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1.Sissejuhatus 

 
Arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, 
tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava on aluseks 
lasteaia aasta tegevuskava ja eelarve projekti koostamisel. 
 

Käesolev arengukava on jätkuks viiele eelmisele MLA Viimsi Lasteaiad arengukavale. 2014-
2016 aasta arengukava koostamise aluseks on eelneva arengukava perioodi 2010-2013 
analüüs, sisehindamise 2010-2013 tulemused ning õppeaastate aruanded. 
 
Arengukava koostamise protsessi kaasati MLA Viimsi Lasteaiad 8 maja personal ja 
hoolekogu. Iga maja esindas arengumeeskonna liige, protsessis osalesid juhtkond/spetsialistid 
(direktor, 4 õppealajuhatajat, personalijuht, tervishoiutöötaja, MLA Viimsi Lasteaiad 
sekretär), kes koostöös kujundasid ühist arengusuunda majades läbiviidud eeltöö tulemuste 
põhjal.  
 

Õppeasutus tegutseb Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa alusel. 
Alusdokumentideks, mida kasutatakse Viimsi Lasteaiad arengu kavandamisel on: 

• Viimsi Valla arengukava aastani 2029 
• Viimsi valla haridusasutuste võrgu arengukava 2013-2020 
• MLA Viimsi Lasteaiad põhimäärus  
• MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 
• MLA Viimsi Lasteaiad õppekava 2012 (koostatud riikliku õppekava alusel lasteaia 
majade töögruppide poolt) 
• MLA Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaia koha kasutamise ja 
lasteaiast väljaarvamise kord 
• MLA Viimsi Lasteaiad lasteaiatasu määrad ja tasumise kord 
• Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord 
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2.Arengukava koostamise etapid 
 
Lapsevanemate ja personali rahulolu ning ootuste kaardistamine veebipõhise rahulolu-
uuringu alusel (mai-august 2013). 
 
Arengukava koostamise töörühma loomine ja tegevuskava koostamine (aug 2013) ja töögrupi 
tegevused (august-detsember 2013). 
 
Sisehindamistulemuste analüüs: 

• 2013 sept. sisehindamise aruande analüüs 2011-2013 õ/a tegevuste ja tulemuste 
põhjal. 

• 2012-2013 õppeaasta kokkuvõte ja rahulolutulemuste kokkuvõtte: mis võiks olla 
parem MLA Viimsi Lasteaiad majade kaupa. 

 
Muutunud olukorrast lähtuvalt toimus MLA Viimsi Lasteaiad missiooni, visiooni ja 
põhiväärtuste analüüs.  
 
SWOT analüüside koostamine igas majas arendusvaldkondade kaupa (juhtimine ja 
eestvedamine; personalijuhtimine; koostöö huvigruppidega; õppe- ja kasvatusprotsess; 
ressursside juhtimine), tulemuste läbiarutamine arengukava töögrupis. 
 
Eelmise perioodi arengukava eesmärkide täitmise analüüs majade kaupa ja arutelu töögrupis 
(meie tugevused, mida oleme saavutanud; mis muutused on toimunud arengus, kuhu tahame 
liikuda uuel perioodil). 
 
2014-2016 arengusuundade eesmärkide ja tegevuste, tulemusnäitajate määratlemine (iga 
maja ettepanekud; ühisarutelu töögrupis).  
 
 
3.Hetkeseis 

Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad on koolieelne lasteasutus, mille struktuuri kuuluvad 
järgmised Viimsi Lasteaiad majad: Pargi maja, Leppneeme maja, Randvere maja, 
Päikeseratta maja, Karulaugu maja, Astri maja, Laanelinnu maja, Amarülluse maja. MLA 
Viimsi Lasteaiad asub Harjumaal Viimsi valla territooriumil.  
 
MLA Viimsi Lasteaedades piloteeritakse alates 2012/2013 õppeaastast „ühe õpetaja 
süsteemi“, mis tähendab, et kahe õpetaja ja ühe õpetaja-abi asemel on rühmas üks õpetaja ja 
kaks õpetaja-assistenti. 2012/2013 õppeaastast alustas 2 rühma („Tihased“ Laanelinnu majas, 
„Saialilled“ Pargi majas). 2013/2014 õa liitus veel 5 rühma („Meelespead“ ja „Sinililled“ 
Pargi majast, „Päikesejänkud“ Päikeseratta majast, „Sipelgad“ Karulaugu majast ja 
„Merekivid“ Randvere majast). 
 
MLA Viimsi Lasteaias alustas tööd 2012/2013 õppeaastal sotsiaalpedagoog, 2013/2014 
õppeaastal alustati sotsiaalsete oskuste programmiga “Samm-sammult”. 
 
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava on koostatud järgnevaks kolmeks aastaks ning materiaal-
tehnilise baasi arendamine ja investeeringud eraldi iga maja osas aastani kuni 2016. 
Viimsi Lasteaiad struktuuri kuulub kaheksa maja (allüksust): 
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Pargi maja – Pargi tee 1, Viimsi 74001 

 
Avatud 2002.a. 
Majas tegutseb 4 rühma ning kohti lastele vanuses 3-7.a. on 92. Personali koosseisu kuuluvad 
pedagoogid (sh õppejuht 0,5; rühmade õpetajad 5; õpetaja assistendid 6; õpetaja abi 1; 
muusikaõpetaja 0,5 ja liikumisõpetaja 0,5; logopeed 0,5), psühholoog ja sotsiaalpedagoog -ühine 8 
maja osas; teenindav personal (peakokk 1;  kokk 1;  majaperenaine 1). 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee, õppejuht: aire@viimsilasteaiad.ee 
 

Randvere maja - Kibuvitsa tee 1, Randvere küla, Viimsi vald 74016 
 

 
 
Avatud 2007.a. 
Majas tegutseb 6 rühma, kohti lastele vanuses 2-7.a. on 136. Personali koosseisu kuuluvad: 
pedagoogid (sh õppejuht 0,5; rühmade õpetajad 11; muusikaõpetaja 0,75 ja liikumisõpetaja 0,75) 
logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog ja tervishoiutöötaja on ühine 8 maja osas, pedagooge 
abistavad (õpetaja abid 5; õpetaja assistendid 2), teenindav personal (peakokk 1; kokk 1; 
majaperenaine 1). 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee 
õppejuht: aire@viimsilasteaiad.ee 

Leppneeme  maja- Leppniidu tee 1, Leppneeme, Viimsi vald 74009  

 
Avatud 2004.a. 
Majas tegutseb 2 liitrühma, kohti  lastele vanuses 2-7.a. on  42. 
Personali koosseisu kuuluvad pedagoogid (sh õppejuht 0,5;  rühmade õpetajad 4; muusikaõpetaja 
0,25; liikumisõpetaja 0,25; logopeed 0,2), psühholoog, sotsiaalpedagoog, tervishoiutöötaja – ühine 
8 maja osas, pedagooge abistavad (õpetaja abi 2), teenindav personal (majaperenaine 1; kokk 1). 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee 
Õppejuht: astrid@viimsilasteaiad.ee 
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Laanelinnu maja- Vardi tee 32, Haabneeme, Viimsi vald 74001 
 

 
Avatud 2012.a. 
Majas tegutseb 6 rühma, kohti lastele vanuses 3-7 a on 144. 
Personali koosseisu kuuluvad pedagoogid (sh õppejuht 0,5;  rühmade õpetajad 11; õpetaja assistent 
2; muusikaõpetaja 0,75; liikumisõpetaja 0,75; logopeed 1), psühholoog, sotsiaalpedagoog ja 
tervishoiutöötaja ühine 8 maja osas, pedagooge abistavad (õpetaja abi 5), teenindav personal 
(majaperenaine 1; kokk 1; majaperemees 0,5). 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee 
Õppejuht: astrid@viimsilasteaiad.ee 
 

Päikeseratta maja- Randvere tee 16, Haabneeme, Viimsi vald 74001 

 
Avatud 2004.a. 
Majas tegutseb 6 rühma, kohti lastele vanuses 3-7.a. on 144. Personali koosseisu kuuluvad 
pedagoogid (sh õppejuht 0,5; rühmade õpetajad 9; õpetaja assistendid 6; muusikaõpetaja 0,75 ja 
liikumisõpetaja 0,75; logopeed 0,5; õpetaja abi 3) psühholoog, sotsiaalpedagoog ja 
tervishoiutöötaja ühine 8 maja osas, teenindav personal (majaperenaine 1; majaperemees 1; köögi 
perenaine 1). 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee  
Õppejuht: angela@viimsilasteaiad.ee 

Karulaugu maja- Randvere tee 18, Haabneeme, Viimsi vald 74001 

 
Avatud 2009.a. 
Majas tegutseb 6 rühma, kohti lastele vanuses 3-7.a. on 144. Personali koosseisu kuuluvad 
pedagoogid (sh õppejuht 0,5; rühmade õpetajad 10; õpetaja assistendid 4; muusikaõpetaja 0,75 ja 
liikumisõpetaja 0,75; logopeed 0,5; õpetaja abid 4) psühholoog, sotsiaalpedagoog ja 
tervishoiutöötaja ühine 8 maja osas, teenindav personal (majaperenaine 1; kokk 2; koka abi 1), 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee  
Õppejuht: angela@viimsilasteaiad.ee 
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3.1 Juhtimisstruktuur: 
MLA Viimsi Lasteaiad tööd korraldab ja juhib juhtkond koostöös hoolekogu ja pedagoogilise 
nõukoguga. MLA Viimsi lasteaiad juhtkonna (direktor, õppealajuhatajad (4); personalijuht) 
kõrval tegutsevad lasteaia prioriteetsetest arengusuundadest lähtuvalt töögrupid, kuhu 
kaasatakse igast majast liige (vajadusel liikmed). Iga kahe maja peale on üks õppejuht, kes 
koordineerib asutuse õppe- ja kasvatustööd ning lahendab igapäevaseid personalitöö- ja 
majandusküsimusi. Samuti koordineerib õppejuht koostööd majade hoolekogudega. Asutuse 
arendustegevust, haldus-majandustegevust korraldab ja toitlustamist haldab direktor koostöös 
Viimsi Halduse, tervishoiutöötajaga, peakokkade, majaperenaistega ja majaperemeestega. 
 
3.2 Personali koosseis: 
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisu kuuluvad: 

• Pedagoogid: direktor, õppealajuhatajad, rühmaõpetajad, muusika- ja 
liikumisõpetajad. 

• Tugispetsialistid: logopeedid, psühholoog, sotsiaalpedagoog, tervishoiutöötaja, 
tugiisik.  

• Personalispetsialist, õpetaja assistendid, õpetaja-abid, majaperenaised, 
majaperemehed, köögipersonal, sekretär.  

 

Astri maja- Astri tee 3, Viimsi 74001 

 
Avatud 2010 a. 
Majas tegutseb 2 pererühma, kohti lastele vanuses 2 -7 a on 40. 
Personali koosseisu kuuluvad pedagoogid (sh õppejuht 0,25;  rühmade õpetajad 4; õpetaja abid 1; 
muusikaõpetaja 0,25; liikumisõpetaja 0,25; logopeed 0,5; psühholoog ja sotsiaalpedagoog ühine 8 
maja osas), teenindav personal (majaperenaine 0,2, majaperemees 0,25). 
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee 
Õppejuht: jana@viimsilasteaiad.ee 
 

Amarülluse maja- Amarülluse tee 4, Viimsi 74001 

 
Avatud 2010 a. 
Majas tegutseb 2 rühma, liitrühm  ja erirühm. Kohti lastele vanuses 3-7.a. 28. Personali koosseisu 
kuuluvad pedagoogid (sh õppejuht 0,25;  rühmade õpetajad 4; muusikaõpetaja 0,25 ja 
liikumisõpetaja 0,25; logopeed 0,25; psühholoog ja  sotsiaalpedagoog ühine 8 maja osas; õpetaja 
abi 2, tugiisik 2), teenindav personal (majaperemees 0,25).  
Kontakt: viimsilasteaiad@viimsilasteaiad.ee 
Õppejuht: jana@viimsilasteaiad.ee 
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4. MLA Viimsi Lasteaiad eripära 

MLA Viimsi Lasteaiad on suurim, ühtse organisatsioonina tegutsev koolieelne lasteasutus 
Eesti Vabariigis, mis koosneb 8 majast, kus kokku tegutseb 34 lasterühma, milles kohti 765-
le lapsele. 
 
Lasteaia õppekasvatustöö süvasuunad, mis annavad lisaväärtust MLA Viimsi Lasteaiad lapse 
arengule ja õpitulemustele on: 

• Keskkonnaharidus, kasutades õuesõppe, avastusõppe ja loovusõpetuse metoodikat. 
• Tervise-edendus (tervist edendav lasteaed alates 2006 aastast). 
• Väärtuskasvatus (2009 augustis alustatud tegevussuund). 
• Õuesõpe (süvendatult alates 2012). 
• Õpiprogramm „Samm - sammult“ 
• Koolimäng  

 
4.1 Samm-sammult õppeprogrammi lühikirjeldus 
 
Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mis on väljatöötatud Ameerika 
Ühendriikides lastele 4. eluaastast kuni 8. klassini. Programmi eesmärgiks on toetada laste 
eneseregulatsiooni- ja õpioskuste arengut läbi mängu.  
 
Akadeemiliste oskuste edasiandmist koolieelsetes lasteasutustes peetakse endastmõistetavaks, 
kuid tahaplaanile on jäänud laste sotsiaalsete oskuste arendamine.  
 
Samm-sammult on sotsiaalsete oskuste õppeprogramm. Programmi edukust kinnitavad ka 
hiljutised uuringud: lapsed, kellega on programmis ettenähtud tegevusi läbi viidud, on 
paremate sotsioemotsionaalsete oskustega, avatud suhtumisega õppimisse, parema 
käitumisega klassiruumis ja paremate akadeemiliste tulemustega.  
 
2013/2014 õppeaasta sügisel alustati programmi pilootprojektiga Viimsi Lasteaedade kõigis 
3-4 aastaste laste rühmades. 2014/2015 õppeaastal liituvad programmiga juba järgmised 3-4 
aastased lapsed. Kokku on Samm-sammult programm kasutusel 16-s rühmas. 
 
Nooremates rühmades kasutusel olev versioon (Samm-sammult I) koosneb 28-st teemast, 
mida käsitletakse terve õppeaasta jooksul iga päev. Nädala alguses meenutatakse möödunud 
nädalal õpitut. Uue nädala teema juhatavad sisse käpiknukud, õpitakse uusi oskusi, 
harjutatakse neid mängudes. Õpetaja loeb lastele ette teemaga seotud lasteloo. Oluline on 
programmi juures vanemate kaasamine. Vanemad saavad iga nädala lõpus koju kodukirja, 
kus tutvustatakse  nädala jooksul õpitut ja antakse soovitusi uute oskuste kinnistamiseks 
kodus.  
 
4.2 Koolimäng 
 
Koolimäng koosneb väga erinevatest mängulistest ülesannetest, mida lapsed individuaalselt 
lahendavad. Mängu on koostanud MLA Viimsi Lasteaiad tugimeeskond ning selle abil 
saadakse infot nii laste akadeemiliste kui ka sotsiaalsete oskuste kohta sel ajahetkel.  
 
Koolimängul on mitu eesmärki: selgitada välja järgmisel aastal esimesse klassi minevate laste 
tugevused ning võimalikud murekohad; anda koolirühma õpetaja(te)le informatsiooni 
parendamist vajavate valdkondade kohta, mida üheskoos arendada ning millele tähelepanu 



9 
 

pöörata; olla orientiiriks ja toeks lapsevanematega toimuvatel arenguvestlustel (kodu ja 
lasteaia vahelise informatsiooni vahetamise ning koostöö olulisus).  
 
Koolimäng leiab aset iga koolirühmaga eraldi (gruppide kaupa) ning seda viivad läbi 
tugimeeskonna liikmed. Mängu käigus märgivad enda jaoks olulise informatsiooni üles 
rühma õpetajad, kellele päeva lõpus antakse tagasiside tema rühma tulemuste kohta.   
Koolimäng on olnud aastaid äärmiselt informatiivne ja hea tugi nii õpetajatele, 
tugimeeskonnale kui ka lapsevanematele. Ja mis kõige tähtsam – lastel on alati rõõm selles 
osaleda.   
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5. MLA Viimsi Lasteaiad Missioon:  

 

„TERVE KOOLIKÜPS LAPS!“ 

 
 
6. MLA Viimsi Lasteaiad Visioon:  

 

    KAHEKSAKAND - PÄIKE  
 
 
Kaheksakand sümboliseerib õnnetähte. Ta on Põhjanaela sümbolina suunanäitaja, hoides 
eksimise eest. Kaheksa haara näitavad kõiki ilmakaari.  
 

• MLA  Viimsi Lasteaiad koosneb kaheksast eripalgelisest, erivärvilisest majast.  
 

• Koidu- ehk õnnetähena on ta valgust kiirgav, uue õnne alustaja. See õnnetäht 
kaitseb meie lapsi ja töötajaid.  

 
Kaheksakand koosneb kahest teineteise peale asetatud ühesugusest ristist.   
 

• Alumine rist sümboliseerib kaevu või allikat - lapsed kogevad ja omandavad 
teadmisi loodusest ja esivanemate tarkusest. 

 
• Pealmine rist on kaldrist, mis sümboliseerib kaitset – erivajadusega lapsed on võetud 

meie hoole alla, on arvestatud laste eripäradega. 
 

• Märgi keskele tekib romb. Kõik püstised sümbolimärgid tähendavad vaimsust. See on
vaimukolle, kodukolle – lastele on kujundatud turvaline paik mängimiseks ja 
arenemiseks. 

 
 
 

7. Väärtused ja põhimõtted 
 

• Päikeseratta sära ja soojus 
• Amarülluse sallivus ja avastamisrõõm 
• Karulaugu tervis ja sportlikkus 
• Astri kodusoojus ja ettevõtlikus 
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• Pargi loovus ja tarkus 
• Randvere meremehejulgus ja õpihimu 
• Leppneeme armastus ja sõbralikkus 
• Laanelinnu metsalaul ja lapse isetegemiserõõm 

 
Loome Viimsi lastele rõõmsa lapsepõlve ja mängumaa. 

 
 
 
8. MLA Viimsi Lasteaiad prioriteetsed tegevused missioonist, visioonist lähtuvalt 
aastateks 2014-2016  
 

• Rõõmsaks lapsepõlveks tingimuste loomine lasteaia põhiväärtuste rakendamise 
kaudu nii personali, laste ja perede poolt. 

• Oleme suunanäitajateks üksteisele: õpime oma parimatest kogemustest 
organisatsiooni sees ja oleme suunanäitajateks teistele õppeasutustele, tutvustame 
oma kogemusi väliskoolitustel, konverentsidel, projektides, meedias.  

• Valgust kiirgav, uue õnne alustajad: peame igat last ja täiskasvanut väärtuseks meie 
majades, teeme kõik selleks, et me kõik tunneksime end kaitstuna (ühised väärtuste 
täitmiste kokkulepped). 

• Lapsed kogevad ja omandavad teadmisi loodusest ja esivanemate tarkusest: 
jätkame traditsioonilisi tegevusi loodusõppe ja tervise-edenduse osas (rannajooks; 
jalgrattamatkad koos Viimsi Legendide tundma õppimisega, õuesõppe õppekäikud) ja 
alustame uute tegevustega (avastusõppe ja loovuse arendamise metoodikale toetudes 
õuesõppeklasside/stuudiote/katselaborite loomine ja õppetöös kasutamine; 
väärtuskasvatuses kasutades eesti vanasõnade aegade jooksul kogutud tarkuseteri. 

• Jätkatakse perespordisarja koos tegemist ja arendamist. 
• Erivajadusega lapsed on võetud meie hoole alla, on arvestatud laste eripäradega: 

HEV laste toetuseks tugisüsteemide arendamine koostöös Viimsi Vallavalitsusega ja 
koostööpartneritega (Harjumaa Nõustamiskeskus, Viimsi haigla 
rehabilitatsioonikeskusega).  

• Kooliküps laps: koostöö valla teiste haridusasutustega, koolimängu tulemuste 
analüüsi kaasatakse tugispetsialiste ja I klassi õpetajaid. 

 
8.1 MLA Viimsi Lasteaiad õppekasvatustöö ja eestvedamise aluseks olevad põhimõtted: 
  
 
Rõõm: 

• Rõõm lastest, peredest, tööst ja töökaaslastest tagab õnneliku lasteaia. 
• Oleme ise rõõmsad (jagame rõõmu) ja näeme ka üksteist rõõmsatena. Õpetaja roll on 

suur meeleolu loomisel rühmas. 
• Rõõm tulla tööle ja tunda end hästi, leida rõõmu igas päevas, pisiasjades.  

Tervis: 
• Hoolime enda ja teiste tervisest ning viibime lasteaias tervetena.  
• Edendame tervist ning see kajastub tervislikus toitumises, rohkes õues tegutsemises ja 

vaimse tervise toetamises, eripäradega arvestamises, töö ja puhkuse tasakaalu 
hoidmises  

• Hoiame lahus „väikesed asjad“ ja „tähtsad asjad“, vähem stressi ja rohkem tervist; 
mõtlen rõõmsaid mõtteid. 
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Pere:  
• Pere, see on hoolimine, mõistmine, ühtehoidmine ja rõõm koosolemisest.  
• Olen laste ja perede jaoks olemas, annan igapäevast tagasisidet vanematele laste 

päevategemistest. 
• Lastevanematega lepime kokku kasvatuse põhimõtetes ja väärtustes  
• Olen valmis murede ja probleemide ära kuulamiseks, lahti rääkimiseks, üheskoos 

lahenduste otsimiseks. 
Mäng:  

• Loome keskkonna, kus on võimalus õppida läbi mängu, arendada oma loovust, 
õpetame mängima lapsi ja vanemaid. 

• Mängude reegleid peame me teadma, sest elu ja mäng peavad olema ausad. 
• Toetan last nii, et ta oskab iseseisvalt leida mängulise tegevuse ja kaaslased 

koosmänguks. 
Koostöö:  

• Oleme avatud, positiivsed ning toetame üksteist tehes koostööd parema tulemuse 
saavutamiseks.  

• Teeme koostööd, viime koostöös ellu ühisüritused.  
• Usaldame üksteist ja võtame olulised otsused koos vastu.  

Turvalisus: 
• Laps ja lapsevanem tulles lasteaeda, tunnevad, et nad on sinna oodatud. 
• Ühiselt kokku lepitud rühmareeglid loovad turvalisuse. 
• On kindlus oma tuleviku ees – rahuldust pakkuv töö ja motiveeriv töötasusüsteem.  

Areng:  
• Areng toimub, kui on usk arengusse, mõtlemine on pingevaba, toimib toetav 

innustamine. 
• Lähme kaasa uute ideedega ning oleme avatud muutustele.  
• Töötajad saavad end pidevalt täiendada, jagades teadmisi omavahel ning osaledes 

koolitustel, elukestev areng.  
Loomingulisus: 

• Väärtustame isiklikku loomingut ja ühisloomingut. Julgeme olla teistsugused. 
• Meil on vabadus valiku tegemisel õppetöö vahendite osas, paindlikkus metoodikate 

kasutamisel. 
• Toidame üksteise loomingulisust: tutvustame oma oskusi kolleegidele, katsetame, 

avardame laste ja personali arendamise kaudu „head asja“, edasi- viivaid ideid. 
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9. 2011-2013 arengukava täitmise analüüs  
 
Arengukava 
valdkond 

Eestvedamine ja juhtimine 

Prioriteetsed tegevussuunad 2011-2013 arengukavas: 

- MLA Viimsi Lasteaiad arendustegevusse on kaasatud 8 esindust (edaspidi 
maja(d)), arendustegevuse aluseks on kokkulepitud põhiväärtuste 
rakendamine. 
- Majade juhtimine (erinevate juhtide rollid ja õigused, kohutused) on kõigile 
arusaadav. Juhtimise aluseks on ühiselt kokku lepitud visioon ja eesmärgid. 
- Majade eripärast tulenevad prioriteetsed tegevussuunad (tervise-edendus, 
väärtuskasvatus, õues-õpe) on eestvedamise kaudu toetatud. Personalil on 
valmisolek (ühised arusaamad, teadmine, kuidas teha) ja soov õppeasutuse 
prioriteete ellu viia. 
- Aasta tegevuskava ja teiste arengut suunavate plaanide koostamise alusena 
kasutatakse eelmise perioodi analüüsitud sise-hindamistulemusi. 
Oodatud tulemusnäitajad: 

- Personali rahulolu arendustegevustesse kaasamisega. 
- Põhiväärtused on lasteaia oluliste otsuste aluseks. 
- Personali enesehinnang. 

Saavutatud 
tulemused:  

Eesmärkide täitmise analüüs: 
- MLA Viimsi Lasteaiad arendusetegevusse on kaasatud 8 esindust, koos käib 
1 x kuus arengumeeskond (igast majast 1 esindaja). 
-  Asenduspinnalt koliti uude Laanelinnu majja (2012 august). 
-  Kaheksa erinevat lasteasutust toimib ühtse organisatsioonina. 
- Personali ühtse mõtteviisi kujundamiseks ja „meie tunde“ tekitamiseks  
toimusid ühised majade pedagoogilised nõupidamised ja pedagoogide 
koolitused. 

Ühtse organisatsiooni  kultuuri, väärtuste ja „meie“ tunde toetamiseks: 

• „Meie“ tunde toetamiseks on toimunud erinevad ühised ettevõtmised 
milles suur osa töötajaid osaleb. 

• Toimusid ühised meeskonnakoolitused koostöös koolitusfirmaga 
“Meinson Consulting”, „Sisekosmos“ ja MLA Viimsi Lasteaiad 
suvepäevad, kus personal sai erinevates tegevustes üksteist paremini 
tundma õppida ja suhteid arendada. 

• Toimusid 8 maja spetsialistide ühised arutelud, kus suunatakse personali 
parimat praktikat omavahel tutvustama, eesmärgil ühtlustada 
õppeasutuste õppekasvatustöö ja toetavate tegevuste kvaliteedi taset 
(koos on käinud: muusikud; liikumisõpetajad; tugispetsialistid; 
majaperenaised; õpetaja-abid; õpetajad). 

• Meeskond leiab, et sellised ettevõtmised on kõigile kasulikud ja kogu 
meeskonda ühendavad.  

• Erinevate majade meeskonnad on kursis MLA Viimsi Lasteaedade 
arendustegevustega ja personalil on võimalus anda oma panus tähtsate 
otsuste tegemisel. 

• Erinevate majade meeskonnad saavad oma ideedele toetust. 
• Maja töökorralduse eestvedamisel võimalus personalil oma initsiatiivi 

üles näidata. 



14 
 

• Ühtsed põhimõtted ja ühtne dokumentatsioon teiste MLA Viimsi 
Lasteaedade majadega. 

Arengukava 
valdkond 

Personalijuhtimine 
Prioriteetsed tegevussuunad  2011-2013 arengukavas: 
- Personalivajadus on analüüsitud ja komplekteeritud laste arengu toetamise 
vajadusest lähtuvalt. 
- Lasteaias toimib ühtse vastutuse printsiip: kõik töötajad tegelevad lastega ja 
vastutavad laste arengu eest (väärtuste rakendamises eeskujuks olemine). 
- Uute töötajate värbamispõhimõtted ja toetusprogrammi rakendamine aitab 
kõigil personaliliikmetel hästi oma tööga hakkama saada, lasteaia 
organisatsioonikultuuri järgida. 
- Viimsi Lasteaiad personal on asjatundlik, motiveeritud, loov ja 
kvalifikatsiooninõuetele vastav. 
Oodatud tulemusnäitajad (EHIS, rahuolu-uuring): 
-pedagoogide aktiivsus - rahvusvahelistes, vabariiklikes, maakondlikes ja 
piirkondlikes projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide 
üldarvust – 20%; 
-nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust – 
100%; 
- aasta jooksul töölt lahkunud pedagoogid- alla 10% 
-täiendkoolituses osalenud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust – 
100% (2011 – 2013). 
- personal on rahul töökorraldusega. 
- personal on kaasatud. 
- personal on rahul arengu toetamisega. 
- ollakse rahul tunnustamissüsteemiga. 
- toimib sisekoolitussüsteem. 

Saavutatud 
tulemused 

Eesmärkide täitmise analüüs: 
Personalivajaduse hindamine ja värbamine:  
 - Personal on komplekteeritud ning puuduvad ametikohad on täidetud avaliku 
konkursside kaudu.   
- Puuduvate meeskonnaliikmete leidmisele kaastakse olemasolevad 
meeskonnaliikmed. 
- MLA Viimsi Lasteaiad on käivitatud alates 2012/2013 õa-st pilootprojektina 
„ühe õpetaja süsteemi“, mis tähendab, et kahe õpetaja ja ühe õpetaja abi 
asemel on rühmas üks õpetaja ja kaks assistenti. Esimene aasta tõestas selle 
süsteemi eeliseid.  
Personali kaasamine ja arendamine 
- Personali rollide täpsustamiseks koostati õpetajatele, õpetaja abidele, õpetaja 
assistentidele uued ametijuhendid 2013. aasta sügisel. 
- 2011-2013 on kokku kutsutud erinevaid töögruppe, kaasamaks personali 
lasteaia arendustegevustesse (arengumeeskond, tugimeeskond, 
muusikaõpetajad, liikumisõpetajad, majaperenaised). 
- Personali ametioskuste suunamiseks ja arendamiseks on toimunud suuremad  
koolitused. 
- Sisulise töö paremaks muutmiseks viidi läbi ühiskoolitused personalile  
2011, 2012, 2013 aastal.  
- IT- alaste teadmiste arendamiseks ja nende oskuslikumaks kasutamiseks 
õppekasvatustöös osalesid õpetajad ja spetsialistid SA Tiigrihüppe poolt 
rahastatavatel koolitustel: „Infotehnoloogia ja loovus lasteaias“; 
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„Infotehnoloogia ja suhtlemine lasteaias“; 
- Personali esmaabiteadmiste arendamiseks ja laste turvalisuse toetamiseks, 
osalesid kõik pedagoogid ja õpetaja-abid esmaabikoolitusel sügisel 2013. 
- 2011 talvel ühiskoolitus arengumeeskonnale “ Juht, kui arendaja ja 
tulemuste mõjutaja” eesmärgiks saada paremaks inimeste õpetajaks ja 
tegevuste suunajaks, et veelgi efektiivsemalt mõjutada tulemust. 
- 2011 sügis ühiskoolitus kõigile MLA Viimsi Lasteaiad töötajatele 
„Sisemine energia“, leidmaks erinevaid mooduseid energia saamiseks nii 
enda seest kui ka väljast. 
- 2012 sügis ühiskoolitus kõigile MLA Viimsi Lasteaiad töötajatele 
„Enesemotiveerimine töö mõtestamise kaudu“, hoiakute teadlikuks 
arendamiseks, negatiivsetest mõtetest vabanemiseks, sisemise motivatsiooni 
äratamiseks ja arendamiseks. 
- 2013 sügis ühiskoolitus kõigile MLA Viimsi Lasteaiad töötajatele 
„Enesemotiveerimise kunst“, leidmaks viise oma elu erinevate vaatenurkade 
alt hinnata, leida enese jaoks olulisi nüansse oma töö- ja eraelus, mille kaudu 
igapäevaselt innustada ning motiveerida. 
- 2013 sügisel algas Olga Meinsoniga koolitussari ”Meeskonnatöö 
toimimine ja rollid”  üheõpetajasüsteemis töötavatele meeskondadele. 
- Kõikides majades toimuvad lisaks veel Majasisesed koolitused 
õppekasvatusprotsessi analüüsist lähtuvalt teemade osas, mis vajavad 
arendamist. 
Personali hindamine ja motiveerimine 
- Personali professionaalse arengu hindamiseks ja toetamiseks toimuvad 
arenguvestlused katseaja lõppedes;  
- Toimib personalitöö analüüs lahtise õppetegevuse vaatluse tagasiside põhjal 
(juhtkond ja kolleegid) 
- 1 x aastas (vajadusel tihemini)  individuaalsed arenguvestlused terve 
meeskonnaga. 
- täiustati MLA Viimsi Lasteaiad tunnustussüsteemi. 
- 2013 aastaks on loodud tunnustamisstatuudid: päikeseline õpetaja 
(pedagoogiline meeskond) usin abiline (tugipersonalile) valitakse novembris; 
tunnustust vääriv tegu (õppeaasta põhine;); tragi tegija (õppeaasta põhine, 
terve meeskond); õpetajate päeval tublimate pedagoogide tunnustamine 
(koostöös Viimsi Vallaga) 
Personaliga seotud tulemused 
-Pedagoogide aktiivsus - rahvusvahelistes, vabariiklikes, maakondlikes ja 
piirkondlikes projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide 
üldarvust  - 100% 
- nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust – 
82,4 % 
- täiendkoolituses osalenud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust – 
eesmärk 100% 2011 – 2013-l täidetud. 
- MLA Viimsi Lasteaiad töötab 2014 jaanuar seisuga 21 atesteeritut 
vanemõpetajat; 13 mentorit, kes on eestvedajaks ja toetajaks teistele 
õpetajatele. 

 
Arengukava 
valdkond 

Koostöö huvigruppidega 
Prioriteetsed tegevussuunad  2011-2013 arengukavas: 
-  Laste arengu toetamine toimib pere, lasteaia ja pidaja (KOV) koostöös. 
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- Koostöö huvigruppidega (teatrid, muuseumid, RMK, teised haridus-ja 
kultuuriasutused jt) on toetanud õppekava eesmärkide täitmist ja rikastanud 
laste õppimisvõimalusi. 
- Lasteaia hoolekogude töö on toetanud laste õpitingimuste arengut ja perede 
osalust lasteaiategemistes.  
- Lasteaia ja kooli koostöö on aidanud kaasa laste koolivalmiduse 
suunamisele, sujuvale üleminekule ühest haridusastmest teise. 
- Huvigruppidega koostöö mõjususe analüüs ja huvigruppide ootuste, 
ettepanekute rakendamine on kaasa aidanud laste arengu toetamiseks 
tingimuste loomisele. 
 
Oodatud tulemusnäitajad: 

- koostöös huvigruppidega on lastele korraldatud õppetööd rikastavaid 
tegevusi (1 üritus kuus sept-mai). 

- Lapsevanemad osalevad arenguvestlustel- 90% peredest. 
- Lastevanematele on korraldatud nõustavaid koolitusi, vestlusringe jne 

- 2 üritust aastas. 
- Lapsevanemad on ettevalmistanud ja läbiviinud ürituse lastele (1 

üritus aastas). 
- Igas majas on korraldatud talgud õueala parendamiseks (1 üritus aastas 

igas majas). 
- Rahulolu koostöö tulemustega. 

Saavutatud 
tulemused:  

Eesmärkide täitmise analüüs: 
- Igal aastal on vanematele korraldatud koolitusi (1-3) laste arendamise 
temaatikas (osalus on olnud väike) 
- Igal Majal on oma hoolekogu, et iga Maja mured ja ettepanekud saaksid 
arutletud ja Viimsi Lasteaiad üldkoolekogu, kus võetakse vastu otsuseid kogu 
Viimsi Lasteaiad organisatsiooni tasandil. 
- Kõikides majades on TEL meeskonnad, kes koordineerivad tervist 
edendavat tööd lastele, personalile, vanematele ja esindavad asutust Harjumaa 
TEL võrgustikutöös. 
Lapsevanematega koostöö tulemused: 
- Toimusid regulaarsed arenguvestlused peredega, mis on kaasa aidanud laste 
arengu toetamisel koostöö kavandamisele pere ja lasteaia vahel. 
- Lapsevanemad kaasati õppekäikude korraldamisse asutustesse, viidi läbi 
õppetegevusi rühmades, mis on rikastanud laste õppimisvõimalusi; osaleti 
aktiivselt ühisürituste korralduses: nt lumelinnade ehitamine; vastlapäev; 
sportlik isadepäev; õppeaasta lõpu maastikumäng; lastekaitsepäeva piknik jne. 
- Hoolekogude eestvedamisel toimusid majades igal kevadel õueala 
heakorratalgud (parandati õue atraktsioone, suurendati õuealade turvalisust, 
ehitati juurde uusi õuesõppe vahendeid. 
- Hoolekogud on ellu kutsunud heategevuslikke üritusi majandusraskustesse 
sattunud perede toetuseks ja laste õuealade väljaehitamise toetamiseks. 
- Hoolekogu ja meeskond on käivitanud Viimsi perespordisarja “Koos teeme 
kõike”. Perespordisari on kolmiküritus- Suusamaraton, Rattaralli, 
Orienteerumismäng. 2013 aasta Orienteerumismängust võttis osa 574 last 
koos perega. 
- 2013 aastal toimus kolmikürituse kõigist osavõistlustest osa võtnud 
väikestele sportlastele “Väikeste sportlaste vastuvõtt”, kus kõik sportlased 
said Kolmikürituse karika. 
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Rahvusvahelise koostöö tulemused: 
Koostöös Viimsi Vallavalitsusega on vastu võetud projekti raames „Euroopa 
noored“ praktikale Saksa, Hispaania õpilasi, kes on saanud osa rühmatööst ja 
ka ise oma maad tutvustanud MLA Viimsi Lasteaiad lastele. 

 

Arengukava 
valdkond 

Õppe-ja kasvatusprotsess 
Prioriteetsed tegevussuunad  2011-2013 arengukavas: 
- Laste arengut toetatakse lapse arengu analüüsitulemuste, laste vajadustest ja 
huvidest, lapsevanematega kokku lepitud põhimõtetest lähtuvalt. 
- Õppe- ja kasvatusprotsess on majades mänguline ja lapsed on kaasatud 
tegevustesse kasutades aktiivõppemeetodeid (õuesõpe, avatusõpe, loovuse 
arendamine, J. Käisi üldõpetus). 
- Majade õppekava rakendamine toetab laste mitmekülgset arengut. 
- Majade lõpetajad teavad ja kasutavad tervislikke eluviise toetavaid tegevusi, 
on koostöövalmid, sõbralikud ja rõõmsad lapsed. 
Oodatud tulemusnäitajad: 
- erivajadusega laste arvestamine, tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal 
laste koguarvust 
- lasteaia külastatavus, laste kohalkäimise määr – keskmiselt kohal 65 % 
- rühmade täituvus- keskmine laste arv 20 
- laste koolivalmidus on heal tasemel 
- rahulolu õppe- ja kasvatustegevusega 
- õuesõppetegevused toimuvad 2 korda nädalas 

Saavutatud 
tulemused:  

- Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi arvestades laste individuaalseid 
iseärasusi ja vanuseastet, mis  tähendab, et tegevused on kooskõlas lasteaia 
õppekavaga.  
- Väärtuskasvatus on lõimitud õppekasvatustöösse. 
- Toimub süvendatud õuesõpe, mis tähendab, et ühel päeval nädalas toimuvad 
kõik õppetegevused õues. 
- Toimuvad regulaarsed arenguvestlused peredega, mis on kaasa aidanud laste 
arengu toetamisel ning koostöö kavandamisele pere ja lasteaia vahel. 
- Lapsevanemad organiseerivad õppekäike asutustesse, viivad läbi 
õppetegevusi rühmades, mis on rikastanud laste õppimisvõimalusi. 
Lapsevanemad osalevad aktiivselt ühisürituste korralduses: nt lumelinnade 
ehitamine; vastlapäev; sportlik isadepäev; õppeaasta lõpu maastikumäng; 
lastekaitsepäeva piknik jne. 
- Hoolekogude eestvedamisel toimuvad igal kevadel õueala korrastavad 
heakorratalgud (parandatakse õue atraktsioone, suurendatud on õuealade 
turvalisust, ehitatud juurde uusi õuesõppe vahendeid. 
- Hoolekogud on ellu kutsunud heategevuslikke üritusi majandusraskustesse 
sattunud perede toetuseks ja laste õuealade väljaehitamise toetamiseks. 

 

Arengukava 
valdkond 

Avalikud suhted ja sümboolika 
Prioriteetsed tegevussuunad ja tulemusnäitajad 2011-2013 arengukavas: 
- Kõik lasteaia töötajad tunnevad end maine kujundajatena. 
- Ühine vastutus asutuse väärtuste rakendamisel. 
- Õpetajad ja teised spetsialistid on aktiivsed tutvustama oma tööd (lahtised 
tegevused; esinemised konverentsidel, väliskoolitustel; lasteaia tegevuste 
tutvustamine meedias). 
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Saavutatud 
tulemused:  

Eesmärkide täitmise analüüs: 
- MLA-le Viimsi Lasteaiad kujundatud uus sümboolika (8 maja ühendav), mis 
on kasutusel asutuse blankettidel, kirjadel, tunnistustel, tänukirjadel; lasteaia 
meenetel. 
Kõik suuremad lasteaia saavutused, tegemised on kajastatud meedias: Viimsi 
Teataja; Õpetajate Leht; Internetiajakiri Lasteaed. 
- Meedias kajastatuse tulemused: 
2011 aasta – 3 artiklit 
2012 aasta – 10 artiklit 
2013 aasta – 14 artiklilt, 1 televisiooni kajastus 

 
Arengukava 
valdkond 

Ressursside juhtimine; materiaaltehnilise baasi arendamine ja 
investeeringud. 
Prioriteetsed tegevussuunad ja tulemusnäitajad 2011-2013 arengukavas: 
- Eelarve prioriteedid tulenevad lasteaia eripära toetamise ja AK eesmärkide 
täitmise vajadustest. 
- Lasteaia õpi-, mängu- ja töökeskkonna tingimused on analüüsitud ja 
läbimõeldult arendatud. 
- Inforessursside juhtimine toimib kõigil tasanditel (rühm, Maja meeskond, 
personal, lapsevanemad, avalikkus). 
- Säästliku majandamise põhimõtetes on kokku lepitud ja need rakenduvad 
laste, personaliliikme ja asutuse tasandil. 

Saavutatud  
tulemused:  

Eesmärkide täitmise analüüs: 
- Planeeritud eelarvest tegevuskavade elluviimisel on kinni peetud ja    

planeeritud tegevused on täidetud.  
- kõikide meeskonnaliikmete jaoks on oluline säästliku majandamise 
põhimõtete rakendamine. 
Materiaaltehnilise baasi arendamine/investeeringud: 
- Kõikidel rühmadel on olemas vajalikud õppevahendid. 
- Igal aastal on toimunud õppevahendite laadad, et meeskonna liikmed saaksid 
tutvuda uute võimalustega õppe-ja mänguvahendite maailmas. 
- Uus Maja Laanelinnu (2012) on sisustatud seadustest tulenevatest nõuetest 
lähtuvalt. 
- Asenduspindadelt on ümber kolitud Laanelinnu majja (avatud 2012) ilma 
igapäevatöös vaheaega tekitamata.  
- Majades on alustatud laste turvalisuse ja kasvukeskkonna tingimuste 
parendamisega: fonolukud rühmade ustele; akende avamise võimalus 
Randvere võimlemis-ja söögisaalis, Päikeseratta maja üldkasutatavate 
ruumide remont, jalakäiguteede rajamine Päikeseratta majas.  
Inforessursside juhtimine: 

• Õppeasutuse 8 Maja ühtseks eestvedamiseks toimub igal nädalal 
juhtkonna koosolek (esmaspäeviti) ja Majades tegutsevate juhatajate 
asetäitjate poolt Maja infokoosolekud (1 kord nädalas).  

• Meeskonnas on erinevad ühismeililistid, mille kaudu edastatakse suur 
osa infost 

• Dokumentide halduseks kasutatakse Dropboxi. 
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10. Arengukava uuendamise kord 
 
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava uuendatakse seoses: 

• haridusalase seadusandluse muudatustega; 

• muudatustega lasteaia eelarves ja investeeringute kavas;  
• muudatustega riiklikus õppekavas; 
• lasteaia pedagoogilise nõukogu või lasteaia üldhoolekogu ettepanekul võttes aluseks 

lasteaia sisehindamise tulemused; 
• antud arengukava ja 3 aasta tegevuskava tähtaja möödumisega. 

 
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava kinnitatakse ja muudetakse vastavalt Viimsi 
Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale. 
 
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava muudatused kooskõlastatakse pedagoogilise nõukogu-, ja 
lasteaia üldhoolekoguga.  
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Lisa 1: Munitsipaallasteasutuste arengukava tegevuskava aastateks 2014-2016 
 
 
2014-2016 ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA EESMÄ RKIDE TÄITMISEKS 
2011-2013  ARENGUKAVA TÄITMIST TÄPSUSTAVAD TEGEVUS- JA TULEMU SNÄITAJAD 

I  EESTVEDAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD TULEMUSED 

Eesmärgid:  

1)  MLA Viimsi Lasteaiad arendustegevusse on kaasatud 8 esindust (edaspidi majad), arendustegevuse aluseks on kokkulepitud põhiväärtuste 
rakendamine. 

2) Majade juhtimine (erinevate juhtide rollid ja õigused, kohutused) on kõigile arusaadav. Juhtimise aluseks on ühiselt kokku lepitud visioon ja 
eesmärgid. 

3) Majade eripärast tulenevad prioriteetsed tegevussuunad (terviseedendus, väärtuskasvatus, õues-õpe) on eestvedamise kaudu toetatud. Personalil 
on valmisolek (ühised arusaamad, teadmine kuidas teha) ja soov õppeasutuse prioriteete ellu viia. 

4) Aasta tegevuskava ja teiste arengut suunavate plaanide koostamise alusena kasutatakse eelmise perioodi analüüsitud sisehindamistulemusi. 

Tulemusnäitajad:  

1) Personal on kaasatud  arendustegevusse.  

2) Põhiväärtused on lasteaia oluliste otsuste aluseks.  

1. EESTVEDAMINE  

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

1.1. Majade arendustöögruppide (igast majast 1 esindaja ja juhtkond) valimine ja 
eestvedamine aasta tegevuskava prioriteedist lähtuvalt 

x x x juhtkond 

1.2.  Iganädalased koosolekud/infotunnid majades meeskondade toetamiseks eesmärkide 
elluviimisel. 

x x x õppealajuhataja/ 
vanemõpetajad 

1.3. Juhtkonna iganädalased nõupidamised x x x direktor 

1.4. Aasta tegevuskava (teemade, ürituste, oluliste ettevõtmiste) arutelu-vestlusringide 
korraldamine Maja personali/ direktori/õppejuhi koostöös 2 korda aastas 

x x x juhtkond 
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1.5. Organisatsioonikultuuri tugevdamine (ühisüritused, motivatsiooniüritused) x x x direktor 

1.6.  Juhtkonna liikmete töökohustuste/vastutuse uuendamine (ametijuhendite uuendamine) x   juhtkond 

1.7. Majade prioriteetide aasta tegevuskavasse planeerimine nii tegevuste kui ressursside osas. x x x juhtkond 

1. STRATEEGILINE  JUHTIMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

2.1. Sisehindamistegevuste rakendamine (veebipõhised rahulolu-uuringud huvigrupiti,
personaliliikme eneseanalüüsid, rühma aasta kokkuvõtted, laste arenguanalüüsid, 
arenguvestlused peredega, meeskondadega, personaliliikmetega, arendusseminarid,
koolieelikute rahulolu- intervjuud, EHISE ja lasteaia tegevus-ja tulemusnäitajate 
analüüs). 

x x x juhtkond 

2.2. Aasta kokkuvõtete läbiarutamine personaliga, oluliste huvigruppidega, uute suundade 
kavandamine. 

x x x juhtkond 

2.3. 2017-2019 arengukava koostamine.   x juhtkond, 
arendustöögrupp,  

kogu personal 
2.4. Päevikute täitmise kontroll x x x juhtkond 

2.5. Kuuplaanide ülevaatamine, kinnitamine x x x juhtkond 

2.6. ELIIS süsteemi (e-lasteaed) rakendumine   x  juhtkond 

 

II  PERSONALIJUHTIMINE JA PERSONALIGA SEOTUD TULEMU SED 

Eesmärgid:  

1. Personalivajadus on analüüsitud ja komplekteeritud laste arengu toetamise vajadusest lähtuvalt. 

2. Lasteaias toimib ühtse vastutuse printsiip: kõik töötajad tegelevad lastega ja vastutavad laste arengu eest (väärtuste rakendamises eeskujuks 
olemine). 
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3. Uute töötajate värbamispõhimõtted ja toetusprogrammi rakendamine aitab kõigil personaliliikmetel hästi oma tööga hakkama saada, lasteaia 
organisatsioonikultuuri järgida. 

4. Viimsi Lasteaiad personal on asjatundlik, motiveeritud, loov ja kvalifikatsiooninõuetele vastav. 

Personaliga seotud tulemusnäitajad EHIS-e  ja arengukava eesmärkide alusel:  

1) Kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid - 100% pedagoogidest. 

2) Aasta jooksul töölt lahkunud pedagoogid, teised töötajad - alla 10 % töötajaskonnast. 

3) Aasta jooksul täiendkoolitusel osalenud pedagoogid - 100% pedagoogidest. 

4) Pedagoogide aktiivsus (rahvusvahelistes-, riiklikes-, piirkondlikes projektides osalemine) - 20% pedagoogidest  

Tulemusnäitajad: 

1) Personal  on rahul töökorraldusega, st. toimib tööjaotus personaliliikmete vahel.  

2) Personal on kaasatud  lasteaia arendus- ja juhtimistegevustesse.  

3) Personali arengut toetatakse ja selgitatakse välja koolitusvajadus.  

4) Toimib tunnustus- ja motivatsioonisüsteem.  

5) Toimib sisekoolitussüsteem.  

6) Majasiseste lahtiste tegevuste või sisekoolituse korraldamine kolleegilt kolleegidele.  

7) Pedagoogid on kaasatud majasisestesse või lasteaia arendustegevustesse  (töögrupid, üritused).  

8) Lasteaia maine kujundamine meedias ja avalikel üritustel: artiklid, õpivara avaldamine, esinemine koolitustel, konverentsidel.  

1. PERSONALI VAJADUSE HINDAMINE, PERSONALI  VÄ RBAMINE  

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

1.1. Personalivajaduse analüüsimine rühma tööülesannete täitmise.  x x x juhtkond 

1.2. Ühe õpetaja süsteemi arendamine. x x x direktor/ juhtkond/pidaja 

1.3. Rühma töökorralduse ümber jaotamine analüüsist lähtuvalt.   x x x direktor/pidaja 
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1.4. HEV laste toetamiseks tugimeeskonna töökorraldus (psühholoog, tugiisik, eripedagoog, 
tervishoiutöötaja, logopeed, koormused ja rollid). 

x x x juhtkond 

1.5. Muusika-ja liikumisõpetajate töökorraldus ja vajaduse hindamine. x x x juhtkond 

1.6. Assistentide ja õpetaja-abide rollid õppekasvatustöö planeerimisel ja elluviimisel rühmas, 
põhimõtted ja väärtushinnangud. 

x x x juhtkond 

1.7. Tugisüsteemide kättesaadavus HEV laste paremaks toetamiseks.  x x x direktor/pidaja 

1.8. Meeskonna värbamine Uus Pärtle lasteaeda, meeskonna moodustamine  x  juhtkond 

2. PERSONALI KAASAMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

2.1. Personali kaasamiseks, toetamiseks, ühise nägemuse kujundamiseks mõttetalgute ja 
aruteluringide korraldamine jne.  

x x x juhtkond 

2.2. Personaliliikme eetikakoodeksi koostamine.  x   arengumeeskond 

2.3. Õpetaja-abide, assistentide suurem kaasamine õppe-kasvatustöösse (mängud, õues-õpe,
territooriumilt välja minekul õppekäikudel, alagruppides töötamiseks). 

x x x juhtkond 

2.4. Ürituste planeerimine ja organiseerimine koostöös kõigi pedagoogidega, töögruppide 
kaasamine. 

x x x pedagoogiline nõukogu 

2.5. Muusika- ja liikumisõpetaja paindlikum ja avatum koostöö rühma personaliga. x x x pedagoogiline nõukogu 

2.6.  Personali senisest aktiivsem kaasamine õppematerjalide soetamisele, vajaduste hindamine 
ja analüüs (õppevahendite laadad erinevate pakkujatega korraldamine). 

x x x juhtkond 

2.7. Igaastase inventuuri läbiviimine x x x juhtkond 

3. PERSONALI  ARENDAMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

3.1. Noorte õpetajate ja uute töötajate toetusprogrammi välja töötamine ja rakendamine, x   juhtkond 
arengumeeskond, 
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mentorlus. mentorid 

3.2. Toimib sisekoolituste süsteem, lahtised tegevused kolleegidele, töögrupid õppekasvatustöö 
arendamiseks. 

x x x juhtkond 
arengumeeskond 

3.3. Õpetaja-abide, assistentide koolitamine (laste psühholoogia, pedagoogika alused).  x x x juhtkond 

3.4. Koolitussüsteem on korrastatud: kõigil ülevaade täiendkoolitustel osalemiste võimalustest, 
osalemistest ja koolituste vajadustest (enesehinnangu ja sisehindamise tulemuste põhjal). 

x x x personalijuht 
juhtkond 

3.5. Ühiskoolituste ja konverentside korraldamine lasteaia eripärast lähtuvalt:  x x x juhtkond 

3.6. Parimate kogemuste tutvustamine töötajate vahel (lasteaia aasta teemade rakendamine,
õnnestunud ja põnevate ettevõtmiste tutvustamine). 

x x x juhtkond 

3.7. TEL meeskonnatöö arendamine. Töötajate terviseedenduse alase tegevuse toetamine. x x x tervishoiutöötaja, 
juhtkond 

3.8. Õpetaja assistentide ümarlaud kogemuse jagamiseks. x x x juhtkond 

3.9. Ühe õpetaja süsteemis töötavate õpetajate ümarlaud kogemuse jagamiseks. x x x juhtkond 

4. PERSONALI HINDAMINE JA MOTIVEERIMINE  

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

4.1. Juhtkonna tugi ja innustamine: 
a) osavõtuks rahvusvahelistest projektidest, 
b) eestvedav toetamine ja tagasiside lahtistele tegevustele, sisekoolitustele, üritustele. 

 
x 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 

 
personalijuht 

õppealajuhataja 

4.2. Arenguvestlused töötajatega.  x x x juhtkond 

4.3. Personali tunnustus ja motivatsioonisüsteemi täiustamine personali tagasiside ja 
arendusettepanekute alusel. 

x x x juhtkond 

4.4. Töötajate tervist edendavate ühisürituste korraldamine, liikumist aktiveerivate tegevuste 
võimaldamine koostöös huvigruppidega, läbipõlemise ennetamine. 

x x x TEL meeskonnad, 
juhtkond 

4.5. Personalile erinevate lasteaedadega tutvumiseks õppekäikude korraldamine (vähemalt 1 õa 
jooksul). 

x x x õppealajuhataja 
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4.6. EHISE tegevus-ja tulemusnäitajate, lasteaia personali, huvigruppidega seotud tegevus-ja 
tulemusnäitajate kogumine, analüüsimine ja tulemuste arutamine meeskondades. 

x x x personalijuht, 
juhtkond, 
õpetajad, 

erispetsialistid, 
sekretär 

4.7. Kokkulepitud väärtuste ja põhimõtete rakendamine x x x juhtkond, pedagoogid 
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III KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA JA HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD  TULEMUSED 

Eesmärgid:  

1. Laste arengu toetamine toimub pere, lasteaia ja pidaja (KOV) koostöös. 

2. Koostöö huvigruppidega (teatrid, muuseumid, RMK, teised haridus-ja kultuuriasutused jt) on toetanud õppekava eesmärkide täitmist ja 
rikastanud laste õppimisvõimalusi. 

3. Lasteaia hoolekogude töö on toetanud laste õpitingimuste arengut ja perede osalust lasteaiategemistes.  

4. Lasteaia ja kooli koostöö on aidanud kaasa laste koolivalmiduse suunamisele, sujuvale üleminekule ühest haridusastmelt teisele. 

5. Huvigruppidega koostöö  analüüs ja huvigruppide ootuste, ettepanekute rakendamine on kaasa aidanud laste arengu toetamiseks tingimuste 
loomisele. 

Huvigruppidega seotud tegevus-ja tulemusnäitajad arengukava eesmärkide alusel: 

1) Koostöös huvigruppidega on lastele korraldatud õppetööd rikastavaid tegevusi (teater, õppekäik jne).  

2) Lapsevanemad osalevad 1 kord õppeaastas  arenguvestlustel.  

3) Lastevanematele on korraldatud 2 korda õppeaastas  nõustavaid koolitusi, vestlusringe laste kasvatamise toetamiseks. 

4) Lapsevanemad on ette valmistanud ja läbiviinud ürituse lastele.  

5) Hoolekogu eestvedamisel on korraldatud lastevanematega talgud lasteaia mänguala rikastamiseks ja parendamiseks.  

6) Lasteaed on saanud positiivset tagasisidet avalikus meedias ja osalemistest riiklikest, piirkondlikest  üritustelt.   

7) Personali üldine rahulolu koostööga organisatsioonis.  

1. HUVIGRUPPIDEGA  KOOSTÖÖ KAVANDAMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks  

2014 2015 2016 vastutaja 

1.1. Pidaja esindajate ja lasteaia personali kokkusaamised on kavandatud ja läbi viidud.  x x x direktor/pidaja esindaja 

1.2. Koostöö teiste haridus-ja kultuuriasutustega, partneritega on kavandatud lasteaia aasta 
tegevuskavas (rühmade aasta tegevuskavades). 

x x x juhtkond/ 
pedagoogid 
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1.3. Koostöö kohalike koolidega (Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi 
Kool, Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool) on kavandatud lasteaia aasta 
tegevuskavas. 

x x x juhtkond 

2. HUVIGRUPPIDE  KAASAMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

2.1. Laste arengu edenemise tulemused ja pere/lasteaia koostöö toetamise võimalused 
arutatakse läbi peredega arenguvestlusel.  

x x x õppealajuhatajad/ 
rühmaõpetajad/ 
erispetsialistid 

2.2. Lastevanematele korraldatakse koolitusi, vestlusringe.  x x x juhtkond 

2.3. Vanemate teavitamine erinevatest õppemeetoditest lasteaias (nt praktiliste tegevustega 
rühmaõhtute korraldamine, lahtised tegevused, avatud uste päev). 

x x x pedagoogid 

2.4. Õppekava täitmise ja õpivõimaluste rikastamiseks on läbi viidud tegevused lastele 
koostöös teiste Viimsi haridus-ja kultuuriasutustega (Viimsi Kool, Haabneeme Kool, 
Randvere Kool, Püünsi Kool, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Viimsi 
Huvikeskus, Rannapere Pansion, Viimsi Noortekeskused ja Päevakeskused jt),
muuseumitega, RMK-dega, teatritega.  

x x x pedagoogid/ 
õppealajuhatajad 

2.5. Lastevanemate kaasamine rühma igapäevategevustesse (õppekäikude ja ürituste 
organiseerimine, õppetegevuste läbiviimine, õpikeskkonna  ja õpivahendite arendamine). 

x x x rühmapersonal 

2.6. Hoolekogu ja lastevanemate eestvedamisel on korraldatud ühisüritusi (nt: kolmiküritus, 
lumelinnaehitamine, vastlapäev, sportlik ühisüritus, õpetlik üritus jne). 

x x x Hoolekogude esimehed 

2.7.  Hoolekogu eestvedamisel on korraldatud õueala arendamiseks ja korrastamiseks 
lastevanemate talgud.  

x x x Hoolekogude esimehed 

2.8. Hoolekogu ja meeskonna koostöös korraldatakse perespordisari “Viimsipere spordib 
koos!“ – Orienteerumismäng, Suusamaraton, Rattaralli. 

x x x Hoolekogu 
Viimsi Lasteaiad 

meeskond 
2.9. Viimsi koolide õpetajate (1 klassi) ja lasteaia vanemate rühmade õpetajate koostöös on 

läbi arutatud: 
•  laste koolivalmiduse suunamise alused, kooli ootused koolieelikutele (märtsi 

 

 

 

x 

 

x 

direktor 
õppealajuhatajad 
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koolivaheaeg), 
• koolilt saadud tagasiside põhjal (laste toimetulek koolis) on arendatud lasteaia 

õppe-ja kasvatustegevusi, kooli ettevalmistustegevusi laste ülemineku 
toetamiseks (oktoobri koolivaheaeg), 

• Viimsi koolide esindajate koolieelikute lapsevanematega kokkusaamisega. 

X 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

3. HUVIGRUPPIDEGA  KOOSTÖÖ HINDAMINE 
Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

3.1.  Veebipõhised rahulolu-uuringu vormid on kohandatud 2014-2016 AK eesmärkide 
täitmise jälgimist toetavateks. 

x   juhtkond 

3.2. Veebipõhise rahulolu uuringu läbiviimine, vajadusel täiendavate küsimuste esitamine
vanematele, oluliste huvigruppidele ootuste, rahulolu välja selgitamiseks. 

x x x juhtkond 

3.3. Huvigruppidega koostöö mõju analüüsimine sisehindamistulemuste ja rühma aasta 
kokkuvõtete põhjal. 

x x x juhtkond 
rühmaõpetajad ja 

spetsialistid 

3.4. Tulemuste ja parendusseisukohtade tutvustamine hoolekogule ja lastevanematele. x x x juhtkond, hoolekogu 
esindaja 

3.5 Hoolekogu otsustest operatiivne informeerimine (koosoleku protokollide kohene 
edastamine kõikidesse rühmalistidesse, lasteaia kodulehele). 

x x x hoolekogu 

3.6. Hoolekogu tegevuse ja tulemuste tutvustamine lastevanemate koosolekutel (1 x 
õppeaastas). 

x x x hoolekogu liikmed 

3.7. Huvigruppide esindajate tunnustamine ja tänamine tulemusliku koostöö eest.  x x x juhtkond, 
lasteaia personal 

 

IV ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS JA LASTEGA SEOTUD TULEMUSED 

Eesmärgid: 

1. Laste arengut toetatakse lapse arengu analüüsitulemuste, laste vajadustest ja huvidest, lapsevanematega kokku lepitud põhimõtetest 
lähtuvalt. 

2. Õppe-ja kasvatusprotsess on mänguline ja lapsed on kaasatud tegevustesse kasutades aktiivõppemeetodeid (õuesõpe, avatusõpe, loovuse 
arendamine, J. Käisi üldõpetus). 
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3. Õppekava rakendamine toetab laste mitmekülgset arengut. 

4. Lasteaia lõpetajad teavad ja kasutavad tervislikke eluviise toetavaid tegevusi, on koostöövalmid, sõbralikud ja rõõmsad lapsed. 

Lastega seotud tulemusnäitajad EHIS-e  ja arengukava eesmärkide alusel:  

1) Lasteasutuse külastatavus - perioodil 1.sept-30.mai 65% laste koguarvust. 

2) Rühma täituvus - keskmine laste arv rühmas 20  

3) Tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal tugisüsteemi vajavate laste  koguarvust lasteaias (logopeediline abi, eripedagoogiline abi, 
eesti keel teise keelena õpe, IAK) - 100% abivajajatest 

4) „Koolimängu“ tulemuste analüüs alusel on laste kooliks ettevalmistamine hea, ollakse rahul õppe- ja kasvatuse tegevuste ja tulemustega.  

Lasteaia eripärast tulenevad tulemusnäitajad:  

1) Laps õpib õues õpetaja poolt suunatud tegevuses  (kasutades aktiivõppemeetodeid).  

2) Lasteaialõpetaja oskab kasutada esmaseid esmaabivõtteid, teab, kuidas käituda metsas eksimise korral, oskab sõita jalgrattaga ja 
suusatada. 

3) Lasteaialõpetaja oskab teha kaaslasega koostööd (praktilise sotsiaalsituatsioonide lahendamise grupimängu tulemused).  

1. LAPSE  ARENG 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

1.1. Uute laste arengu ja rühma arengutaseme kaardistamine (k.a. HEV lapsed rühmas) 
õppeaasta alguses rühma aasta tegevuskava prioriteetsete eesmärkide püstitamiseks ja 
õppetegevuste kavandamiseks, korraldamiseks. IAK – alates 3 eluaastast kohustuslik. 

x x x rühmaõpetajad, 
erispetsialistid 

1.2. Laste vajaduste, soovide, ealiste, sooliste, kultuuriliste, individuaalsete iseärasustega 
arvestamine  tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel. 

x x x õpetajad 

1.3. Koolieelikutega koolivalmiduse analüüsimiseks „Koolimängu“ arendamine x x x tugimeeskond 

1.4. Koolieelikutega koolivalmiduse analüüsimiseks „Koolimängu“ läbiviimine (okt). x x x Tugimeeskond 
vanema rühma õpetajad, 

õppejuhid 
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1.5. Laste arengumäng on täiustatud (veelgi mängulisem) arengumeeskonna poolt ja seda 
viiakse regulaarselt läbi (kajastub lapse arengumapis). 

x x x arengumeeskond 

1.6. Toimib laste arengu pidev analüüs mängu kaudu (õppetegevuste analüüs) ja vajadusel 
lapsele individuaalse arengukava rakendamine koostöös lasteaia tugisüsteemidega. 

x x x pedagoogid/ 
juhtkond/ 

erispetsialistid 
1.7. Laste kaasamine tegevuste planeerimisse (lapse arvamuse ja omaalgatuse toetamine). x x x õpetajad 

1.8. Individuaalse arengu kaardi (IAK) täitmine  
Kõigile 3- aastastele lastele kaardi avamine kohustuslik 

x x x õpetajad 

1.9. Koolivalmiduskaardi täitmine x x x juhtkond koostöös 
pedagoogide ja 

tugimeeskonnaga 
1.10. Lasteaialõpetajate sotsiaalseid oskusi analüüsiva „Koolimängu“:  

• rakendamine, tulemuste analüüsimine, 
• parendustegevuste kavandamine ja rakendamine oskuste arendamiseks. 

 
x 

 
x 
x 

 
x 
x 

juhtkond koostöös 
pedagoogide ja 

tugimeeskonnaga 
1.11. Mitte eesti keelt rääkivatele lastele toetava keeleõppe rakendamine (võimalusel MISA 

projekti kaudu või lapsevanemate toetusel). 
x x x juhtkond 

2. ÕPPEKORRALDUS  JA  MEETODID  

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

2.1. Õppetegevuste läbiviimine alagruppides (õpetaja/õpetaja abi, assistent, õpetaja/muusika-
ja liikumisõpetaja). 

x x x pedagoogide nõukogu 

2.2. Kogu päevase planeeritud õppetegevuse  läbiviimine õues 1 X nädalas. x x x rühmameeskond 

2.3. Õuesõppe võimaluste laiendamine, õuesõppe keskuste rajamine (stuudiod, laborid, 
õppeklassid, õpperajad, valgustuse parendamine õuealadel jne). 

x x x juhtkond, majade 
personal, hoolekogud 

2.4. Õppetegevustes aktiivõppemetoodikate kasutamine: avastusõppe, loovust toetavad 
tegevused, grupitööd, paaristööd, katsetamine jne. 

x x x pedagoogid, õpetaja abid 

2.5. Õppetegevused on mängulised ja õppevaldkondade sisu omavahel lõimitud (lapsel 
tekivad seosed erinevate tegevuste vahel, laps jõuab ise  teadmisteni praktilise mängulise 
tegevuse kaudu). 

x x x pedagoogid, õpetaja abid 



12 

 

2.6. Rahvakultuuri edendamine õppekasvatustöös. Väärtuskasvatuse põhimõtted. x x x pedagoogid, õpetaja abid, 
assistendid 

2.7. Sisse on viidud erinevad tegevuskeskused lastele (näitemängunurgad, 
loovmängukeskused, ateljeed, müramisnurgad, rahu nurgad, vee-ja liivakeskused, poiste 
puutööks tegevuskeskused, „kokkamise“ keskused), mis annavad erinevaid võimalusi 
õppekorralduseks ja laste mitmekülgseks, rõõmsaks tegevuseks. 

x x x Majade personal 

2.8. Sotsiaalsete oskuste projekti „ Samm-sammult „ rakendamine etapiviisiliselt. x x x Sotsiaalpedagoog 
õpetajad 

3. ÕPPEKAVA 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

3.1. Õppekava rakendumise analüüs iga õppeaasta lõpus rühma aasta aruannetes,
täiendamise/parendustegevuste kavandamine analüüsist lähtuvalt. 

x x x õpetajad, pedagoogide 
nõukogu 

3.2. Töökasvatuse põhimõtete kajastumine õppekavas. Lapsed aitavad kaasa 
mängukeskkonna korrastamisel nii toas kui õuealal, lapsed aitavad hoolitseda õuesõppe
taimekastides kasvavate taimede eest. 

x x x õpetajad, pedagoogide 
nõukogu 

3.3. Olemasolev õpivara on kaardistatud ja ülevaade/varustatus toetab õppekava eesmärkide 
täitmist. 

x x x Majade töögrupid 

4. TERVISEÕPETUS, VÄÄRTUSKASVATUS 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

4.1. Terviseõpetuseks on koostatud eraldi tegevuskava. x x x tervisetöötaja 

4.2. „Tarkuseterade purkide“  kasutusele võtmine. x x x õpetajad 

4.3. Psühho-sotsiaalselt turvalise keskkonna arendamine rühmades:  
•  lugupidav ja arvestav suhtumine kõigi inimeste vahel lasteaias, 
• rahunurgad (võimalus olla üksi), 

• „heade-mõtete tool“ heatahtliku käitumise suunamiseks,  
• rühmareeglite lastega koos kokku leppimine ja nende rakendamine,  

 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
x 
x 

Viimsi Lasteaiad 
personal 
õpetajad, 

psühholoog,  
tervishoiutöötaja 
õppealajuhataja 



13 

 

• vanematele selgitamine, et laste päevad lasteaias ei oleks liiga pikad, eeldusel, et 
valverühmas käib laps hädavajadusel. 

x x x 
 

4.4. 5-6 ja 6-7 aastaste laste rühmades terviseõpetuste tegevuste korraldamine 
tervishoiutöötaja poolt. 

x x x tervishoiutöötaja 

4.5. Esmaabi praktilise koolituse 6-7 aastastele korraldamine.  x x x tervishoiutöötaja 

4.6. Metsas seiklusmängu korraldamine kõigile koolieelikute laste toimetulekuks 
looduskeskkonnas ja oskuste omandamiseks eksimise korral tegutsemiseks. 

x x x liikumisõpetajad 

4.7. Säästliku mõtteviisi kujundamine lastel, olles ise neile selleks eeskujuks (prügi 
sorteerimine, materjalide taaskasutamine, elektri, vee kokkuhoid, toidu austamine jne). 

x x x Viimsi lasteaiad personal 

4.8. Keskkonnahoiu teemade süvendatud ja kokkuvõtvaks tegevuseks keskkonnaürituse
organiseerimine õppeaasta jooksul.  

x x x pedagoogid 

5. LAPSEGA  SEOTUD  TULEMUSED 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

5.1. Laste arengutulemuste analüüs ja koolivalmiduse analüüs,  
parenduste kavandamine õppekavasse, õppekorraldusse. 

x x x rühmaõpetajad 
õppealajuhatajad 

5.2. Laste tervist väärtustava käitumise ja terviseedendusliku tegevuse mõju analüüs. x x x TEL meeskonnad 

5.3. Laste saavutuste kaardistamine erinevate konkursside, näituste jne osalemise tulemuste 
näol rühma aasta aruannete põhjal. 

x x x rühmaõpetajad 
õppealajuhataja 

5.4. Haridusliku erivajaduste laste toetamise tugisüsteemide mõjususe analüüs EHISE 
tulemusnäitajate, tugimeeskonna ja rühmameeskondade kokkuvõtete põhjal. 

x x x erispetsialistid, 
rühmaõpetajad juhtkond 

5.5. EHISE tegevus-ja tulemusnäitajate, lasteaia tegevus-ja tulemuste näitajate   kogumine, 
analüüsimine ja tulemuste arutamine meeskondades. 

x x x rühmaõpetajad, 
erispetsialistid, sekretär, 

juhtkond 
 

V  RESSURSSIDE JUHTIMINE JA OODATAVAD TULEMUSED 

Eesmärgid: 

1. Eelarve prioriteedid tulenevad lasteaia eripära toetamise ja arengukava eesmärkide täitmise vajadustest. 
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2. Lasteaia õpi-, mängu- ja töökeskkonna tingimused on analüüsitud ja läbimõeldult arendatud. 

3. Inforessursside juhtimine toimib kõigil tasanditel (rühm, maja meeskond, personal, lapsevanemad, avalikkus). 

4. Säästliku majandamise põhimõtetes on kokku lepitud ja need rakenduvad laste, personaliliikme ja asutuse tasandil. 

Ressurssidega seotud tulemusnäitajad EHIS-e  ja arengukava eesmärkide alusel: 

1) Toetatakse vanempedagoogi atesteerimisel.  

2) Õppe- ja kasvatustöö dokumente koostatakse arvutipõhiselt. 

3) Valdav ollakse rahul kasvu- ja töökeskkonnaga.  

1. EELARVE  RESSURSSIDE  JUHTIMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

1.1. Õpetajatel võimalus valida õppevahendeid õppekava eesmärkide täitmise ja vajadustest 
arengukava prioriteetidest lähtuvalt. Võimalusel 1 kord aastas õpivara laatade
korraldamine. 

x x x juhtkond 

1.2. Eelarvesse on planeeritud ja rakendatud finantsid terviseedenduseks: 
• meeskonna TEL ettevõtmiste korraldamiseks (3 üritust aastas), 

ergonoomilised tööjalanõud köögi personalidele 

x x x direktor 

1.3. Laste toitlustamiseks menüüde ülevaatamine ja täiendamine TEL põhimõttest lähtuvalt.  
Liituti koolipuuvilja programmiga. 

x x x direktor 
kokad 

TEL meeskond 
1.4. Lasteaia personali  organisatsioonikultuuri tugevdamine ja mainekujundus 

(tunnustusüritused, Erasmus+  projekt). 
x    x x Juhtkond 

direktor 
1.5. Eelarvelised ressursid on kavandatud ja kasutatud majade materiaaltehnilise baasi 

arendamise 3 aasta tegevuskavast lähtuvalt. 
x x x direktor 

2. MATERJAAL-TEHNILINE BAAS 

Tegevused eesmärkide täitmiseks 

2014 2015 2016 vastutaja 

2.1. Lasteaia keskkonna riskianalüüsi teostamine (Tervisekaitse Ameti soovitusliku juhendi 
alusel). 

x   TEL meeskond 
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2.2. Kord aastas tellitakse puhastusfirma,  
• kes teeb kogu majas suurpuhastuse, akendepesu jne. 
• vaipade ja porivaipade keemiline puhastus kord aastas 

x x x direktor 

2.3. Kõikide õpetajate töökohad on varustatud internetiühendusega arvutitega (ELIIS süsteemi 
rakendumine). 

  x direktor 

3. INFORESSURSSIDE  JUHTIMINE 

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 

2014 2015 2016 vastutaja 

3.1. 
 

Iga aasta augustis korrastatakse rühmade meili-listid. Meili-listidesse uute andmete 
lisamine toimub hiljemalt kahe nädala jooksul peale muudatust 
Majade dokumentatsioon on kõigile asjaosalistele pidevalt kättesaadav dropboxi kaudu. 

x x x personalijuht, 
sekretär 
direktor 
personal 

3.2. Personali informeerimine ja kaasamine. x x x direktor 

3.3. Lasteaia kodulehe uuendamine. x x x personalijuht 
juhtkond 

3.4. Lasteaia saavutused ja olulised sündmused on avalikustatud kasutades erinevaid PR 
võimalusi. 

x x x lasteaia personal, 
hoolekogu, 

lapsevanemad 
4. SÄÄSTLIK  MAJANDAMINE JA  KESKKONNAHOID  

Tegevused eesmärkide täitmiseks: 
2014 2015 2016 vastutaja 

4.1. Prügi sorteerimise võimaluse loomine kõigi majade juurde. x   direktor 

4.2. Personal saab ülevaate ressursside juhtimise ja säästliku majandamise põhimõtete 
rakendamise tulemuslikkusest, otsitakse üheskoos võimalusi säästliku majandamise 
parenduseks. 

x x x direktor 
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MATERIAAL-TEHNILISE BAASI ARENDAMINE TEGEVUSKAVA MA JADE KAUPA 
PARGI  MAJA  
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Garderoobide, WC ja valverühma müramatid lakke   x 5000 € 
Õue atraktsioonid  x   x 2000 € 
Voodipesud kõikidesse rühmadesse täiskomplektid ehk 4x23 komplekti  x  1900 € 
Maja alune õuesõppe klass (valgustus, mööbel)  x  3000 € 
Puitvoodri puhastus ja lakkimine x   9879 € 
Mööbli ja sisustuse uuendamine rühmades x x x 4600 € 
Õue mänguasjade jaoks kast/hoiustamis ruumi x x x Hoolekoguga koostöös 
Rühmatubades lamellkardinad.   x x 4000 € 
Kaldteele ja sööklasse uued turvaäärised  x  1000 € 
Puutetundlik tahvel  x  1500 € 
Nõudepesumasin (tööstuslik kööki).    Koostöö KOV-ga 
Köögiinventar x x  1100 € 
Kahe rühmaruumi sanitaar-remont x   10 008 € 
Maja siseruumide remont ( va rühmaruumid)  x  12 000 € 
Põrandate hooldus igal suvel (kivipesu, vahatamine) x x x 3000 € 
Jalgtee äärsete valgustite väljavahetus   x 2000 € 
Tööstuslik tolmuimeja  x  800 € 
 

RANDVERE  MAJA 
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

 

Siseruumide remont (va rühmaruumid).   x 12 000 €  
Kahe rühmaruumi sanitaar-remont. x x x 36 000 €  
Rühma ja magamisruumide põrandakütte ahelatele digitaalse näidu ja seadistamisega 
ruumiandurite paigaldus. 

  x 600 €  

Olemasoleva traatvõrgust aiapiirde väljavahetus süvaimmutatud puidust aiapiirde vastu 
(lõikude kaupa). 

  x Koostöös KOV-ga  

Maja fassaadi krohviparandused ja värvimine, puitterrasside ja puitfassaadi puhastus ja X   29 115 €  
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viimistlus. 
Põranda-, radiaatorkütte ja ventilatsiooniahela automaatika vahetus rohkema 
seadistusvõimalustega automaatika vastu, mis võimaldab ökonoomsemat juhtimist ja 
propaani kokkuhoidu. 

  X 5400 €  

Lasteaia õueala valgustus  x  2000 €  
Kuivatuskapid x   2000 €  
Õuealale vahendeid sportlikuks tegevuseks (tasakaalupink, roomamistunnel jms.), kiiged, 
mängumaja 

x x x 2000 € 

Välisterasside katused  x  3000 € 
Fotoaparaat 2 tk x     400 € 
Pillid (Plaatpillid kohvriga, sopran-, alt- ja tenorksülofonid ) x x x 1000 € 
Terasside õlitus x   7779 € 
 

KARULAUGU  MAJA 
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Mänguväljaku (liivaseala) äärde istepinkide paigaldus. x   500 € 
Igasse rühma arvuti (ELIIS süsteemiga liitumine).   x 4000 € 
Lugemispesa ja draamatoa sisustamine.  x  2000 € 
Tööriistad lastele (rehad, labidad, kastekannud). x   500 € 
Toimiv e-raamatukogu kõigi lasteaedade vahel.  x  projektipõhiselt 
Puutetundlik tahvel   x 1500 € 
Õualale liiklusraja jooned ja paigaldada liiklusmärgid.  x  Koostöös hoolekoguga 
Õuemänguasjade uuendamine.   x  600 € 
Õuesõppeks haamrid, naelad, lauatükid.  x  500 € 
2 rühmaruumid remont.  x x 24 000 € 
Põrandate hooldus  x x x 4500 € 
 

PÄIKESERATTA  MAJA 
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

2 mängumaja „Pallide” ja „Mesimummide” rühma juurde. x   2000 € 
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1 mängurong  aia äärde „Mummude” ja „Jänkude„ rühmade vahele (3-vaguniga puidust)  x  2000 € 
Mini –seiklusrada õuela suurele platsile „Täpsikute”  rühma vastu (ronimine,pugemine, 
takistusriba, tasakaalu hoidmine) 

  x 2000 € 

Rühmaruumide remont 2 tk aastas x x x 36 000 € 
Fassaaditööd x   10 000 € 
Põrandate hooldus x x x 4500 € 
Igasse rühma arvutid (ELIIS süsteem).   x 4000 € 
Mööbli uuendamine  x  1000 € 
Lamellkardinad (rühmadesse 5 rühma)  x  1500 € 
 

LAANELINNU  MAJA  
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Arvutid logopeedile, õpetajate tuppa ja  rühmadesse (liitumine ELIIS süsteemiga).    x 4000 € 
Pimenduskardinad saali akendele (saali projektor muidu kasutu). x   2000 € 
Õueatraktsioone „Lepalindude“ ja „Tihaste“ rühma poole peale (2 kiike, üks kiigeiste 
võiks olla teisaldatav väikelastekiik; 2 mängumaja; jalgpalliväravaid mõlemale poole 
maja, korvpallikorv, suuri õueautosid, kuhu laps saab peale istuda).  

 x  3000 € 

Liivakaste süvendada. Kord aastas liivakastidesse ja liivaaladele liiva juurde tuua x x x Koostöö omanikuga 
direktor 

Kelgumäele turvaline üleskäik  x  hoolekogu 
Õuealale kuur või panipaik, milles saab hoida tööriistu, lasteaia rattaid ja kelke  x  2000 € 
Õuealalt mahavõetavatest puudest kujundada võimalusel turvalisi atraktsioone (nt 
puuloomi) 

 x x projektipõhine 

Kõikide rühmade esikutesse korralikud jalatsiriiulid (6 tk)   x 900 € 
Mööbel, sisustuse uuendamine   x 2500 € 
Dramatiseerimiseks ja eraldamiseks sirme x x x Koostöös hoolekoguga 
Aktiivõppevahendid rühmadesse x   1000 € 
Põrandate hooldus x x x 3000 € 
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ASTRI  MAJA 
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Ronimisvahend õuealale (nagu ämblikuvõrk või mõni muu).  x x 2000 € 
Lugemispesa trepid katta korkmaterjaliga, turvalisus    Koostöö omanikuga 
Lugemispesa sisustamine, mööbel x x  1000 € 
Köögiinventar. x   500 € 
Sanitaar-remont   x Koostöö omanikuga 
Remonttööd. x x x 5000 € 
Õpetajate töökohta arvuti (1 tk)    x 600 € 
 

AMARÜLLUSE  MAJA  
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Ronimisnurk (redel, ämblikuvõrk, köis).  x   2000 € 
Arvutid õpetajate töökohta (2 tk) ELIIS süsteemiga ühinemine    x 1200 € 
Õuealale rohkem atraktsioone (sportlikuks tegevuseks, ronida, turnida jms)  x x 2000 € 
Mööbel  x x x 2500 € 
Tööriistad x   500 € 
Remonttööd x x x 5000 € 
 
LEPPNEEME  M AJA 
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Ruumi otstarbekamaks kasutamiseks ja asjade paremaks paigutamiseks osadele vooditele 
kapid peale; erinevalt avanevad lahtrid suuremõõduliste õppevahendite hoidmiseks. 
Lauamaterjali õuevahendite kastide tegemiseks 

 x              1000 € 

Aktiivõppe vahendid x x  600 € 
Vaheuks saali õppekasvatustegevuste paremaks korraldamiseks   x 1000 € 
Mini –seiklusrada (ronimine, pugemine)    x projektipõhine 
Igas rühmas võiks olla internetiühendusega arvuti (ELIIS süsteem).    1200 € 
Rühmadesse uued nõudepesumasinad.  x  1000 € 
Liivakastile ääred.  x  Koostöö huvigruppidega 
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Müramatid saali ja rühma   x 2000 € 
Aktiivõppetegevuste vahendid (Triikraud kunstitegevuseks, väike kasvuhoone, 
õmblusmasin) 

x x x 1500 € 

Pööning välja ehitada, et saaks seda kasutada erinevate tegevuste puhul.    x Koostöö KOV-ga 
Põrandate hooldus x x x 3000 € 
Siseruumide remonttööd ( va rühmaruumid) x x x 6000 € 
Õhksoojuspumba ja kergkütteõlikatla paremaks sidumiseks omavahel ja küttereziimide ja 
temperatuuride juhtimiseks automaatika paigaldamine. Võimaldab ökonoomsemat ja 
paindlikumat küttesüsteemi juhtimist ( ka distantsilt). 

 x  4000 € 
 

Maja sokli ja kaldeakende eenduvate osade remont x   4774 € 
Autojuhtide teavitamiseks lasteaia juurde väliskurvipiire (lamav politseinik, ülekäigukoha 
märgistus).  

 x  Koostöö maanteeametiga 
ja KOV-iga 

Õuesõppetegevuste läbiviimiseks õuetegevusnurkade elektriga varustamine   x 1000 € 
Katusealustele vihma ja tuule kaitsed  x  500 € 
Kuivade ja lastele ohtu tekitavate puude mahavõtmine  x   1000 € 
 

MLA VIIMSI  LASTEAIAD (UUS  PÄRTLE  LASTEAED) 
Tegevused/inventari soetamine 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
planeeritav ressurss 

Eeldatav hoone ehitusmaksumus  x  1 885 200 € 
Planeeritakse meetmest 

Juurdepääsuteed, liitumised.  x  300 00 € 
Planeeritakse meetmest 

Õueala, mänguväljak  x x 30 000 € 
Lasteaia sisustamine, mööbel  x x 68 000 € 
 


