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Vastus teabe küsimusele

Haapsalu linnavalitsus korraldab alushariduse osutamist kuues lasteaias, millest linnalises
piirkonnas asuvad neli. Lasteaiad Tareke, Pääsupesa, Vikerkaar ja Haapsalu Vanalinna
Lasteaiad, millest viimane korraldab tööd kahes eraldi asuvas hoones. Lasteaedade Vikerkaar ja
Pääsupesa toitlustamine on korraldatud ühise köögiga.
Alates eriolukorra kehtestamisest lähtusime Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsetest juhistest
lasteaedade
töö
ümberkorraldamiseks
(https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_kov_lasteaiad.pdf ).
Haapsalu linnas vajas ja kasutas kohta lasteaias perioodil 16.märts kuni 24.aprill 12 last, mis
moodustab 2% lasteaias käivate laste üldarvust. Soovijatele ja vajajatele oli koht tagatud.
Lastearvust lähtuvalt korraldati teenuse osutamise ühes lasteaia majas.
Rühmad olid komplekteeritud ja õpetajate töö korraldatud lasteaedade (asutuse) põhiselt. Igale
lasteaiale olid eraldatud oma ruumid, oma õpetajatega.
Alates 16.märtsist vabastati lapsevanemad, olenemata lapse lasteaiakoha kasutamisest,
osalustasust. Seoses sellega tekib lasteaedade eelarvetesse alalaekumine.
Eriolukorra lõppedes ning sellest tulenevalt ka laste arvu kasvamisega lasteaia koha kasutamisel,
korraldati kõigis lasteaedades (asutustes) küsitlus, et saada teada potentsiaalsete lasteaiakohtade
kasutajate arv ja sellest tulenevalt ruumivajadus. Küsitlus viidi läbi keskkonnas Eliis.
Küsitluse tulemusel vajas mais lasteaiakohta Haapsalu linna piirkonna lasteaedades
maksimaalselt 147 last, juunis 158 ja juulis 92 last, mis on 26% laste üldarvust.
Küsitluste tulemusi arvestades ning prognoosides ka lähitulevikus potentsiaalsete lasteaiakohtade
kasutajate arvu, on selgunud, et füüsiliselt on vajadus avada 2 lasteaia maja.
Alates 18.maist on Haapsalu linnas avatud kaks lasteaia maja, mis tagab kohtade vajaduse.
Endiselt on töö korraldatud põhimõttel, et igal lasteaia rühmal oma õpetajad ja oma ruumid.
Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest lähtuvalt jätame uute rühmade avamisel samad
koosseisud nagu on olnud eriolukorra algusest alates. Uute rühmade avamisel, lähevad sinna
hiljem kohta kasutama hakanud lapsed. (https://www.hm.ee/et/uudised/ministeerium-edastasjuhised-lasteaedade-ja-hoidude-tegevuse-korraldamiseks).
Rühmade avamisel ei segata erinevate laseaedade lapsi ega personali. Igale lapsele tagab koha ja
hoidmise lasteaed (asutus), kuhu talle on koht eraldatud.
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Mööda ei saa vaadata ka majanduslikust aspektist. Iga täiendava maja avanemisega kaasnevad
kulud küttele, veele, elektrile, korrashoiule, toitlustamise korraldamisele jne. Vähese täituvuse
korral kujuneb ühe lapse kohatasu ebamõistlikult suureks. Eelarve tulude paratamatu ja
pikaajalise vähenemise perioodil on vajadus majandada võimalikult säästlikult.
Haapsalu Linnavalitsus ei ole sulgenud ühtegi lasteaeda asutusena. Ajutiselt on muutunud rühma
füüsiline asukoht. Kellegi suhtes ei ole muudetud temale alguses eraldatud laseaiakohta.
Kõikidele soovijatele tagatakse laseaiakoht.
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