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1. SISSEJUHATUS  

Martna  Lasteaia arengukava aastateks 2013 - 2015 on dokument, mis määrab lasteaia 
arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks 2013 - 2015 ning arengukava 
uuendamise korra.  
Arengukava on täienev ja arenev strateegiline dokument, mis muutub koos meile 
esitatavate nõudmistega ja meid ümbritsevate oludega. 
Lasteaia arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest,  Martna  valla arengukavast, Lääne 
maakonna alushariduse arengukavast, sisehindamise tulemustest.  
Arengukava kinnitamine toimub Martna  vallavolikogu sätestatud korras. 
 
 
2. ÜLDANDMED 
 
Martna  Lasteaed 
Martna  vald 
90 601 Läänemaa 
Telefon: 47 92 621,53491741 
E-mail: lasteaed@martna.ee   
 
Lasteaed on Martna Vallavalitusele kuuluv munitsipaallasteaed.  
Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Martna valla territoorium. 
 
 
3. AJALUGU 
 
Martna Lasteaia hoone on valminud 1988. aastal (avati 10. 01. 1989. a.). Maja on ehitatud 
100 kohalisena. 
2006 aasta    suvel paigaldati õuealale uued  mänguvahendid.  Nende vahendite seisukord 
on nõuetele vastav. Lasteaia algusaastail paigaldatud õuevahendid vajavad hädasti 
kaasajastamist. Tähelepanu all on vahendite turvalisus ja ohutus. Õppetegevustes 
pööratakse  suuremat rõhku tegevuste läbi viimisele õues, seega on õueala vahendite  
korrastamine meie lähiaastate ülesanne. 
  
2008  aasta sügisest on  liitrühma kasutuses   kahe rühma ruumid.  
 
2011 aasta suvel  teostati hoones projekti „Martna Lasteaia rekonstrueerimine nõuetele 
vastavaks I“ raames järgmised tööd. 
Köök - uuendati põrandad,  seinad ja laed,  paigaldati ventilatsioon, uus elektrisüsteem,  
aknad ja  uksed ning kaasaegsed tööpinnad ja köögiseadmed. Köök vastab Veterinaar- ja 
Toiduameti ning Terviseameti nõuetele. 
Rühmad – vahetati elektrijuhtmestik ja valgustid. Nendes ruumides on täidetud 
Päästeameti ja Terviseameti ettekirjutused.  
Ehitati uus laste  WC  ja laoruum. 
Rekonstrueeriti elektrikilbi ruum. 
 
2012 aasta suvel  teostati hoones projekti „Martna Lasteaia rekonstrueerimine nõuetele 
vastavaks II“ raames järgmised tööd. 
Remonditi köögi abiruumid,  vahetati elektrijuhtmestik koridoris, kabinettides ja 
abiruumides, vahetati välja maja välis- ja evakuatsiooniuksed. 
Paigaldati õhksoojuspumbad rühmadesse.  
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2012 aasta sügisest on lasteaias 28 last (03.09.2012 seisuga). Lasteaias on ametlikult üks 
liitrühm. Kuna lasteaias on laste jaoks piisavalt ruume, siis arvestades laste heaolu ning 
meie võimalusi, on lapsed jaotatud  vanuse järgi kahte gruppi. Vanemad lapsed (3-7 a.) 
18 last ja nooremad lapsed   (1,5-3 a.) 10 last. Rühmadel on toredad nimed – vanemad on 
„Hiiretipsud“ ja nooremad „Hiiretupsud“. 2011 aastast on lasteaia nimena kasutusel  
Martna  “Hiirepesa” Lasteaed. 
 Rühmruumid on sisustatud lastepäraselt ja rõõmsate värvidega, mööbel on valdavalt 
täispuidust. Vastavalt võimalustele muudetakse sisustust ja õpikeskkonda kaasaegsemaks.  
 
4.  HETKESEIS 
 
Lasteaia hoone saab peagi 25 aastaseks ja vajab pidevalt remonti.  
Katus vajab vahetamist ja laepealne uut soojustust . Katusel puuduvad vihmaveerennid ja 
see  ei mõju maja olukorrale hästi, kuna sadeveed vajuvad maja vundamendi alla. 
Veepritsmed  kahjustavad välisseinu mille tagajärjel  on krohv osaliselt maha tulnud.  
Hoone vajumise tagajärjel on seintesse tekkinud suured praod.  
Uuendamist vajavad aknad. Vundament ning seinad  vajavad soojustamist.  
Vee-, kanalisatsiooni- ja  küttesüsteemid vajavad  põhjalikku uuendamist. Tuleks 
planeerida lasteaiahoone viimist omaette küttele. 
Suurte kauba- ja prügiautode liiklus on raskendatud, seetõttu oleks vajalik õueala ringi 
planeerida. Praegune liiklusskeem on ohtlik õuesviibivatele lastele. 
  
Traditsioonid 

• pudrupäev koos vanematega 1. septembril 
• rahvakalendri tähtpäevade tähistamine 
• matkad 
• vabariigi aastapäev 
• pereüritused: isadepäev, emadepäev, vanavanemate päev; jõulupidu koos koduste 

lastega 
• teatrite külastamine 
• sügisnäitus 
• sõbrapäev 
• sünnipäevade tähistamine 
• minikooli lõpetamise pidu 
• kahepäevane kevadreis lasteaia lõpetajate auks 
• ühisüritused koos teiste lasteaedadega 

 
 
 Lapsed 
       Martna Lasteaias töötab üks liitrühm lastele vanuses 2 – 7 aastat.  

Võimalusel pakume lasteaiateenust ka noorematele lastele. 
 
Laste arv lasteaias 01. septembri seisuga. 
2000 – 12 
2001 – 14 
2002 – 14 
2003 – 19 
2004 – 15 
2005 – 21 
2006 – 22 
2007 – 17 
2008 – 16 
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2009 – 25 
2010 – 20 
2011 – 22 
2012 – 28 
 

Personal 
Lasteaias töötab 01.01.2013 aasta seisuga 9 töötajat.  
Ametikohad: 

1. direktor-1,0 kohta 
2. õpetaja- 2,0 kohta 
3. muus. õpetaja – 0,2 kohta 
4. õpetaja abi- 1,5 kohta 
5. kokk- 1,0 kohta  
6. koristaja – 0,5 kohta 
7. majahoidja – 1 koht  

 
 
Pedagoogiline personal omandatud hariduse järgi 01. jaanuari 2013. a. seisuga: 
 

Pedagoogiline 
kõrgharidus  

Muu  
kõrgharidus 

Pedagoogiline 
keskeri 
haridus  

Muu  
keskeri 
haridus 

Omandab 
kõrgharidust 

Keskharidu
s  

2 0 1 1 1 0 

 
 
Muu keskeriharidusega õpetaja omandab kõrghariduse koolieelse lasteasutuse õpetaja 
erialal 2013. aasta kevadeks. Pedagoogiline kaader vastab kvalifikatsiooninõuetele. Kõik 
on läbinud viimase viie aasta jooksul üle 160 tunni täiendkoolitusi.  Koolitused 
kajastuvad EHIS-es.  
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5. SWOT ANALÜÜS  (2012.a.mai) 

Tugevused 

 
• Püsiv ja õpihimuline personal 
• Vastastikune abivalmidus ja vastutulelikkus 
•  Koostöö lasteaia ja lastevanemate vahel 
• Kaasaegsete  IT lahenduste kasutamine 
• Hea ettevalmistus kooliks 
• Lapsekesksed tegevused 
• Hea koostöö valla teiste asutustega 
• Väga hea koostöö Martna Raamatukogu ja Päevakeskusega 
• Päevakeskuse saali kasutamine 
• Rahulik, turvaline keskkond, looduslähedus  
• Puhtad, hästi valgustatud, lastesõbralikud  ruumid, hubane maja 
• Traditsioonide järjepidevus 
• Suur ja hoolitsetud õueala 
• Mitmekesine toit 
• Huvitavad tegevused, vahvad väljasõidud 
• Projektirahade aktiivne otsimine ja kasutamine 
• Soov areneda 

 
Nõrkused 

• Eelarverahade  nappus ( maja remont) 
• Projektirahade leidmine 
• Väravate turvalisus  
• Õuevahendite olukord 
• Logopeedi vajadus 
• Koosseisud viidud miinimumini 

 
Võimalused 

• Koostöö vallavalitsuse ja valla kooliga 
• Koostöö valla asutuste ja organisatsioonidega 
• Looduslähedus, koostöö looduskaitsealadega 
• Vanemate  igakülgne abi  
• Projektide kirjutamine lasteaiale lisaraha saamiseks 
• Võrdsustada lasteaia õpetajad koolide õpetajatega ka tasustamise osas 
• Kasutada igapäevatöös rohkem infotehnoloogia 
•  Sponsorite abi 
• Sotsiaalabi vähekindlustatud vanematele 
• Riigipoolse rahalise toetuse suurendamine (koolitusrahad) 
• Lasteaed kui kultuuriasutus 
• Lasteaiale oma kodulehe loomine 
• Kohalik toit  laste toidulauale 

 
Ohud 

• Riiklik rahastamine väheneb 
• Töötuse probleem, vanemate maksujõuetus 
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• Valla kaugematest kohtadest halb transpordivõimalus 
• Inimeste lahkumine vallast 
• Laste sündivuse vähenemine 
• Pedagoogide töö vähene tunnustamine üldsuse poolt 
• Alushariduse vähene väärtustamine 
• Õueala ei ole lastele turvaline (kaubaautod) 
 

 
 
 
6. ARENGU EESMÄRGID  JA VALDKONNAD 2013-2015 
  
Visioon. Inimesed ei õpi teiste sõnadest midagi, kõik on vaja ise avastada!  
(Paula Coelho). 
 
Missioon. Iga lapse turvalisus, areng ja tervis on kõige olulisemad. 
 
 
 Väärtused 

• head kombed 
• hoolivus 
• julgus 
• sallivus 
• tarkus 
• töökus 
• vastutus 

 
 
Lasteaia  põhieesmärk 

• Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist 
võimaldav õppeasutus. Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse 
kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist.  

•  Lasteaed pakub valla eelkooliealistele lastele võimaluse alushariduse 
omandamiseks, mis on eelduseks edukale toimetulekule koolis. 

• Lasteaia ülesanne on  arvestada lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja 
iseärasusi. 

• Luua võimalused ja tingimused lapse kujunemiseks isiksuseks, kes on sotsiaalselt 
tundlik, ennastusaldav, arvestab kaasinimesi ja hoiab loodust ja end ümbritsevat 
keskkonda. 

• Hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustades tema emotsionaalset, kõlbelist, 
sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 
 
 

Lasteaia eesmärgid aastateks 2013-2015 
 

• Lasteaed on kaasaegseid juhtimismeetodeid tundev ja kasutav organisatsioon, kus 
otsustamisse on kaasatud kogu kollektiiv. 

•  Lasteaed on  pidevalt arenev, kaasaegseid  õppimis- ja õpetamismeetodeid tundev 
organisatsioon,  kus väärtustatakse elukestvat õppimist. 

•  Täiustada koostööd kogukonna ja huvigruppidega. 
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• Luua lasteaias nii laste kui ka täiskasvanute vaimset ja füüsilist tervist toetav, 
kaasaegne ja turvaline keskkond, mille edasiarendamisel arvestatakse 
keskkonnahoiu ja säästlikkuse põhimõtteid. 

• Arendada edasi lapsekeskset tegevuskava, mis toetab iga lapse individuaalsust ja  
tema arengulisi  erivajadusi. 
 

 Lasteaia arenduse valdkonnad 
 

• Eestvedamine ja juhtimine 
• Personali juhtimine 
• Koostöö huvigruppidega 
• Ressursside juhtimine 
• Õppe – kasvatusprotsess 
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7.TEGEVUSKAVA  

Tegevuskava koostamisel on võetud aluseks sisehindamise analüüs, eelmise arengukava 
täitmine ja SWOT analüüs. Analüüsi tulemusena on  sõnastatud prioriteetsed eesmärgid. 
 
7.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 
Eesmärk: 

• Lasteaias kasutatakse kaasaegseid ja demokraatlikke juhtumismeetodeid 
• Lasteaia tegevusse on kaasatud kogu kollektiiv 
• Lasteaias on toimiv sisehindamissüsteem 

  
Tegevus Vastutaja 2013 2014 2015 Finantseeri

mis 
allikas 

Dokumendihaldussüs-
teemi 
korrastamine 

direktor 
Valla 

sektretär 

  + lasteaia 
eelarve 

Lasteasutuse 
põhimääruse 
uuendamine 

direktor 
Valla 

sektretär 

+ +   

Arengukava 
koostamine koostöös 
pedagoogilise nõukogu 
ja  
hoolekoguga 

direktor +    

Arhiivi korrastamine direktor  + + lasteaia 
eelarve 

Sisehindamissüsteemi 
täiustamine 

direktor  +   

Sisehindamise aruande 
koostamine 

direktor +    

Personali kaasamine 
lasteaia 
tegevusse 

direktor + + +  

Projektide kirjutamine  direktor + + + lasteaia 
eelarve 

Asjaajamiskorra 
uuendamine 

direktor  
Valla 

sektretär 

 + + lasteaia 
eelarve 

Töötajate 
tunnustussüsteemi 
loomine 

     direktor  + + lasteaia 
eelarve 

Tulemus aastaks 2015. 
 Lasteaed on pidevalt arenev, kaasaegseid juhtimismeetodeid tundev ja 
kasutav organisatsioon, kus otsustamisse on kaasatud kogu kollektiiv. 
 
 
 
 
 
 
7.2. PERSONALI JUHTIMINE 
Eesmärk: 
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• Lasteaias töötab koolitatud, professionaalne ja motiveeritud personal 
• Lasteaed on arenev, kaasaegseid õppimis- ja õpetamispõhimõtteid 

tundev ja järgiv organisatsioon 
• Väärtustatakse iga töötaja isiklikku arengut 

 
Tegevus Vastutaja 2013 2014 2015 Finantseerimis 

allikas 
Kaadri valikul 
kvalifikatsiooni-
nõuetele vastavuse 
jälgimine 

direktor + + +  

Personali 
koolitusvajaduste 
väljaselgitamine ja 
planeerimine 

direktor + + +  

Arenguvestlused  
personaliga 

direktor + + +  

Võimaldame 
õpetajatele 
täiendkoolitusi   
lähtuvalt nende 
arenguplaanist 

direktor + 
 

+ + lasteaia eelarve 
valla eelarve 
riigipoolne 

toetus 

Uute ametijuhendite 
välja töötamine 

direktor  + +  

Töötajate huvialase 
tegevuse ja arengu 
toetamine 

direktor + + +  

Tulemus aastaks 2015. 
Lasteaias töötavad oma ala hästi tundvad, avatud ja loovad inimesd. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
Eesmärk: 

• Lasteaed  teeb koostööd kogukonnaga 
• Erinevad huvigrupid  on kaasatud lasteaiaelu  korraldusse 
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• Hoolekogu töö aktiviseerimine 
 

 
Tegevus Vastutaja 2013 2014 2015 Finantseerimis 

allikas 
Kaardistame  
huvigrupid ja  nende 
huvid 

direktor  +   

Tutvustame  lasteaia 
tegevust 

direktor 
õpetajad 

+ + + lasteaia eelarve 

Hoolekogu töö 
aktiviseerimine ja 
kaasamine lasteaia 
arendustegevusse  

hoolekogu  
direktor 

+ + +  

Vanemate kaasamine 
lasteaiaellu 

õpetajad + + +  

Teeme koostööd 
Martna 
Vallavlitsusega 

direktor 
personal 

+ + +  

Teeme koostööd 
Läänemaa teiste 
lasteaedadega 

õpetajad + + + lasteaia eelarve 

Teeme koostööd 
Martna Põhikooliga 

direktor 
õpetajad 

+ + +  

Teeme koostööd 
Läänemaa Nõustamis-
komisjoniga 

direktor + + +  

Tulemus aastaks 2015. Meil on tihe side kogukonnaga. Huvigrupid on 
kaasatud lasteaia tegevusse. Hoolekogu toetab lasteaia arengut. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.RESSURSSIDE  JUHTIMINE 
Eesmärk: 

• Lasteaias on loodud nii laste kui täiskasvanute vaimset ja füüsilist tervist 
toetav kaasaegne keskkond 

• Lasteaed kasutab  ressursse säästvalt ja otstarbekalt 
 
Tegevus Vastutaja 2013 2014 2015 Finantseerimis 

allikas 
Lasteaia eelarve 
tagab arengukava 

direktor 
vallavalitsus 

+ + + lasteaia eelarve 
valla eelarve 
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eesmärkide täimise  
Eelarve väliste 
vahendite leidmine 
arengukava 
eesmärkide 
täimiseks 

direktor 
vallavalitsus 

+ + + lasteaia eelarve 
valla eelarve 

 

Õpi- ja 
töökeskkonna 
riskianalüüside läbi 
viimine (Päästeamet, 
Terviseamet, 
toitlustamine, 
tööohutus) 

direktor + + +  

Riskianalüüsides 
esinevate puuduste 
kõrvaldamine 

direktor + + + lasteaia eelarve 
valla eelarve 

Töö- ja 
kasvukeskkonna 
kaasajastamine 

direktor + + + lasteaia eelarve 

IT vahendite 
uuendamine 
(vahetada arvutid 
kaasaegsemate vastu, 
muretseda diktofon, 
digikaamera ja 
televiisor) 

direktor 
valla IT 

spetsialist 

+ + + lasteaia eelarve 

Õueala korrastamine hoolekogu + + + lasteaia eelarve 
Rümaruumide  
akende parandustööd 

majahoidja +   lasteaia eelarve 

Rühmruumide 
sanitaarremont 

majahoidja + + + lasteaia eelarve 

Katuse vahetus, 
laepealse 
soojustamine 

direktor 
vallavalitsus 

 +  valla eelarve 
projekt 

Seinte ja 
vundamendi 
soojustamine 

direktor 
vallavalitsus 

  + valla eelarve 
projekt 

Tulemus aastaks 2015: Lasteaia õpi- ja töökeskkond on kaasaegne ja 
turvaline. 

 
7.5. ÕPPE- JA KASVATUSPOTSESS 
 
Eesmärk: 

• Lasteaia õppe – kasvatustöö planeeritakse riikliku õppekava alusel 
• Lasteaia õppe- kasvatustöö planeeritakse lapsest lähtuvalt 
• Lasteaed kasutab õppe – kasvatustöö korraldamisel ja läbiviimisel üldõpetuse 

põhimõtteid ja tunnustatud põhiväärtuseid 
• Lasteaed toetab koostöös perega erivajadusega last 

 
 

Valdkond/Tegevus Vastutaja 2013 2014 2015  
Õppekava täiustamine õpetajad + + +  



13 
 

ja analüüsimine direktor 
Õppekava koostamisel 
lähtutakse iga lapse 
vajadustest 

õpetajad + + +  

Arenguvestluste läbi 
viimine lastega 

õpetajad + + +  

Kooliminevale lapsele 
koolivalmiduskaardi 
koostamine  

õpetajad + + +  

Lapse arengumapi 
täiendamine 

õpetajad + + +  

Väärtuskasvatuse 
põhimõtete järgimine 

kogu 
personal 

+ + +  

Õuesõppe tegevuste 
läbi viimine 

õpetajad +    

Erivajadusega lapse 
toetamine 

direktor 
õpetajad 

valla 
sotsiaal-
töötaja 

+ + +  

Tulemus aastaks 2015: Toetame iga lapse arengut, sõltumata tema 
võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, 
füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 
Arengukava  uuendatakse seoses: 

• haridusalase seadlusandluse muudatustega 
• omavalitsuse arengukava muudatustega 
• pedagoogikanõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekul 
• arengukava tähtaja möödumisel 

 
Arengukava arutatakse läbi : 

• pedagoogilises nõukogus 
• lasteaia hoolekogus 

 
Arengukava kinnitab direktor. 
Arengukava esitatakes Martna Vallavolikogule kinnitamiseks.  
Arengukava avalikustatakse Martna valla koduleheküljel. 
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 PEDAGOOGILISE NÕUKOGU KOOSKÕLASTUS 
 
Martna Lasteaia arengukava 2013-2015 on läbi vaadatud ja kooskõlastatud pedagoogilise 
nõukogu koosolekul nr 2 05.04.2013. aastal (päevakorrapunkt 1. Kooskõlastada ja 
kinnitada Martna Lasteaia arengukava 2013-2015). 
Otsustati: kinnitada Martna  Lasteaia arengukava aastateks 2013-2015. 
 
Aire Aljaste 
Koosoleku protokollija 
 
 
 
LASTEAIA  HOOLEKOGU KOOSKÕLASTUS 
 
Martna Lasteaia arengukava 2013-2015 on läbi vaadatud ja kooskõlastatud lasteaia 
hoolekogu koosolekul 18.04.2013. aastal (päevakorrapunkt 1. Kooskõlastada ja kinnitada 
Martna Lasteaia arengukava 2013-2015). 
Otsustati: kinnitada Martna  Lasteaia arengukava aastateks 2013-2015. 
 
 
 
Koosoleku protokollija 
 
 

 
 
 


