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Teemasid selgitas  lasteaia direktor Ene Mõttus 

 

Teemad: 

1. Kevadkoristus õuealal 

2. Õueala atraktsioonialuse vahetusest 

3. Erivajadusi nõudvate laste  arendamise võimalustest 

4. Perepäev 

5. Projektist „Ettevõtlik kool“ 

6. Jooksvad küsimused 

 

1.Kevadkoristus õuealal ( direktor Ene Mõttus) 

Lasteaed on osaliselt juba lehti riisunud ja ära viinud ( aiaäärsed paksud vaalud ja pargipoolsed 

alad). Õueala on aga piisavalt suur ja sügisel toimunud puudeokste lõikuse järel on oluline, selle 

puhastus toimuks korraga  ühel päeval ( sest tuul muudab järkjärgulise riisumise mõtetuks). 

Seepärast palub lasteaed hoolekogu ja lastevanemate abi õueala riisumisel ja lehtede kotti panemisel  

ning transportimisel. 

 

Ettepanek on sobiva ilma puhul teha  koristuspäev reedel 28.märtsil. Koristuspäev toimub 

eelteate korral . 

 

2.Õueala atraktsiooni( pargi alused redelid) pinnakate on plaanis välja vahetada. Selleks on vajalik 

välja ammutada 20 cm liiva ja teisaldada see liivakasti . Seejärel on võimalus geotekstiili peale 

panna puukooremultš. Liiva teisaldamiseks palub lasteaed abi isadelt. Kui ilmad soojenevad ja maa 

kuivab, siis annab lasteaed  teada töö toimumise ajast 

 

3.Järgneva päevakorra punkti selgitasid lahti direktor Ene Mõttus ja õppealajuhataja Liivi Zopp. 

Lapsevanemad on kindlasti märganud  rühmades lapsi, kes ei käitu ja toimeta alati päris tavapärasel 

moel. Neid on peaaegu igas rühmas, kes vajavad erilist tähelepanu või erialaspetsialisti tuge. 

Millised on hetkel meie võimalused toetada õpetajat ? 

• Võru Õppenõustamiskeskuse spetsialistide vaatlused , nõuanded . 

• Ümarlaud, kus probleeme arutavad valla lastekaitsespetsialist, logopeed, tugiisik, õpetajad 

• Tagasiside vanematelt kui nad on saanud seda erialaspetsialistidelt ja nad seda soovivad 

avaldada. 

Millised on hetke võimalused toetada erivajadustega last ? 

• Võrumaa Õppenõustamiskeskuse spetsialistide konsultatsioonid ( vanemaid ja õpetajaid 

toetades). 

• Ümarlaual kokkulepitud  tegevuskavad ( koos lastevanematega) 

• Majas on logopeed, kelle tuge saame pakkuda 

Paraku on logopeedilise abi vajadus tunduvalt suurem kui praegune logopeedi aeg seda võimaldab 

(0,4 koormust ) . 



Rohkem võimalusi erialaspetsialistide poolt me pakkuda pole. 

Probleemiks on ka lastevanemate  poolne probleemi eitamine. Lasteaed püüab oma võimaluste 

piires soovitada spetsialistide  konsultatsioone. Samas käskida me kedagi ei saa. Saame vaid näidata 

laste tegemisi, selgitada ja nõustada oma pädevuste piires. 

Hetkel on Viitinas üks laps, kes vajab kindlasti tugiisikut . Sellekohane töö praegu kestab 

( rehplaanide koostamise järel ) - püüame koostöös vallaga leida tugiisikut  antud lapsele. 

Rõuge majas on selliseid lapsi pea igas rühmas . Praegu töötav üks tugiisik ei rahulda meie 

vajadusi. 

Arutelu antud  teemal oli asjalik ja töine . 

Ettepanek : 

• Suurendada logopeedi koormust lasteaias 

• Vaadates tulevikku, koostöös omavalitusega leida vahendid ja inimene eripedagoogi 

kohale 

• Eripedagoogi olemasolu korral moodustada sobitusrühm. 

Ettepanek maakonnale : 

• Maakonnas luua maakondlik logopeedi koht  ( võib olla isegi tasuline ). Hetkeseis 

maakonnas ei võimalda lastel saada täiendavat logopeedilist abi . Võimalus on saada 

VÕK logopeedi konsultatsiooni 1 x kuus ja  mõnel juhul logopeedi teenust Lõuna Eesti 

haigla juures. 

 

Edasised sammud: 

• Selgitada välja  logopeedilise abi saajate arv, kes seda vajaksid rohkem kui hetkel pakutav 

( 1x nädalas) 

• Selgitada välja puudega laste arv, kes vajavad eripedagoogi  või mõne muu spetsialisti abi. 

 

4.Perepäev 

Hoolekogu liikme Heino Palli ettepanekul koostada toimkond päeva läbiviimiseks . Toimkonda 

peakas kuuluma 1-2 lapsevanemat igast rühmas .Perepäev  läbi viia reedel 16 mail . 

 

Ettepanek : 

• Koostöös õpetajatega ( kes teavitavad vanemaid ) kutsuda kokku toimkond selle aasta 

17.nädalal s.o 21-22.aprillil. 

• Lasteaed pakkus välja, et vanemad rühmad etendaksid emekeelepäevadel ettekantud 

etendused  perepäeva peol. 

 

 5. Projektiga „Ettevõtlik kool „ tutvumine Avinurmes ja Mäetagusel. 

 

Projektis  tehtavat tutvustas Ene Mõttus. Tutvumiskäigul kogeti, et mõndagi on juba ka meil selles 

vallas tehtud : koostööprojektid „ Jõulukohvik“, Perepäev, jne. 

Huvitavaid mõtteid aga jagus , mille kallal tasub tööd teha. 

• Laste esinemiste salvestamine ja sümboolse tasu eest jagamine, kus tulu läheb rühmadele 

õppevahendite muretsemiseks 

• Erinevate lotode ja memoriinide koostamine, mis seotud Rõugege 

• Koostöö tihendamine valla erinevate firmadega 

Järgmine mõte pandi igal juhul idanema ! 

 

6 Jooksvad küsimused: 

• Lapsevanem Annika Paavel küsis, kas lasteaias on lastele tutvustatud esmaabi ( loomulikult 

vastavalt vanusele – lihtsalt ) 

Vastus: Lasteaias  toimunud ohutu liiklemise ja rattapäevadel on kiirabi õde rääkinud ja näidanud 

lastele  esmaabi ja selle võtteid. 

Kindlasti jätkame seda teemat koolieelikutele ka edaspidi . 



• Lasteaed  võiks  suvel olla kinni vaid kaks nädalat . Linnas on valvelasteaed. 

Vastus : Maakonna lasteaiad on reeglina kuu aega suvepuhkusel . Rõuge lasteaed on  kinni 3 

nädalat. Tavapäraselt on puhkus kõigil vähemalt 28 päeva, seega peaks vanematel olema võimalus 

koos lastega puhata. Näiteks toodud Võru linnas on 4 lasteaeda ja neist üks töötab suvel, teised on 

samuti kuu suletud. 

Mitmed lähiaastad näitavad ka, et kui juulis maja avame, siis rühmas on 2-3 last  ja tööl on 5-6 

inimest. Lasteaed pakkus välja lastehoiu teenuse võimaluse vallas, teades et lähiajal lõpetab mitu 

diplomeeritud lapsehoidjat. 

 

Protokollis . Ene Mõttus 


