla meie väärtuste kandja. 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu on: 

Lapsest lähtuv  (arvestab iga lapse vajadustega) 

Edukas   (tagab planeeritud tegevustes eduelamuse, raskused on ületamiseks) 

Paindlik   (arvestab lasteasutuse vajadusi ja õppija eripära) 

Avatud   (uutele ideedele, perekonnale) 

Tervist edendav  (turvalisust, sallivust, tervislikku eluviis õpetav) 

Rõõmus   (positiivse ellusuhtumisega) 

Innovaatiline   (uudsetele ideedele avatud, loov ja ettevõtlik) 

Ilus    (märkab ja loob ilu enda sees ja ümber) 

Naeratav   (heasoovlik ja abivalmis) 

Usaldusväärne  (aus mõtete ja tunnete jagamisel, kindlustunde tagamisel) 

 

3.1 Lasteaia missioon 

Olla edukas, tuntud, hästi töötav, tervist edendav lasteaed, kus antakse lastele võrdselt valikuid 

ja võimalusi alushariduse omandamiseks, arvestades nende individuaalsust ja eripära.  

 

3.2 Lasteaia visioon 

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu on laste tervist edendav ja loovust soodustav tunnustatud ja 

väärtustatud haridusasutus Tähtvere vallas, kus iga laps omandab kvalifitseeritud pedagoogide 

kaasabil alushariduse. 
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4. Lasteaia tegevuskava aastateks 2014–2018 

 

Lasteaia tegevuskava põhisuunad aastateks 2014–2018 määratakse viies põhivaldkonnas ja on 

toodud välja tabelitena: 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine (Tabel 5); 

4.2 Personali juhtimine (Tabel 6); 

4.3 Õppe- ja kasvatusprotsess (Tabel 7); 

4.4 Majandustegevus (Tabel 9); 

4.5 Koostöö huvigruppidega (Tabel 10). 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärk: töötada ühiselt püstitatud eesmärkide nimel. 

 

Tabel 5. Prioriteetsed tegevused eestvedamises ja juhtimises. 

Jrk 
nr 

Prioriteetsed 
tegevused 

Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

1 Sisehindamine 
 

Paranenud 
sisehindamissüsteem 

x x x x x direktor 

2 Sisehindamise 
aruande koostamine 

Hinnang tehtud tööle   x   direktor 

3 Arengukava 
korrigeerimine 
lähtuvalt 
sisehindamise 
tulemustest  

Tulemuslik planeerimine 
 

x x x x x direktor, 
arendustegevuse 
töörühm 

4 Arengukava 
2019–2025 
koostamine koostöös 
huvigruppidega 

Tulemuslik planeerimine     x direktor, 
arendustegevuse 
töörühm 

5 Pedagoogilised 
koosolekud 

Tegevuskava, ettepanekud 
õppekava täiendamiseks, 
aasta sisehindamise 
tulemused, vajadusel 
arengukava 
muudatusettepanekud 

x x x x x õppealajuhataja 

6 Juhtimise ja 
majandusaasta 
tegevuskava 

Rakenduvad planeeritud 
tegevused 

x x x x x direktor  

7 Eelarve koostamine Arengukava ning aasta 
tegevuskava eesmärkidest 
lähtuv eelarve 

x x x x x direktor 

8 Rahulolu küsitlus ja 
analüüs 

Asutuse juhtimise 
tulemuslikkuse hinnang 

x  x  x direktor, 
õppealajuhataja 

9 Arenguvestlus 
kõikide töötajatega 

Töötulemuste hindamine, 
analüüs, vajadusel 

x x x x x direktor, 
õppealajuhataja 
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parendamine, 
koolitusvajaduste selgumine 

 

10 Pedagoogide 
ametijärgu tõstmine 

Professionaalsuse tõus x x x x x direktor 

11 Riskianalüüsi 
teostamine (direktor, 
õppealajuhataja ja 
tervishoiutöötaja) 

Töökeskkonna ohtude 
selgumine ja koostatud 
nende likvideerimise plaan 

x x x x x töökeskkonna 
volinik 

12 Tervisemeeskonna 
töö arendamine 

Tervisemeeskonna töö 
tõhusamaks muutumine 

x x x x x TEL juht 

 

4.2 Personalijuhtimine 

 

Lasteaia kõikide töötajate missiooniks on turvalises keskkonnas toetada laste kehalist, vaimset, 

sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, kujundamaks lastes eeldusi igapäevaeluga toimetulekuks 

ja koolis õppimiseks (Tabel 6). 

Eesmärk: lasteaia personal arendab ja kasutab oma võimeid lasteaia missiooni ja visiooni 

elluviimiseks. 

 

Tabel 6. Prioriteetsed tegevused personalijuhtimises. 

Jrk 
nr 

Prioriteetsed 
tegevused 

Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

1 Töö personaliga, 
eeskirjade täiendamine 
vastavalt 
seadusemuudatustele 

Korrektsete tööeeskirjade 
olemasolu 

x  x  x direktor 

2 Töötajatega 
arenguvestluste korra 
täiustamine 

Selged põhimõtted 
arenguvestluste 
läbiviimiseks 

x x x x x direktor 

3 Koolituskorra 
korrigeerimine 

Koolituskorra olemasolu x   x  direktor 

4 Koolitusplaani 
väljatöötamine (aasta 
tegevuskava üks osa) 

Koolitustegevus toimub 
kindla plaani alusel 

x x x x x õppealajuhataja 

5 Tasuta ja 
projektipõhiste 
töötajatele vajalike 
koolituste hankimine  

Eelarveline kokkuhoid, 
vajalikud koolitused ja 
projektides osalemise 
võimalus 

x x x x x õppealajuhataja 

6 Koolituse 
tulemuslikkuse 
hindamissüsteemi 
väljatöötamine 

Võimalus hinnata läbitud 
koolituse kasutegurit 

x     direktor 

7 Koolituse 
tulemuslikkuse 
hindamine 

Võimaldab teha paremaid 
valikuid koolituste 
kavandamisel  

x x x x x õppealajuhataja 

8 Personali 
motiveerimissüsteemi 
täiustamine 

Töötajad on motiveeritud, 
paranenud on töö kvaliteet 

x     direktor 

9 Analüütilise õppeaasta 
töö kokkuvõtteks 
juhendi koostamine ja 

Oskus hinnata oma tööd ja 
kavandada isiklikke 
arengueesmärke 

 x    õppealajuhataja 
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süsteemi rakendamine 
10 Õpetajate 

eneseanalüüsi 
tegemise juhendi 
täiendamine 

Õppe- ja kasvatusprotsessi 
kvaliteet paraneb 
tervikuna 

x x x x x õppealajuhataja 

 

4.3 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärk: lapse areng ja selle toetamine. 

Lasteaial on välja kujunenud tava nimetada igat õppeaastat tunnuslausega, millest lähtuvalt 

seatakse aasta põhieesmärk. Lisaeesmärgid lisatakse eelneva õppeaasta analüüsi põhjal.  

 

Tunnuslaused õppeaastateks 2013/2014 – 2017/2018: 

2013/2014 – Puhas loodus, puhtam tulevik 

Põhieesmärk on keskkonnalaste teadmiste süvendamine. Laste loomuliku huvi toetamine 

ümbritseva vastu. Tervise ja ümbritseva keskkonna hoidmine. 

2014/2015 – Lepatriinu loob ja laulab 

Põhieesmärk on rakendada erinevates õppe- ja kasvatustegevustes loodushelisid, muusikat, 

tantsulist liikumist ja toetada läbi selle lapse arengut ja loovust. 

2015/2016 – Erinevad maad ja rahvad 

Põhieesmärk on tutvustada erinevaid kultuure ja rahvaid. 

2016/2017 – Seljakotid selga  

Põhieesmärk on kehalise aktiivsuse ja liikumise tähtsustamine. 

2017/2018 – Kodu algab Eestimaast 

 

Tabel 7. Prioriteetsed tegevused õppe- ja kasvatusprotsessis. 

Jrk 
nr 

Prioriteetsed tegevused Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

1 Logopeediliste 
erivajadustega laste 
väljaselgitamine 
rühmades, k.a noorem 
rühm 

Kõik logopeedilised 
erivajadused on välja 
selgitatud 

x x x x x logopeed 

2 Kõneravi vajavate laste 
toetamine lasteasutuses 

Logopeedilise abi 
kättesaadavus 
kohapeal ja 
lapsevanemate 
nõustamine 

x x x x x logopeed 

3 Õppe- ja kasvatustöös 
tuge vajavate laste 
väljaselgitamine  

Tagatakse laste 
individuaalne 
toetamine õppe- ja 
kasvatustöös 

x x x x x õpetajad 
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4 Märgatud andega või 
erihuvidega laste 
väljaselgitamine  

Kõikide laste 
toetamine ja 
arendamine vastavalt 
individuaalsetele 
eripäradele 

x x x x x õpetajad 

5 Õppekava arendustöö, 
metoodiliste materjalide 
täiustamine  

Õppekava 
täiendused lähtuvad 
õppe- ja 
kasvatustegevuste 
tulemuslikkuse 
analüüsist 

x x x x x õppealajuhataja 

6 Erinevate tasuta 
õppeprogrammide 
hankimine laste 
õppetegevuse 
toetamiseks 

Eelarveline 
kokkuhoid, õppe- ja 
kasvatustöö 
huvitavamaks 
muutumine, 
projektides 
osalemine 

x x x x x õppealajuhataja 

7 Laste arengutabelite 
ülevaatamine, vajadusel 
täiendamine 

Laste arengu 
eesmärgistatud 
jälgimine 

x  x  x õppealajuhataja 

8 Laste arengumappide 
sisseseadmine, 
täiendamine ja 
tutvustamine 
lapsevanematele 

Info kogumine lapse 
arengu kohta on 
pidev ja süsteemne 

x x x x x õpetajad 

9 Arenguvestlused 
lapsevanematega 

Paraneb koostöö 
lapsevanematega 

x x x x x õpetajad ja vajadusel 
kaasatud muu 
pedagoogiline 
personal 

10 Kiusamisest vaba 
lasteaed projekti 
rakendamine 
igapäevatöös,  
uute rühmade liitumine 

Paranevad 
lastevahelised suhted 

 x  x  õpetajad 

11 Laste koolivalmiduse 
analüüs, vajadusel 
õppekava 
korrigeerimine 

Kõikide laste hea 
ettevalmistus kooliks 

x x x x x õpetajad 

12 Õppekorralduse analüüs 
ja vajadusel 
korrigeerimine 

Toimiv lapsekeskne 
õppekorraldus 

x x x x x õppealajuhataja 

13 Lapse 
koolivalmiduskaardi 
koostamine  

Valmib iga lapse 
koolivalmiduskaart 

x x x x x õpetajad 

14 Terviseedenduse 
tegevuskava koostamine 

Planeeritud ja 
tulemuslik töö 

x x x x x TEL juht 

 

4.4 Majandustegevus 

 

4.4.1 Planeeritud investeeringud lasteaia renoveerimiseks ja juurdeehituseks 2014–2018 

Arvestades valla rahalisi võimalusi on lasteaia edasised renoveerimistööd planeeritud etapiti 

ajavahemikku 2014–2016 (Tabel 8). Mainitud aastatel on kavas uuendada lasteaia 

territooriumil asuv ringtee, rajada parkla vähemalt 20 autole, teisaldada osaliselt territooriumi 
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piirav aed, laiendada lasteaia hoonet juurdeehituse näol (ehitada uus ja suurem saal), söögisaal 

ning kaasaegsemad tööruumid ja teenindusruumid. Juurdeehituse teostumisel paranevad 

oluliselt kõikide töötajate töö- ja olmetingimused ning võimalused laste õppe- ja kasvatustöö 

korraldamiseks. Lisaks on renoveerimistööde käigus plaanis kaasajastada kogu hoone elektri- 

ja küttesüsteem, ventilatsioon, siseviimistlus ning soetada uut inventari. 

 

Tabel 8. Planeeritud ehitustööd. 

Aasta Toetus (EAS, EL 
struktuurifondidest) 

Valla 
omaosalus 

Kokku Planeeritavad tööd 

2014 0 35 000 35 000 Ringtee remont ja parkla 
rajamine 

2015 250 000 90 000 340 000 Renoveerimine ja juurdeehitus  
2016 350 000 120 000 470 000 Renoveerimine ja juurdeehitus  
Kokku 600 000 245 000 845 000  

 

Planeeritud ehitustööde hinnad (Tabel 8) on arvestuslikud ja lähtuvad 2012. aastal kehtinud 

hindadest ning seega võivad muutuda vastavalt inflatsioonile või üldisele ehitustööde 

kallinemisele või odavnemisele. 

 

4.4.2 Põhitegevusega seotud majandustegevus lasteaias 2014–2018 

Eesmärk: kujundada lasteaias turvaline ja esteetiline kasvukeskkond. 

 

Tabel 9. Lasteaia hoone ja põhitegevusega seotud prioriteetsed tegevused. 

Jrk 
nr 

Prioriteetsed tegevused Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Rahastamine 

 Hoonega seotud tegevus 

1 Lasteaia hoone ja õueala 
täielik renoveerimine 
või ümberehitus 

Turvaline ja 
lapsesõbralik lasteaed 

x x x x x eelarve, toetus 
struktuurifondidest 

2 Rühmades 
valgustussüsteemi 
väljavahetamine 

Valgem ja tervislikum 
laste silmadele 

 x x x  eelarve 

 Töö- ja kasvukeskkonna arendamine 

1 Laste liikumisaktiivsuse 
toetamiseks 
õuevahendite 
täiendamine või 
väljavahetamine 

Turvalisemad ja 
mitmekesisemad 
mängimis- ja 
liikumistingimused 

  x x x eelarve, projekt, 
sponsorid, annetused 

4 Kõikidesse 
rühmaruumidesse  
aknaruloode ostmine 

Sisekeskkonna 
paranemine 

x     eelarve 

5 Esikukappide vahetus 
ühes rühmas 

Paranevad riiete 
hoiutingimused 

x     eelarve 
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6 Kolme rühma voodite 
vahetus 

Paranevad laste 
puhketingimused 

  x x  eelarve 

7 Vooditarvikute vahetus 
ja voodite remont 

Paranevad laste 
puhketingimused 

x x x x x eelarve 

8 Laste toolide 
vahetamine uute vastu 

Paranevad laste 
õppimistingimused 

   x x eelarve 

9 Laste laudade 
vahetamine uute vastu 

Paranevad laste 
õppimistingimused 

   x x eelarve 

10 Rühmaruumidesse ja 
kabinettidesse uute 
riiulite ja kappide 
soetamine 

Keskkonna paranemine    x x eelarve 

11 Lasteaia territooriumil 
oleva õuesõppe klassi 
täiendamine, loodusraja 
märgistamine 

Õppimisvõimaluste 
mitmekesistumine 

x x x x x sponsorid, 
annetused, 
projektid 

12 Köögiinventari ja ajami 
vahetus 

Paranevad 
töötingimused 

x  x x  eelarve 

13 IT vahendite hooldus ja 
täiendamine 

Paranevad 
töötingimused 

x x x x x eelarve, projekt 

14 Töötervishoiuarsti 
kontroll kõikidele 
töötajatele 

Kutsehaiguste 
ennetamine 

x    x eelarve 

 

4.5 Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärk: koostööl põhinevad vastastikku kasulikud ja avatud partnerlussuhted. 

 

Tabel 10. Prioriteetsed tegevused huvigruppidega. 

Jrk 
nr 

Prioriteetsed tegevused 
 

Tulemus 

1 Koostöö vallavalitsusega Eelarverahade otstarbekas paigutus 
vastavalt prioriteetidele, tagatakse laste 
turvalisus ja kaasajastatud kasvukeskkond 
(renoveeritud hoone ja väljaehitatud õueala), 
töötajate töötasude tõus, töötingimuste 
paranemine, Hõbelusikapäev. 

2 Koostöö Ilmatsalu Põhikooliga  Erinevatel ühistel sündmustel esinemine, 
klassiõpetaja kohtumine kooliminevate laste 
vanematega igal sügisel, kooli ruumide 
kasutamise võimalus. 

3 Koostöö Ilmatsalu Muusikakooliga Sündmustel esinemine, muusikakooli 
õpilaste kontserdid lasteaialastele, ruumide 
kasutamise võimalus. 

4 Koostöö Ilmatsalu raamatukoguga Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistumine. 
5 Koostöö Ilmatsalu võimlaga Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistumine. 
6 Koostöö Tartu linna ja Tartu maakonna 

lasteasutustega 
Töökogemuste vahetus, laste suhtlemisringi 
avardumine, esinemisvõimaluste 
pakkumine. 

7 Koostöö valla Abi vajavate laste märkamine ja vajadusel 
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sotsisaal-kultuuriosakonnaga abistamine. 
8 Lapsevanemate kaasamine lasteaia 

igapäevategevustesse ja sündmuste 
organiseerimisse 

Sündmuste korraldamine, abi rühma 
tegevustes ja parem ülevaade lasteaia 
igapäevatööst, rahulolu küsitlus jne. 

9 Koostöö hoolekoguga Kaasaaitamine lasteaia arengule ja erinevate 
sündmuste korraldamine. 

10 Koostöö valla ajalehega Valla Elu, 
ajalehega Õpetajate Leht jne. 

Lasteaia tööde ja tegemiste tutvustamine 
laiemale lugejaskonnale. 

11 Koostöö Ilmatsalu huvikeskusega  Lasteaialapsed ja lasteaia kollektiiv saavad 
osa võtta ja kaasa aidata vallas toimuvatel 
sündmustel.  

12 Koostöö Tähtvere valla jahiseltsiga Õppe- ja kasvatustöö mitmekesistumine.  
13 Koostöö tarnijate ja teenusepakkujatega Lasteaiale parimate valikute leidmine ja 

koostöölepete sõlmimine. 
14 Koostöö kohalike ettevõtetega Uute koostöövõimaluste leidmine ja 

rakendamine. 
15 Koostöö Tartu Ülikooli, Tartu Tervishoiu 

Kõrgkooli ja Tartu 
Kutsehariduskeskusega 

Praktikantidele praktikabaasi pakkumine, 
erinevate teemapäevade ja -nädalate 
korraldamine. 

16 Koostöö Maanteeametiga Osalemine projektides. 
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5. Arengukava uuendamise kord 
 

• Arengukava vaatab igal aastal läbi lasteaia pedagoogiline nõukogu õppeaasta viimasel 

koosolekul. Vajadusel korrigeeritakse lasteaia arengusuundi ja täpsustatakse 

valdkondade arendamise eesmärke. 

• Arengukava muudatus- ja parandusettepanekuid võivad esitada pedagoogilise nõukogu 

ja hoolekogu liikmed. 

• Arengukava kinnitab Tähtvere Vallavolikogu. 

• Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab lasteaia direktor.  
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Lisa 1 

SWOT analüüs  

Tugevused Nõrkused 

Looduslikult kaunis ning turvaline  
piirdeaiaga piiratud asukoht suure õuealaga. 
Kogemustega ja kvalifitseeritud töötajad. 
Koolitusvõimalused.  
Ühisüritused ja väljasõidud. 
Traditsioonid. 
Tervislik ja mitmekülgne toit. 
Personali omavaheline koostöö. 
Kaasaegsed mängu- ja õppevahendid. 
Koostöö peredega. 
Koostöö valla asutustega. 
Lapsevanemate suurenev huvi ja soov 
osaleda lasteaia tegevustes. 
Valla transport. 
Kasvav laste arv. 
Sponsorlus, heategevus. 
Lasteaed kui valla laste kultuuriasutus  
 (lusikapäev, üritused vallarahvale jne). 
Kohataotlused enamasti rahuldatud. 
Osaliselt renoveeritud maja. 
ATS ja turvavalgustus. 
Tööks vajalik metoodiline materjal. 
Tegutsevad erinevad huviringid. 
Toimiv töötajate, laste ja lapsevanemate 
tunnustamissüsteem. 
Suur õueala, õunaaed ja loodusrada. 

Lasteaial puudub parkla. 
Ligipääsuteed lasteaia territooriumil 
lagunenud. 
Lasteaia hoone osaliselt renoveerimata. 
Lasteaia siseruumid vajavad kapitaalset 
remonti. 
Lasteaeda saadetakse haigeid lapsi. 
Puudub üldine ventilatsioonisüsteem. 
Küttesüsteemi ei saa vastavalt ilmaoludele 
reguleerida. 
Amortiseerunud kappvoodid. 
80% inventarist (aastast 1975) on 
mitmekümnekordselt üle värvitud, 
deformeerunud, vananenud.  
Lasteaia siseuksed ja renoveerimata 
välisuksed amortiseerunud. 
Vananenud IT varustus. 
Amortiseerunud tehnovõrgud. 
Normidele mittevastav valgustus. 
Sadevete äravoolu puudumine. 
Rühmaruumides puuduvad võimalused laste 
riiete ja jalanõude kuivatamiseks. 
Remontimata rühmaruumid, kabinetid ja 
vananenud mööbel. 
Aja nõuetele vastava ventilatsiooni 
puudumine. 
Söökla puudumine. 
Saal väike ja ei võimalda korraldada 
suuremaid ülemajalisi sündmusi. 
Parkla puudumine. 
Hoiuruumide puudumine. 
Ohtlik elektrivarustus. 
Puudub valvesignalisatsioon. 
Elektrisüsteem amortiseerunud. 
Köögiinventar, -kapid ja -riiulid 
amortiseerunud. 
Lasteaeda ümbritsev tee lagunenud ja ohtlik.  
Radiaatorid vanad, kohati lekivad, asuvad 
seintel lastele ohtlikul kõrgusel.  
Mõned radiaatorid on kappides, mistõttu ei 
täida eesmärki. 
Aknaalustel radiaatoritel puudub kaitsevõre. 
Veesüsteemi ja soojasüsteemi torud on 
amortiseerunud. 
Rühmade põrandad on vajunud, suurte 
pragudega, pinnulised. 
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Kabinettides vähe looduslikku valgust, halb 
mõju töötajate silmadele.  
Lasteaia köögis amortiseerunud inventar, 
puudulik ventilatsioon. 
Lasteaia saalis puudub ventilatsioon, põrandad 
deformeerunud, pinnuline. 

Võimalused Ohud 

Õppimine ja enesetäiendamine kogu 
kollektiivile. 
Personali motiveerimine ja tunnustamine. 
Koostöö parendamine erinevate  
huvigruppidega. 
Lasteaia maine kujundamine. 
Projektide kirjutamine. 
Osalemine erinevates tasuta projektides nii 
laste kui ka personaliga. 
Osalemine kohalikus kultuurielus. 
Valla eelkooliealistele lastele 
eakohase huvitegevuse pakkumine. 
Sponsorite abi suurenemine. 
Osalemine lastega Tartu linnas ja Tartu 
maakonnas toimuvatel sündmustel  
(organiseerimises osalemine). 
Kohalike matkaradade ja looduse omapära 
tutvustamine õppe- ja kasvatustöös. 
Rahaliste võimaluste leidmine palkade 
tõstmiseks, vähendaks töötajate liikumist 
maalt linna ja garanteeriks stabiilse 
koosseisu. 
Lapsevanemate toetus ja abi õpitegevuste ja 
sündmuste korraldamisel. 
Koostöö valla ja kooli spetsialistidega ja 
teiste lasteaedadega. 
Uue elektrivarustuse paigaldamine. 
Siseruumide kapitaalremont. 
Olmekorpusele teise korruse ehitamine. 
Ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine. 
Parkla rajamine ja territooriumil uue 
liikluskorralduse tegemine. 
Saali ehitamine. 
Ajakohase köögi ja söögisaali ehitamine. 

Laste arvu perioodiline muutumine. 
Alafinantseerimine riigilt või vallalt. 
Olemasolevate tehnovõrkude vananemine ja 
ressursside puudumisel uute väljaehitamata 
jätmine. 
Perspektiivitunde puudumine. 
Väärtushinnangute muutumine. 
Alushariduse vähene väärtustamine 
ühiskonnas, madalad palgad. 
Vanemate vähene tööhõive kodukohas ja väike 
sissetulek. 
Bürokraatia suurenemisega suurenevad 
lisatööd. 

 


