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SISSEJUHATUS 
 

Paldiski Lasteaia Naerulind arengukava on dokument, mis määrab ära lasteaia arendustegevuse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks 2018–2020 ning arengukava uuendamise 

korra. 

Käesolevas arengukavas jätkatakse lasteasutuse arendustegevust järgmistes valdkondades: 

eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess, koostöö 

huvigruppidega ja ressursside juhtimine. Uuendusena on lisandunud ka terviseedenduse 

valdkond. 

Arengukava koostamise aluseks on: 

• lasteaia sisehindamise tulemused;  

• eelmise arengukava analüüs; 

• lasteaia hetkeseis, ressursid ja vajadused; 

• hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekud;  

• riiklikud hariduskorralduse suundumused. 

 

Käesolev Paldiski Lasteaia Naerulind arengukava töötati välja meeskondlikult, kaasates 

valmimisprotsessi nii pedagoogiline personal kui ka muu personal. Toimusid arutelud ning 

arvestati huvigruppide ettepanekutega. 
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MÕISTED 
 

Arengukava - arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandav 

tegevuskava, mis viiakse ellu tegevuste, projektide ja eelarve kaudu. 

Arengustrateegia - visiooni realiseerimiseks kokku lepitud üldine teostustee, mis arvestab 

lasteaia tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte. 

Eesmärk - visioonist tulenev üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud aeg jõuda ja mida saab 

määratleda, mõõta, reaalselt ellu viia ja liigendada.  

Koostöö - erinevate partnerite, organisatsioonide ühine tegevus ühesuguse eesmärgi suunas. 

SWOT - analüüs- meetod nähtuse eri külgede analüüsiks, mille käigus tuuakse välja tugevused 

(strengths), nõrkused (weaknesses), võimalused (opportunities) ning ohud (threats). 

Visioon - soovitud tulevikupilt, milleni tahetakse teatud ajaks jõuda. 

Missioon - kohustused ja põhimõtted, mida vald peab järgima soovitud tulemuste saavutamiseks 

(visioonini). 

Tegevuskava - konkreetsete ülesannete loend, mida on vaja eesmärkide saavutamiseks täita. 

Lasteaed - koolieelne lasteasutus, kus eelkooliealised lapsed omandavad alushariduse. 

Terviseedendus - rõhutab nii üksikisiku kui kogu elanikkonna tervist ja üldist heaolu. Inimesed 
ise määratlevad oma probleemid, otsivad lahendusi – seega omavad kontrolli enda ja oma 
paikkonna tervise üle. 
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1 JUHTIMISE STRUKTUUR 
 

 

 

 

 

 

  

DIREKTOR 
Hoolekogu Pedagoogiline nõukogu 

Tervishoiutöötaja/ 
tervisedendaja 

Majandusjuhataja Õppealajuhataja 

Kokad 

Üldkoristaja 
Majahoidja 

Õpetajad 

Õpetaja abid 

Eripedagoog/ 
logopeed 
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2 LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS 
 

Lasteaia aadress: Paldiski Lasteaed Naerulind 
       Rae 34, Paldiski linn, 
       Lääne-Harju vald, 
       Harjumaa 76806 

e-post: naerulind@laaneharju.ee 

Koduleht: www.naerulind.org 

Telefon: 5551 3296, 674 1344 

Õppekeel: eesti keel 

Rühmade arv: 6 

Tööaeg: 5 päeva nädalas, kell 7.00-19.00 

 

2.1 Kronoloogia 

• Maja on 2-korruseline ja ehitatud 1953. aastal. 

• 1953-1976. aastal asus majas 8-klassiline kool. 

• 1976. aastal tehti kapitaalremont ja rekonstrueeriti maja ümber 140-kohaliseks Paldiski 

lastepäevakoduks nr 2. 

• 1993. aastal tehti esimene samm eestikeelse lasteaia rajamiseks Paldiskis ning see maja 

sai ka uue nime Paldiski lastepäevakodu nr 3. Eesti keelseid rühmi oli esialgu ainult üks 

ja ülejäänud olid vene rühmad. 

• 1995. aastal oli majas juba 2 eesti keelset rühma. 

• 1996. aastal sai lasteaed uue nime – Paldiski lastepäevakodu Naerulind. 

• 1996. aastal jäi lasteaeda vaid üks vene rühm ning ülejäänud olid eesti rühmad. 

• 1999. aastaks muudeti nimetus lastepäevakodu ümber Paldiski Lasteaiaks Naerulind. 

• 2000. aastal kolis ka viimane vene rühm üle vene lasteaeda ja nüüd töötab lasteaias alates 

2013. aastast 6 rühma. 

• 2012. aastal alustati lasteaia renoveerimistöödega ning sellega tehti algus ka üleüldisele 

lasteaia remondile. 

• 2013. aastal teostati suurem remont, mille käigus ehitati ümber enamus rühmade ruume. 
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• 2013. aastast töötab lasteaias 6 rühma ning lasteaed võtab vastu lapsi alates vanusest 1,5 

aastat. 

2.2 Lasteaia analüüs aastatel 2015-2017 
 

• Personali koosseis ja täidetud koormused 1. septembri seisuga  

 2014 
2015  
õ - a  

2015 
2016 
õ - a 

2016 
2017  
õ - a 

Direktor 1 1 1 
Majandusjuhataja 1 1 1 
Õppealajuhataja 1 1 1 
Õpetajad 12 12 12 
Õpetaja abid 7 7 7 
Muusikaõpetaja 1 1 1 
Liikumisõpetaja 0,75 0,75 0,75 
Eripedagoog 1  1 1  
Logopeed 0,5 

(täitmata) 
0,5 
(täitmata) 

0,5  

Tervishoiutöötaja/tervisedendaja 0,5 0,5 0,5 
Kokk 2 2 2 
Üldkoristaja 0,625 0,625 1 
Majahoidja 1 1 1 

 

Pedagoogide jaotus haridustaseme järgi (seisuga 1. september 2017). 

Pedagoogide 
arv 

Keskharidus Kõrgharidus 
omandamisel 

Keskeriharidusega, 
kvalifikatsioonile 
vastav 

Kõrgharidusega 

14 2 1 4 7 
 

2.3 RÜHMADE STRUKTUUR JA ANALÜÜS 
 

Paldiski Lasteaias Naerulind tegutseb 6 rühma. Rühmad jagunevad: sõimerühm(ad), aiarühmad, 

vajadusel liitrühm(ad). 

Rühmade komplekteerimise põhimõte 

Lapsed võetakse lasteaeda vastu alates 1,5 aastaseks saamisest. 
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Rühmadesse on paigutatud üldjuhul ühevanused lapsed. Samasse rühma paigutatakse lapsed, kes 

on sündinud aasta jooksul alates 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini. 

Liitrühmi komplekteeritakse juhul, kui ühte vanusegruppi kuuluvaid lapsi ei ole terve rühma 

jagu. 

Laste arv rühmas 10. septembri seisuga 

Vanuse rühmad 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
I vanuserühm 
(noorem sõim) 

7 10 11 9 

I vanuserühm 
(vanem sõim) 

13 14 14 11 

II vanuserühm 
(3-4) 

21 17 17 17 

III vanuserühm 
(4-5) 

14 16 18 17 

IV vanuserühm 
(5-6) 

21 14 15 13 

V vanuserühm 
(koolieelikud) 

21 20 12 14 

Kokku lapsi 97 91 87 81 
 

NB! Laste arv õppeaasta jooksul tavaliselt suureneb. (23. märtsi 2018 seisuga on nimekirjas 89 

last). 

Mitte eesti kodukeelega lapsed seisuga 1. september 

 2015 2016 2017 

Eesti-vene keel 12 14 12 

Vene keel 14 18 15 

Valgevene-vene keel 1 - - 

Eesti-läti–inglise keel - - 1 

Eesti-inglise keel - - 1 

Mitte eesti kodukeelega 
lapsi kokku 

27 32 29 

 

Aasta jooksul laste kohalkäimise % (periood september- mai) 
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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Kohalkäimise % 60,4 % 60 % 58,9 % 

 

Eripedagoogi või logopeedi vajavate laste arv 31. mai seisuga: 

 2014-2015 2015-2016 2016- 2017 
Õppeaasta jooksul 
eripedagoogi juures 
käinud laste arv 
kokku 

36 32 31 

 

Põhja-Eesti Rajaleidja poolt nõustamisteenust saanud laste arv (eripedagoogi, psühholoogi ja 

logopeedi nõustamine). Erispetsialistid käisid lasteaias kohapeal. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nõustamisel 
osalenud laste arv 

23 7 11 

 

Koolipikendust saavate laste arv 1. septembri seisuga 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nõustamiskomisjoni 
otsusega määratud 

- - 1 

 

2.4 ÕPPE-  JA KASVATUSKORRALDUS 
 

Õppe- ja kasvatustegevuse periood kestab 01. septembrist kuni 1. maini. Lasteaia 

õppekasvatustegevust kavandab ja planeerib pedagoogiline nõukogu. 

Õppe- ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava 

päevarütmi ning une- ja ärkvelolekuaja. Päevakavas vahelduvad igapäevatoimingud, laste 

vabategevused ning lasteasutuse õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevus. 

2.5 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
 

Info edastamine, edasise töö kavandamine, sisulised arutelud ja analüüsid toimuvad töötajate 

üldkoosolekutel, pedagoogilise nõukogu koosolekutel ja infotundides, vajadusel rühmatööna. 

Väga olulisele kohale on asetunud info edastamine elektrooniliselt. 
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3 LASTEAIA MISSIOON, VISIOON, MOTO JA PÕHIVÄÄRTUSED 
 

Missioon 

Lapsesõbraliku ja igakülgset arengut toetava keskkonna loomine. Et meie lapsed, olenemata 

koduse kasvatuse ja õpetuse tasemest, tuleksid koolis õppimise ja käitumisega hästi toime ning 

väärtustaksid oma kodu, perekonda ja kaasinimesi. Laps on meile võrdväärne koostööpartner, 

oma kogemuste tasandist lähtuvalt. 

Visioon 

Meie lasteaed on nagu Paldiski pankrannik – tasakaalukalt tasapinnaline, huvitavalt 

mitmekihiline. Erinevatest rahvustest, erinevaid keeli kõnelevad lapsed, lapsevanemad ja 

õpetajad erinevate kivimitena üksteist toetamas ja täiendamas – koos moodustades tugeva ühtse 

terviku, mis tagab Paldiskile kindla, eesti rahva traditsioone ja kombeid au sees hoidva tuleviku. 

Moto 

IGA LAPS ON KORDUMATU, IGA LAPS ON KINGITUS 

Põhiväärtused 

Lähtume lapsest – kõik meie tegevused lähtuvad lapsest. Märkame ja hoolime. Meie töötame 

selleks, et lastel oleks hea. 

Oleme sõbralikud – eelkõige laste ja lastevanematega, loomulikult ka külaliste ja kolleegidega. 

Teeme koostööd – oleme meeskond, tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel. 

Oleme lojaalsed laste, lastevanemate ja üksteise suhtes. Tunnustame lapsi ja töötajaid. 

Kevadel valime ühiselt tunnustamiseks „Aasta õpetaja“ ja „Aasta töötaja“. Vahetame ideid ja 

kogemusi. Ei keela oma abi, kui seda palutakse. Täidame maja reegleid. Oleme uhked oma 

lasteaia üle. 

Usaldame üksteist – julgeme küsida, räägime kaaslasega ning oleme avatud. Peame lepetest 

kinni. Märkame ja toetame teineteist. 

  



11 
 

4 LASTEAIA 2015-2017 SISEHINDAMISE JA ARENGUKAVA KOKKUVÕTE 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Tulemused: 

• Toimus Harju Maavalitsuse poolt temaatiline haldusjärelevalve, perioodil 07.12.- 
11.12.2015. 

• Temaatilise haldusjärelevalve ettekirjutused täidetud. 
• Juhtkonna eestvedamisel toimub pidev lasteaia parendamine. 
• Logopeedi ametikoht on täidetud alates 2016. aastast. 
• Dokumendihaldus muudetud järk-järgult digitaalseks, võetud kasutusele EKIS (Eesti 

Koolide Infosüsteem). 
• Õpetajate avatud tegevuste läbiviimine ja tagasiside andmine. 
• Lasteaial toimiv koduleht. 
• Lasteaiakohtade järjekord lastevanematele nähtav. 
• Koostatud ja vastu võetud „Lapse Paldiski linna koolieesesse lasteasutusse Naerulind 

vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“, uuendatud lasteaiakoha taotlusvorm ning 
alustatud lasteaiakoha kasutamise lepingu sõlmimist lapsevanema ja lasteaia vahel. 

• Koostatud uus kodukord, lapsevanemale infovoldik ja sõimerühma tulija meelespea, 
ümarlaua läbiviimise protokolli vorm. 

• Tuleohutusjärelevalve ettekirjutused täidetud. 
• Läbiviidud lastevanemate lasteaiaga rahuloluküsitlus. 
• Koostatud ja kinnitatud lasteaia hädaolukorra plaan. 
• Koostatud, uuendatud ja töötajatele tutvustatud töötervishoiu- ja tööohutuse 

juhendmaterjale. 
• Väljaselgitatud töökeskkonna ohutegurid ning koostatud ohtude kõrvaldamise 

tegevusplaan. 
• IT vahendite järk-järguline uuendamine. 
• Koostöö Põhja-Eesti Rajaleidjaga. 

 

Parendused: 

• Uuendada ja kaasajastada järk-järguliselt dokumentatsiooni (põhimäärus, lasteaeda 
vastuvõtu kord, ametijuhendid, töökorralduse reeglid jms kasteaiaelu reguleerivad 
korrad) seoses omavalitsuste ühinemisega. 

• Uuendada sisehindamissüsteemi, mis on seotud arengukavaga. 
• Kaasata lasteaia hoolekogu rohkem lasteaiaellu. 
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4.2 Personalijuhtimine 

Tulemused: 

• Toitlustamisega tegelevatele uutele töötajatele (õpetaja abid) on korraldatud veebipõhine 
toiduhügieenikoolitus. 

• Uuendatud õpetajate ja õpetaja abide jt ametikohtade ametijuhendid. 
• Pedagoogid on saanud aktiivselt osaleda täiendkoolitustel. 
• Toimunud arenguvestlused töötajatega. 
• Toimuvad igakuised infotunnid. 
• Korraldatud meeskonnakoolitus „Koostöö lasteaias“, M. Liinev. 
• Läbiviidud ümarlauad rühmameeskondadega. 
• Toimunud töötajate atesteerimised pedagoogiks ja vanempedagoogiks. 
• Aktiivsem ja kiirem infovahetus/suhtlus läbi ELIISi kõikide töötajatega. 
• Õpetaja abidele toimus konkurss „Lapsesõbraliku söögi serveerimine“. 
• Uutele ning aegunud tunnistustega töötajatele toimusid esmaabi koolitused. 
• Igal aastal korraldatud evakuatsiooniõppus. 
• Regulaarselt tunnustatud töötajaid (aasta õpetaja ja aasta töötaja valimine, tänukirjade 

andmine silmapaistvate tulemuste eest lasteaiaelu edendamisel, staažikate töötajate 
tänamine jms). 

• Toimunud mitmed õppekäigud teistesse lasteasutustesse, saamaks uusi ideid, kogemusi, 
võrdlusi. 

• Personaliga ühiste tähtpäevade tähistamine, ühised teatrikülastused. 
• Võimaldatud tasuta kasutada linna ujulat. 

 

Parendused: 

• Innustada töötajaid atesteerima pedagoogiks ja vanempedagoogiks. 
• Töötajate arvutioskuse pidev täiendamine. 
• Anda õpetaja abidele pedagoogilisi ja ametialaseid teadmisi. 
• Kaasata abipersonali aktiivsemalt osalema lasteaia üritustel. 
• Töötajate koostöö ja motiveerimise eesmärgil leida rohkem võimalusi õppekäikude 

korraldamiseks ning traditsiooniliste ühisürituste korraldamiseks väljaspool lasteaeda. 
• Töötajate kaasamine tervist edendavatesse ühisüritustesse. 
• Leida võimalused meeskonnatöö paremaks toimimiseks. 

 

4.3 Õppe- ja kasvatustegevus 

• Koostatud uus õppekava. 
• Koostatud uus koolivalmiduse kaardi vorm. 
• Igaks õppeaastaks koostatakse uus tegevuskava. 
• Õpetajad koostavad igale lapsele isikliku arengumapi. 
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• Erivajadustega lastele sai tellitud Põhja-Eesti Rajaleidjast erinevad spetsialistid, kes 
andsid hinnangu abivajavatele lastele, nõustasid nende vanemaid ja õpetajaid ning andsid 
laste kohta tagasiside. 

• Liitunud meetodiga „Kiusamisest vaba lasteaed“. 
• Liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. 
• Osalemine väikelaste vigastuste ennetusalases projektis „Aga Mina“. 
• Osalemine konkursil „Keskkonnakäpp 2016“. 
• Koolieelikute rühmad käisid kevadeti eelkoolis Paldiski Põhikoolis. 
• Arenguvestlused toimunud regulaarselt kõikides rühmades. 
• Toimiv rahvatantsuring vanematele rühmadele. 
• On loodud liiklusväljak. 
• Eripedagoogi regulaarne individuaalne tugiõpe abi vajavate lastega ning vajadusel 

lastevanemate nõustamine. 

• Logopeed töötab aktiivselt lastega ja nõustab lapsevanemaid. 

• Toimivad õppe- ja kasvatustöö grupp, kunstigrupp ja tervisemeeskond. 

• Teatritruppide esinemised toimusid kord kuus. 
• Toimub eesti keele tugiõpe muusika ja rütmi kaudu mitte eesti kodukeelega lastele. 

 

Parendused: 

• Leida uutele õpetajatele mentorid. 
• Koolitustelt saadud info tagasiside teistele õpetajatele. 
• Jätkata eesti keele tugiõppega. 
• Leida võimalusi õpetajate koolitusteks lapsest lähtuvate tegevuste planeerimisteks ja 

läbiviimisteks. 
• Aktiivsemalt kaasata rühmasid kasutama meetodit „Kiusamisest vaba lasteaed“. 
• Kasutada olemasolevaid vahendeid ning jääkmaterjale õppe- ja kasvatustegevustes. 
• Korraldada õpetajatele efektiivsemalt erivajadustega laste ja vanemate toetamist ja 

nõustamist. 
• Jätkata õuesõppe arendamisega, leida läbi projektide rahastamisvõimalusi. 

 
 

4.4 Koostöö huvigruppidega 

Tulemused: 

• Toimusid mitmed ümarlauad lastevanemate nõustamiseks ja probleemide lahendamiseks. 
• Toimus koostöö raamatukoguga (kunstinäituste korraldamine ja õppekäigud). 
• Regulaarne koostöö OÜ Jadent hambaraviga (laste hammaste profülaktiline läbivaatus). 
• Lastevanemate esindajad on juhtimisse kaasatud hoolekogu kaudu. 

• Koostöö MTÜ Newstart (tantsuring lastele). 
• Koostöö vallavalitsusega. 
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• Hea koostöö kohalike organisatsioonidega (Alexela Group, MTÜ Heategevusfond Uus 
Laine, Paldiski Põhjasadam). 

• Koostöö teiste Paldiski haridusasutustega.  
• Koostöö Klooga, Laulasmaa, Padise ja Vasalemma lasteaedadega (kunstinäitused, 

rahvatantsupäev, sporditrall, teatripäev) 
 

Parendused: 

• Huvigruppide kaasamine projektipõhisesse koostöösse 
• Lastevanemate ettepanekul laste huviringide võimaldamine lasteaias (robootikaring ja 

teadusring). 
• Julgustada neid vanemaid, keda on õppenõustatud seoses lapse erivajadusega, tõsisemalt 

suhtuma ja aktiivsemalt kaasa aitama lapse arengule. Teavitama neid abisaamise 
võimalustest. 

• Ergutada vanemaid aktiivsemalt lastevanemate kevadises rahuloluküsimustikus osalema. 
• Planeerida koolitusi/seminare ka vanematele. 
• Tõsta lasteaiatöötajate, laste ja vanemate rahulolu. 
• Parendada koostööd teiste haridusasutustega. Koolivalmiduse paremaks kavandamiseks 

kujundada koostöö Paldiski Põhikooli algklasside õpetajatega. 
• Jätkata koostööd ja suhtlust Soome sõpruslasteaiaga. 
• Koostöö järelevalve asutustega. 
• Parendada töötingimusi. 

 

4.5 Ressursside juhtimine 

Tulemused: 

• Maja katuse remont ja piksekaitse paigaldamine. 
• Uued välistrepid kõikide sissekäikude juurde ning invatee paigaldamine. 
• Sundventilatsiooni paigaldamine üle terve maja 
• Vanad siseruumidesse jäänud aknaaugud ehitatud kappideks. 
• Tuletõkkeustele automaatsete toiteplokkide paigaldamine. 
• Soetatud külmkapp, köögiviljatükeldaja koos lisateradega, suurköögi nuimikser, 

serveerimislaud, pesumasin, Uute riiulite ja köögikappide ostmine. Katkise 
nõudepesumasina väljavahetamine uuega. 

• Soetatud uus, kvaliteetne ja kaasaegne kontoritehnika kombain, saali projektor, igasse 
rühma sülearvutid, kuivatuskapid, jalanõuderiiulid, vahetatud välja vanad vaibad, 
liikumistegevuste läbiviimiseks väikesed ja suured matid. 

• Soetatud juurde jalgrattahoidjad, õuealale kaks prügikasti, vahetatud välja vanad 
liivakastide katted, sõimealale soetatud uus liivakast, tasandatud õueala, soetatud 
lehepuhur, trimmer. 

• Vajadusel uuendatud sööginõusid, voodipesu, käterätte, eririietust. 
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• Toimub regulaarne tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldus ja kontroll, elektrikäidu 
korraldamine, ventilatsioonisüsteemi hooldus, kahjuritõrje kontroll, remonditöid teostab 
Berni Teeninduse OÜ. 

 
Parendused: 

• Maja juurdeehituse ja renoveerimise käigus pooleli jäänud tööde maja projektijärgse 
ehituse jätkamine/lõpetamine (kabinetid õppealajuhatajale, majandusjuhatajale, 
eripedagoogile, tervisedendajale, laoruumid ja personali riietusruum ning wc). 

• Laoruumidesse luua korralik garderoobisüsteem (stanged, riiulid) kostüümide jms 
paigutamiseks. 

• Lasteaia kvaliteedi parendamiseks leida rahastamisvõimalusi läbi erinevate projektide. 
• Lasteaia õueala vajab uuendust (liivakastid, ronilad, kiiged, sõimerühma mänguala 

piirdeaia suurendamine, seiklusrada jms). 
• Leida võimalus valvekaamerate paigaldamiseks õuealale. 
• Laiendada autode parkimisplatsi. 
• Puhketoa muutmine töötajasõbralikumaks: vana mööbli väljavahetamine (diivan, laud, 

toolid, väikese kööginurga paigaldamine, kuhu kuulub lisaks nõudekapile külmkapp ja 
kohvimasin). 

• Köögiinventari uuendamine (vahetada välja vanad roostevabaterasest töölauad, 
paigaldada eelpesudušš, professionaalsete kööginugade soetamine). 

• Uuendada järk-järgult koristusvahendeid (tolmuimeja, mopid jms). 
• Turvalisuse huvides kaasajastada välisuste süsteem. 
• Saalis mööbli täiendamine (sektsioonkapp, pingid, täiskasvanute inimeste toolid). 
• Rühmadesse laste toolide ostmine. Rühmaruumides järk-järguline sanitaarremont ja 

vajadusel inventari väljavahetamine. 
• Tegevuste jäädvustamiseks soetada kaasaegsem fotoaparaat ja videokaamera. 

Rühmadesse soetada kaasaegsed muusikakeskused.  
• Koolieelikute rühma tahvel (kahepoolselt kasutatav ja ratastel). 
• Erialaspetsialistidele ja majandusjuhatajale arvutite soetamine. 
• Rahvariiete kollektsiooni täiendamine. 
• Säästev tarbimine. 

 
 

5 SWOT-ANALÜÜS 
 

TUGEVUSED 
 
Ilus ja turvaline õueala, lastel 
liikumisvabadus. 
Oma köök ja kohapeal valmistatud toit. 
Väike maja, vähe rühmi, töötajad tunnevad ja 
teavad teineteist. 
Lasteaiakohtade piisav olemasolu. 
Sõbralik ja hubane keskkond, vastutulelik ja 
abivalmis kollektiiv. 
 

NÕRKUSED 
 
Nõrk meeskonnatöö. 
Palju probleemseid perekondi. 
Kaadrivoolavus. 
Keskmisest väiksem rahaline võimekus. 
Koostöövõrgustiku puudumine vallas. 
Lastevanemate vähene osavõtt ühisüritustest. 
Info liikumine lastevanemate ja õpetajate 
seas. 
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Remonditud ruumid, saal ja eraldi 
magamistoad. 
Erivajadustega lastega tegelemine 
individuaalselt. 
Palju noori kolleege. 
Enesetäiendamise võimalused. 
Asukoht looduslikult mitmekesises 
paikkonnas, annab võimaluse õuesõppeks. 
Väljakujunenud traditsioonid ja üritused. 
Eripedagoogi ja logopeedi olemasolu. 
Looduse õpperaja olemasolu. 
Erinevad ja mitmekülgsed koolitused. 
Pädev ja heatahtlik juhtkond. 
Lasteaia hea maine kogukonnas. 
Kiire ja efektiivne töökorraldus ja 
infovahetus. 
Multikultuursus kui seltskonda rikastav 
nähtus. 
Eesti keele õpe muukeelsetele lastele. 
Õpetajate tulemusliku töö vääriliselt 
tunnustamine. 
Korralik lasteaia piirdeaed. 
Liiklusväljaku olemasolu. 
Korralik ventilatsiooni süsteem. 
Rühmades korralikud laste riiete ja jalanõude 
kuivatamiskapid. 
Erinevate töögruppide olemasolu. 
Ühisüritused kollektiiviga. 
Oleme liitunud Tervist edendavate 
lasteaedade (TEL) võrgustikuga. 
Lasteaia tegevust kajastatakse kodulehel ja 
facebookis. 
Lastel võimalus huvitegevuseks (rahvatants, 
showtants). 
Töötajate arvamusega arvestamine. 
Igas rühmas sülearvuti. 
Paindlik töökorraldus. 
Multifunktsionaalse printer-koopiamasina 
olemasolu. 
Töötajatele tasuta ujumine. 
Lasteaedade vahelised üritused. 
 

Lastevanemate vähene teadlikkus 
kasvatusküsimustes. 
Palju erivajadustega lapsi. 
Puudub töötajate pesemisvõimalus, duširuum. 
Lastel õuealal vähe sportimisvõimalusi. 
Erivajadustega laste jaoks raske leida 
tugiisikut. 
Helitehnika puudus rühmades. 
Puudub tervishoiutöötaja. 
Palju muu- või kakskeelseid lapsi rühmas. 
Haiged lapsed lasteaias. 
Puuduvad kabinetid eripedagoogile, 
õppealajuhatajale, logopeedile, 
majandusjuhatajale. 
Logopeedi piiratud tööaeg ei võimalda 
tegeleda kõikide abivajavate lastega. 
Võõrastel isikutel ligipääs lasteaia 
siseruumidesse. 
Ruumipuudus. 
Ühise söögisaali puudumine. 
Terve maja peale üks personali tualettruum. 
Õueala atraktsioonide puudus, eriti sõimealal. 
Vähe vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu. 
Ressursside nappus nt ehitustööde 
lõpuleviimiseks. 
Puudub asendusõpetaja võimalus. 

VÕIMALUSED 
 
Ideedele avatud juhtkond, saab end huvitavate 
ettevõtmistega proovile panna. 
Multikultuurilisus. 
Õppetegevustesse on võimalus lõimida 
ümbritsevas looduskeskkonnas viibimist. 
Personali, õp. abide erialane koolitamine. 

OHUD 
 
Haiged lapsed rühmas. 
Materiaalsete vahendite vähene kasutamine. 
Erineva arengutasemega lapsed. 
Kvalifitseeritud personali puudus. 
Vahetuvad õpetajad ja õp. abid. 
Ressursi puudus. 
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Projektide koostamine/kirjutamine. 
Koostöö linna territooriumil asuvate 
asutustega (õppekäikude korraldamine). 
Kogemuste omandamine teistest 
lasteaedadest, sõprussidemete loomine. 
Koostöö tõhustamine lastevanematega, 
koolitused lastevanematele. 
Sponsorite leidmine. 
Tihedam koostöö lasteaia ja kooli vahel. 
Lasteaiatöötajatele motivatsiooniks erinevate 
võimaluste pakkumine (nt. 1x nädalas ujula 
tasuta). 
Koostöövõrgustiku loomine Lääne-Harju 
vallas. 
Varajane märkamine – märgata ja ja suunata 
ka andekaid lapsi. 
Õppereisid enesetäiendamiseks ja kogemuste 
saamiseks ning vahetamiseks. 
Lastega erinevatel konkurssidel käimine. 
Huviringide laiendamine. 
Lasteaia õuealale sportimisvõimaluste ja –
vahendite rajamine. 
Metoodilise materjali pidev täiendamine. 
Lasteaia turvalisemaks muutmine 
(uksekaardid, territooriumi videovalve). 
 

Koolituste kallid hinnad. 
Rahastuse vähenemine lasteaia materiaal-
tehnilise baasi arendamiseks. 
Uuenduste mitte positiivne vastuvõtt. 
Madal töötasu. 
Kaadrivoolavus. 
Omavalitsuse poolne vähene toetus. 
Omavalitsuste liitumisega kaasnevad 
muutused. 
Ärevad lapsevanemad, kes ei oska 
situatsioonidele adekvaatselt reageerida. 
Erivajadustega ja muukeelsete laste arvu 
pidev suurenemine rühmades. 
Lastevanemate süvenev ükskõiksus laste 
probleemide suhtes, soovimatus selles vallas 
koostööd teha. 
Erineva haridustasemega töötajatel võrdne 
palk. 
Nõrk meeskonnatöö rühmasiseselt, õpetajate 
motivatsioonipuudus. 
Laste käitumisprobleemid kanduvad 
perekonnast lasteaeda. 
Erinevate seaduste ja nõudmiste pidev 
muutmine. 
Töötajate erinevad väärtused, mis ei soodusta 
meeskonnatööd. 

 
 

6. LASTEAIA NAERULIND TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018-2020 

6.1 Eestvedamine ja juhtimine 
Eesmärgid:  

• Asjaajamine toetab lasteaia eesmärkide elluviimist 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Lasteaia tööd 

reguleerivate 
kordade, 
töölepingute, 
kavade, juhendite, 
eeskirjade 
uuendamine, 
koostamine ja 
tutvustamine 

Kaasajastatud 
dokumentatsioon 

x x x 

Direktor KOV 

2. Hoolekogu 
kaasamine 
lasteaiaellu 

Hoolekogu 
aktiivne osalemine 
lasteaiaelus 

x x x 
Direktor Pole 

määratav 
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3. Meeskonna koostöö 
arendamine, 
motivatsiooni 
toetamine 

Lasteaia sujuvaks 
tööks on 
kujunenud hea 
meeskonnatöö ja 
avatud suhtlus 

x x x 

Direktor Eelarve 

4. Arendustegevuseks 
erinevate 
töörühmade 
moodustamine 

Personal on 
kaasatud lasteaia 
arendusse  

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

5. Koostöö Tervist-
edendavate 
Lasteaedade (TEL) 
võrgustikuga 

Lasteaed teeb 
aktiivselt 
võrgustikuga 
koostööd 

x x x 

Tervise-
meeskonna 
juht 
Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

6. Personali rahulolu 
küsitluste 
korraldamine 

Tulevad välja 
peamised 
tugevused ja 
nõrkused, mis on 
vaja parandada 

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

7. ELIIS-is rühmade 
õppe- ja 
kasvatustöö kohta 
sissekannete 
jälgimine, 
kontrollimine, 
analüüsimine ja 
tagasisidestamine 
õpetajatele 

Toimib õppe- ja 
kasvatustööd 
puudutav 
dokumenteerimine 
ning selle 
õigeaegne täitmine 

x x x 

Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

8. Dokumentide 
arhiveerimine 

Dokumendid on 
säilitamiseks 
korrastatud 

x x x 
Direktor Pole 

määratav 

9. Õppekava 
analüüsimine ja 
uuenduste tegemine 

Lasteaia  õppe-ja 
kasvatustegevused 
paranevad 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

 

6.2 Strateegiline juhtimine 
Eesmärk: Tegevuskava, sisehindamine ja arengukava on omavahel seotud 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Õppeaasta 

tegevuskava 
koostamine 

Tegevused on 
planeeritud x x x 

Õppeala-
juhataja 
Direktor 

Pole 
määratav 

2. Sisehindamis-
tulemuste 
analüüsimine 

Analüüsi 
tulemused toovad 
välja edasised 
parendusvald-
konnad uues 
arengukavas 

x x x 

Direktor 
Õppeala -
juhataja 

Pole 
määratav 



19 
 

3. Arengukava 
koostamine 
aastateks 2021-
2024 

Asutuse tegevus 
põhineb 
sisehindamise 
tulemustest 
lähtuval 
strateegilisel 
arenguplaanil 

  x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

4. KOV-ile 
ettepanekute 
tegemine  

Lasteaia töö ja 
töökeskkond 
muutub paremaks 

x x x 
Direktor Pole 

määratav 

 

6.3 Personalijuhtimine 
 

Eesmärgid: 

• Personali aktiivne kaasamine lasteaiaellu. 
• Leida võimalus meeskonnatöö paremaks toimimiseks. 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Täitja/ 
Vastutaja 

Ressurss 

1. Õpetaja abide 
pedagoogiliste 
teadmiste 
suurendamine läbi 
koolituste  

Paranevad õpetaja 
abide tulemused 
töötegemises x x x 

Õppeala-
juhataja 
Direktor 

Eelarve 
Projektid 
KOV 

2. Personalivajaduste 
hindamine 

Tulevad välja 
koosseisu 
loomiseks 
vajalikud asjad 

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

3. Avatud tegevuste 
korraldamine 

Juhtkond ja 
õpetajad tutvuvad 
kolleegi tegevuste 
läbiviimisega 

x x x 

Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

4. Koolitustel 
osalemine ja 
sisekoolituste 
korraldamine 

Täienevad 
erialalised 
teadmised 

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Eelarve 

5. Töötajate 
õppekäigud, 
traditsiooniliste 
motivatsiooni-
ürituste 
korraldamine 

Personal saab uusi 
ideid, teadmisi, 
kogemusi 

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Eelarve 
KOV 
Projektid 

6. Töötajate 
arvutikasutamis-
oskuste 
täiendamine 

Oskuslik arvuti 
kasutamine 
lihtsustab 
töötegemist ja 
laiendab õpetamise 
võimalusi 

x x x 

Direktor Eelarve 
Projektid 



20 
 

7. Rahvusvahelistes ja 
siseriiklikes 
projektides 
osalemine 

Mitmekesistab 
igapäevatööd, 
annab võimalusi 
arenguks 

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Eelarve 

8. Töötajate 
ametijuhendite 
uuendamine 

Töötajad on 
teadlikud oma 
kohustustest, töö 
on reguleeritud 

x x x 

Direktor Pole 
määratav 

9. Töökeskkonna 
riskianalüüsi 
korraldamine 

Selguvad peamised 
riskid ja 
parendamist 
vajavad 
valdkonnad 

x x x 

Direktor 
 

Pole 
määratav 

10. Arenguvestluste 
läbiviimine, 
kokkuvõtete 
tegemine 
personaliga 

Arenguvestluste 
tulemused on 
aluseks edasise töö 
ja töökeskkonna 
parendamiseks 

x x x 

Õppeala-
juhataja 
Direktor 

Pole 
määratav 

11. Personali 
tunnustamine 

Personal on 
motiveeritud x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

KOV  
Eelarve 

12. Töökeskkonna 
voliniku 
koolitamine 

On tagatud ohutud 
ja tervist säästvad 
tööolud 

  x 
Direktor Eelarve 

13. Tuleohutuse eest 
vastutava isiku 
tuleohutusalane 
koolitus 

Paranenud asutuse 
tuleohutusalane 
teadlikkus, 
paranenud 
sellealane tegevus 
lasteaias 

  x 

Direktor Eelarve 

14. Esmaabi koolituse 
korraldamine 
personalile 

Töötajatel on 
esmaabi andmise 
põhiteadmised ja 
õnnetusjuhtumite 
korral valmisolek 
abi andmiseks 

x x x 

Direktor Eelarve 

 

6.4 Õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärgid: 

• Toimub lasteaia õuealale rajatud õpperaja pidev täiendamine 
• Lapsest lähtuva arengu toetamine erinevaid lahendusi leides ja pakkudes. 

• Jätkata eesti keele tugiõppega 
• Õppe- ja kasvatustegevustes kasutatakse lõimitud õpet läbi mängu ja erinevaid 

aktiivõppemeetodeid 
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Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Koolivalmiduse 

hindamine 
On ülevaade 
koolivalmiduse 
tasemest 

x x x 
Eri-
pedagoog 
Õpetajad 

Pole 
määratav 

2. Huvitegevuse 
pidev arendamine 
ja uuendamine 

Lapsed osalevad 
erinevates 
huviringides 

x x x 
 KOV 

3. Jätkata eesti keele 
tugiõppega 

Teist keelt 
kõnelevate laste 
sõnavara laieneb ja 
hääldus paraneb 

x x x 

Õppeala -
juhataja 

Eelarve 
KOV 

4. Tervisedenduslikud 
tegevused lõimida 
lasteaia ja rühmade 
tegevuskavadesse 

Lapsed on 
teadlikumad tervise 
hoidmisest ja 
tervislikest 
eluviisidest 

x x x 

Õppeala- 
juhataja 
 

Pole 
määratav 

5. Loodusraja „Olen 
virk ja kraps, 
õuesõppe laps“ 
arendamine lasteaia 
territooriumil 
(õpimapid, aiamaa 
rajamine) 

Looduskeskkonna 
ja keskkonnahoiu 
paremaks 
tundmaõppimiseks 
kasutatakse 
õuesõpperada 

x x x 

Õppeala- 
juhataja 
Õpetajad 

Eelarve 

 

6.5 Terviseedendus lasteaias 

Eesmärgid: 

• Terviseedendusmeeskonna töö jätkamine ja parendamine 
• Regulaarne tervisekasvatuse ja terviseedendusealane tegevus laste, lastevanemate ja 

personaliga 
• Jälgida ja analüüsida toitlustamist ning uuendada toidu tehnoloogilisi kaarte 

Nr Vajalikud 
tegevused 

Tulemus 2015 2016 2017 Vastutaja Ressurss 

1. Tervisemeeskonna 
koosolekud 

Terviseedenduse 
edendamine 

x x x 

Õppeala-
juhataja 
Tervise-
mees-
konna juht 

Pole 
määratav 

2. Tervist Edendavate 
Lasteaedade 
võrgustikuga 
koostöö jätkamine 

On täiendatud 
teadmisi praktikult 
praktikule 

x x x 

Õppeala-
juhataja 
Direktor 

Pole 
määratav 

3. Lasteaia 
tervisemeeskonna 
osalemine TEL 
võrgustiku 
õppepäevadel 

Tervisedendaja 
saab tervise-
edenduse alase 
väljaõppe ja on 
antud valdkonna 

x x x 

Õppeala-
juhataja 
Tervise-
mees-
konna juht 

Eelarve 
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uudistest 
informeeritud 

4. Õppeaasta 
terviseürituste 
tegevuskava 
koostamine 

Üritused on 
plaanipäraselt 
korraldatud ja 
läbiviidud x x x 

Liikumis-
õpetaja 
Õppeala-
juhataja 
Tervise-
mees-
konna juht 

Pole 
määratav 

5. Laste 
kasvukeskkonna 
riskianalüüsi 
korraldamine  

Laste 
kasvukeskkonna 
riskitegurid on 
välja selgitatud 

x x x 

Direktor Pole 
määratav 

6. Töökeskkonna 
riskianalüüsi 
korraldamine  

Töökeskkonna 
riskitegurid on 
välja selgitatud 

x x x 
Direktor Pole 

määratav 

7. Spordipäevade 
korraldamine 

Teadlikkus 
liikumise 
olulisusest on 
suurenenud x x x 

Tervise- 
mees 
konna juht 
Liikumis-
õpetaja 
Muusika-
õpetaja 

Eelarve 

8. Regulaarne 
tervisekasvatuse ja 
terviseedenduse 
alane tegevus  

Lapsed on 
vaimselt, 
sotsiaalselt  ja 
füüsiliselt tervemad x x x 

Tervise-
mees-
konna juht 
Õppeala-
juhataja 
Liikumis-
õpetaja 

Pole 
määratav 

9. Terviseedendamise 
korraldamine 
töötajatele  

Töötajad on 
terviseteadlikud 

x x x 

Tervise -
meeskonn
a juht 
Liikumisõ
petaja 

Eelarve 

10. Lastevanemate 
nõustamine 
tervisekasvatuse 
osas  

Lapsevanemad on 
terviseteadlikud ja 
oskavad ka oma 
lapsi selles 
valdkonnas 
paremini 
juhendada/õpetada 

x x x 

Õpetajad 
Õppealaju
hataja 
 

Pole 
määratav 

11. Lastevanemate ja 
töötajate 
tagasisideküsitluse 
korraldamine ja 
tulemuste analüüs 
terviseedenduse 
osas 

Terviseedendus on 
lasteaias 
jätkusuutlik ja 
tegevused on 
regulaarsed 

x x x 

Tervise- 
mees-
konna juht 
Direktor 
 
 
 
 

Pole 
määratav 
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12. Jälgida ja 
analüüsida laste 
toitlustamist 

Lastele on tagatud 
täisväärtuslik ja 
nõuetele vastav 
toidumenüü  

x x x 

Majandus-
juhataja 
Kokad 

Pole 
määratav 

13. Toidu 
tehnoloogiliste 
kaartide 
uuendamine 

Lastele pakutakse 
täisväärtuslikku 
toitu, mis on tehtud 
võimalikult heast 
toorainest 

x x x 

Majandus-
juhataja 
Kokad 

Pole 
määratav 

 

6.6 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärgid: 

• Lastevanemate kaasamine lasteaia tegevustesse 
• Toimib aktiivne infovahetus  
• Toimib erinevatele huvigruppidele suunatud rahuloluküsitlus ja tagasiside andmine 
• Projektipõhine koostöö erinevate huvigruppidega  

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Koostöö valla teiste 

asutustega 
• Esinemised, 

üritused, 
konkursid jms 

Toimub 
asutustevaheline 
infovahetus x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

2. Lastevanemate 
informeerimine ja 
nõustamine 
(üldkoosolekud, 
teabepäevad, 
pereüritused) 

Informatsioon 
jõuab otse 
huvigrupini 

x x x 

Õppeala-
juhataja 
Muusika-
õpetaja 
Liikumis-
õpetaja  

Eelarve 
 

3. Arenguvestluste 
läbiviimine: 
õpetaja-lapsevanem 

Vastastikune 
tagasiside andmine x x x 

Õpetajad 
Eri-
pedagoog 

Pole 
määratav 

4. Koostöö Paldiski 
Põhikooliga: 
üritused, eelkool 
jms 

Lastel kujuneb 
parem 
koolivalmidus 

x x x 

Direktor Pole 
määratav 

5. Koostöö TEL 
võrgustikku 
kuuluvate 
lasteasutustega 

Osalemine TEL 
võrgustiku 
õppepäevadel ja 
üritustel 

x x x 

Õppealaju
hataja 

Pole 
määratav 

6. Rahulolu-
küsimustik 
lastevanematele 

Lasteaed saab 
tagasiside ja 
ülevaate vanema 
rahulolust 
lasteaiaga 

x x x 

Direktor Pole 
määratav 
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6.7 Ressursside juhtimine 

Eesmärgid: 

• Tagatud on kaasaegne ja turvaline õpi- ja töökeskkond 
• Lõpetada lasteaia rekonstrueerimine 
• Toimib säästev tarbimine (vesi, elekter, olmejäätmed jms) 
• Laiendada lasteaia parklat 
• Uuendada infotehnoloogilisi vahendeid 
• Jälgida hinnapoliitikat 

6.7.1.Eelarveliste ressursside juhtimine 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Eelarve koostamine 

ja lisavajaduste 
kaardistamine 
koostöös pidajaga 

Vajadused on 
väljaselgitatud ja 
koostatud plaan 

x x x 

Direktor Pole 
määratav 

2. Plaanipärane 
ressursside 
kasutamine 

Ressursid on 
kontrolli all x x x 

Direktor 
Raamatu-
pidaja 

Pole 
määratav 

3. Tagasiside 
ressursside 
kasutamisest 

Ressursid on 
kontrolli all x x x 

Direktor 
Raamatu-
pidaja 

Pole 
määratav 

4. Hindade jälgimine Ressursid on 
kontrolli all 

x x x 
Direktor Pole 

määratav 
5. Lasteaia keskkonna 

parendamine ja 
uuendamine 

Parem õpi- ja 
töökeskkond x x x 

Direktor Pole 
määratav 

 

6.7.2 Materiaaltehnilise baasi arendamine 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Kabinettide, 

laoruumide ja 
töötajate riietus- ja 
duširuumi ja  wc 
väljaehitamine ning 
nendesse 
ruumidesse uue 
mööbli soetamine 
(õppealajuhataja, 
meditsiinitöötaja, 
majandusjuhataja, 
eripedagoog, pesu-  
ja majandustarvete 
laod ja saali 
panipaik) 
 

Töökeskkond on 
vastavuses 
töötervishoiu ja 
tööohutuse 
seadusega. Paraneb 
töötaja töövõime ja 
heaolu 

x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

KOV 
Eelarve 
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2. Laoruumidesse 
luua korralik 
garderoobisüsteem 
(stanged, riiulid)  

Kostüümid jms 
rekvisiidid on 
süsteemselt 
paigutatud  

x   

Direktor 
Majandus-
juhataja 

Eelarve 

3. Saali sisustamine 
(pingid, kapid, 
toolid)  

Uus, mahukas ja 
turvaline sisustus x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

KOV 
Eelarve 

4. Õueala pidev 
korrastamine 

Õueala on 
turvalisem ja 
ilusam 

x x x 
Majandus-
juhataja 

Eelarve 

5. Parkla laiendamine  Parkimiskohtade 
piisav olemasolu x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

KOV 
Eelarve 

6. Lasteaia õueala 
uuendamine 
(liivakastid, 
ronilad, kiiged, 
seiklusrada, 
sõimerühma 
mänguala piirdeaia 
suurendamine, vee 
kogunemiskohtade 
likvideerimine 
õuealal) 

Turvaline ja 
lapsesõbralik 
õueala 

x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

Eelarve 
KOV 
Projektid 

7.  Rühmadesse laste 
toolide ostmine. 
Rühmaruumides 
järk- järguline 
sanitaarremont ja 
vajadusel inventari 
väljavahetamine 

Rühmad on 
uuendatud ja 
varustatud vajalike 
vahenditega x x x 

Majandus-
juhataja 

Eelarve 

8. Köögiinventari 
ostmine 
(roostevabast 
terasest töölauad, 
eelpesusegisti, 
professionaalsed 
kööginoad) 

Kokkade töö on 
efektiivsem 

x x x 

Majandus-
juhataja 

Eelarve 
KOV 

9. Puhketoa 
muutmine töötaja-
sõbralikumaks: 
vana mööbli 
väljavahetamine 
(diivan, laud, 
toolid, väikese 
kööginurga 
paigaldamine, kuhu 
kuulub lisaks 
nõudekapile 
külmkapp ja 

Olmetingimused on 
paranenud 

x x x 

Majandus-
juhataja 
Direktor 

Eelarve 
KOV 
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kohvimasin) 
10. Muusika- ja 

liikumistegevusteks 
vajalike vahendite 
soetamine 

Õppetegevusteks 
on olemas 
vajalikud vahendid 

x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 
 

Eelarve 
Projektid 

11. Valvekaamerate 
paigaldamine 
õuealale 

Turvaline 
keskkond x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

Projektid, 
KOV 

12. Kaasajastada 
välisuste süsteem 

Turvaline 
keskkond x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

Projektid, 
KOV 

13. Uuendada järk-
järgult 
koristusvahendeid 
(tolmuimejad, 
mopid jms) 

Kaasaegsem 
koristussüsteem 

x x x 

Majandus-
juhataja 

Eelarve 

14. Rahvariiete 
kollektsiooni 
uuendamine 

Korras 
esindusriided  x x x 

Direktor Eelarve, 
projektid 

 

6.7.3 Inforessursside juhtimine 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Infotehnoloogiliste 

vahendite 
uuendamine 
(arvutid, 
helitehnika, 
fotoaparaat, 
videokaamera) 
ostmine 

On olemas 
kaasaaegsed 
infotehnoloogilised 
vahendid 

x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

Eelarve 
KOV 

2. EHIS-e ja ELIIS-i 
järjepidev 
täiendamine, 
andmete muutmine 
jms 

Korrastatud 
andmed 

x x x 

Direktor 
Õppeala-
juhataja 

Pole 
määratav 

 

 

6.7.4 Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Nr Tegevused Tulemus 2018 2019 2020 Vastutaja Ressurss 
1. Soojus,- elektri- ja 

vee energia 
säästliku kasuta-
mise jälgimine 

Säästlik 
majandamine 

x x x 

Direktor 
Majandus-
juhataja 

Eelarve 

2. Jäätmete 
sorteerimise 
korraldamine 

Keskkonnasäästlik 
majandamine x x x 

Majandus-
juhataja 
 

Eelarve 



27 
 

3.  Jätkuvalt on 
infoliikumine, 
dokumendihaldus, 
rahuloluküsitlused 
jms paberivaba ehk 
veebipõhiseks 

Keskkonnasäästlik 
majandamine 

x x x 

Direktor Pole 
määratav 

 

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Paldiski Lasteaia Naerulind arengukava uuendatakse seoses: 

• Haridusalase seadusandluse muudatustega 

• Muutustega õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas 

• Muudatustega riiklikus õppekavas 

• Lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia hoolekogu ettepanekutega 

• Lasteaia arengukavas määratud tähtaja möödumisega 

 

Arengukava ja selle muudatused kooskõlastab direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ja 

hoolekoguga. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Lääne-Harju Vallavalitsus. 

 


