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I. LÜHITUTVUSTUS 
 

Valga Lasteaed Kaseke arengukava on dokument, mis määrab kindlaks lasteaia 

arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad, kujundab strateegia ja tegevuskava ning 

arengukava uuendamise korra.  

Arengukavast lähtuvalt koostatakse aasta tegevuskavad. Arengukava olemasolu loob 

töötajatele kindlustunde, lihtsustab planeerimist ja tagab juhtimise järjepidevuse. 

Arengukava koostamine on demokraatlik protsess, kuhu on kaasatud lasteaia personal (läbi 

arengukava koostamise töörühma) ning lapsevanemad läbi hoolekogu liikmete ja 

rahuloluküsimustike. Meetoditena ongi kasutatud erinevaid küsimustikke, suulisi vestlusi 

ning töötajate tulemusvestlusi. 

Lasteaia arengukava 2016-2018 lähtub perioodi 2013-2015 analüüsist, sisehindamise 

tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja Valga linna arengukavast. Eelneva perioodi (2013-

2015) arengukava tegevuskavast on käesolevasse arengukavasse üle toodud tegevused, mis 

erinevatel põhjustel jäid eelmisel perioodil tegemata. Eelmise perioodi arengukavas on nii 

nagu käesolevaski, kirjas õuesõppeklass lastele. Esitasime projekti 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK), kuid see ei osutunud rahastatuks.  

Tänaseks on selge, et KIK ei rahasta erinevate paviljonide ja varjualuste ehitust, seega 

püüame koostöös kohaliku omavalitsusega leida teisi rahastusvõimalusi, kuna paviljoni 

vajadus lasteaia õuealal on välja toodud ka tervisekaitsenõuetes: Tervisekaitsenõuded 

koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja 

korrashoiule. 

 2 peatükk § 4 Lasteasutuse maa-ala, hooned, ruumid ja ruumide sisustus. 

(4) Maa-alale rajatakse vajaduse korral varikatus laste kaitseks päikese ja vihma eest. 

(5) Lasteasutuses nähakse ette laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise 

võimalus (https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003)  

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003
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II. ÜLDANDMED 
 

Õppeasutuse nimetus Lasteaed Kaseke 

Registrikood 75005096 

Aadress Kase 6, Valga 

Direktor   Maila Rajamets 

Telefon  764 3648 

e-post  maila.rajamets@kaseke.valga.ee 

Veebilehe aadress www.kaseke.valga.ee 

Koolitusluba 3893HTM (v.a 30.08.2005) 

Õppeasutuse pidaja ja tema aadress Valga linn 

Lasteaed on avatud 7.00- 18.30 

 

Valga lasteaed Kaseke (edaspidi lasteaed) tegutseb alates 1966. aastast. Esimeseks haldajaks 

oli ENSV Metsa ja Puidutööstuse Ministeerium, Valga Mööblivabrik. Lasteaed ehitati 140 

lapsele. Avati kuus rühma: kaks sõime, mis töötasid ööpäevaringselt, üks ööpäevane aia- 

rühm, kaks eesti liitrühma ning üks vene õppekeelega liitrühm. Lasteaias olid kohad Valga 

Õmblusvabriku, Valga Veinitehase, Valga Metskonna, Valga Lihakombinaadi ja Valga 

Linnavalitsuse töötajate lastele. Igale asutustele oli ette nähtud 10 lasteaiakohta. Koosseisus 

töötas 34,5 töötajat. 20. detsembril 1991 anti Valga Mööblivabriku Lastepäevakodu Valga 

Linnavalitsuse munitsipaalomandiks. 

Alates 1992 aastast kannab asutus Valga Lasteaed Kaseke nimetust. Lasteaed asub 

kesklinnast ning suurest liiklusest eemal, mis loob eeldused puhtale elukeskkonnale. 

Lasteaia lähedusse jääb Pedeli puhkeala, Priimetsa terviserada ja linna park, mida kasutame 

aktiivselt jalutus- ja õppekäikudeks aga ka matkamiseks ning erinevate ürituste 

läbiviimiseks. Lasteaia asukoht soosib nii looduslähedust kui ka liikumist. Selleks, et 

kultuurimajja, muuseumisse või raamatukokku minna, tuleb meie lasteaia lastel ikka 

matkamõõtu retk ette võtta. Arvestades, et viimasel ajal on probleemiks laste vähene 

kehaline aktiivsus, on väga positiivne, et meie lasteaia lapsed on pisikesest peale harjunud 

kõndima ja armastavad liikumist. Majas on üks sõime- ja viis aiarühma. Üks aiarühm töötab 
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sobitusrühmana, kus õpivad koos teistega ka neli haridusliku erivajadusega last. Igas rühmas 

töötab kaks täiskohaga õpetajat ja üks õpetaja abi. 2015/2016 õppeaastal töötab üks rühm 

teistsuguse töökorraldusega, rühmas on üks õpetaja, üks õpetaja assistent ja üks õpetaja abi. 

See on ajutine töökorraldus, esialgu töötame nii 30. juunini 2016. Kui oleme töökorralduse 

plussid ja miinused läbi analüüsinud, siis otsustame, kas jätkame ühe või kahe 

rühmaõpetajaga. Lastega tegelevad veel muusika- ja liikumisõpetaja. Muusikaõpetaja teeb 

individuaalseid tegevusi muusikaliselt andekate lastega, eraldi tegevusi solistidega.  

 

Parim õpetus on alati eeskuju. Lasteaia töötajad on sportlikud ja armastavad liikumist. Selle 

tõestuseks on mitmed eelneva õppeaasta jooksul töötajatele läbi viidud liikumisüritused. 

Kepikõnnimatkad ja 2014 aastal töötajate liikumiskuu. Samuti saavad töötajad tasuta käia 

lasteaia liikumisõpetaja poolt läbi viidavates jõu- ja aeroobikatrennides kaks korda nädalas 

lõunapausi ajal. Valga Linnavalitsus võimaldab allasutuste töötajatel tasuta kasutada Valga 

Põhikooli ujulat kokkulepitud päeval ja kellaajal. Lasteaia üritustel püüame Kasekese 

kommide kõrval suupisteks pakkuda alati tervislikke snäkke ja vett. Toitumisalase info 

jagamist ja eeskuju näitamist peame väga oluliseks, sest laste harjumusi kujundatakse 

lapsepõlves. Lasteaias on hinnatud www.terviseinfo.ee abil psühhosotsiaalne keskkond nii 

lastevanemate kui töötajate poolt. Liikumisõpetaja teeb individuaalseid lisa liikumistegevusi 

erivajadustega lastele. Laste tervist jälgib ja toetab tervishoiu- majandustöötaja. Lasteaed 

lähtub oma tegevuses tervise-edenduse põhimõtetest ja on liitunud Tervist Edendavate 

Lasteaedade võrgustikuga.  

 

Lasteaia kasvukeskkond on keskkonnasõbralik: lasteaed on renoveeritud passiivmaja 

tehnoloogiale põhinevalt 2009 aastal. Majas on kasutatud keskkonnasõbralikke materjale 

(savikrohv,kaseiinvärvid). Passiivmajast rohkem: 

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Projektid-ja-arengukavad/Passiivmaja-ja-

energiasaast.  

Lastel on lasteaiamajas aastaringselt soe ja turvaline. Lasteaia tervishoiutöötaja jälgib 

turvalisus- ja tervisekaitsenõuete täitmist (Lasteaias on kõikides rühmades reguleeritavad 

lauad. Vähemalt kaks korda aastas vaadatakse üle, et laudade- toolide kõrgused vastaksid 

lapse kasvule). Tervishoiutöötaja, koostöös teiste lasteaia töötajatega, korraldab vähemalt 

kaks korda aastas teemanädalaid (leivanädal ja südamenädal) ning viib korra kuus 

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Projektid-ja-arengukavad/Passiivmaja-ja-energiasaast
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Projektid-ja-arengukavad/Passiivmaja-ja-energiasaast
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koolieelikutele läbi tervistundi. Korra aastas viiakse läbi Valga Linnavalitsuse poolt 

koordineeritud turvareid, lisaks lastest lähtuvale turvareidile, mis viiakse kohustuslikus 

korras läbi riskianalüüsi koostamise jaoks. Lasteaia katuse alla on paigaldatud suur 

päikeseküttel põhinev soojaveekollektor, kust tuleb põhiosa soojast tarbeveest. Rühmades on 

spetsiaalsed nõudepesumasinad, mis kasutavad kollektorist saadavat vett. Kõikidele 

veekraanidele on paigaldatud vett säästvad otsikud. Siseviimistluses  ja lasteaia sisustuses on 

kasutatud loodussõbralikke materjale. Kogu maja sise- ja väliskeskkond nagu 

mänguväljakud, rühmaruumid, pesuruumid ja koridorid on lapsesõbralikud, ohutud ja 

puhtad. Välis- ja sisekeskkond on sobivad kõikidele lastele, sõltumata vanusest, soost või 

erivajadusest. Rühmaruumid on tänu passiivmaja tehnoloogiale sobiva temperatuuriga, hea 

valgustuse ja ventilatsiooniga. Vajadusel kasutatakse kütteperioodil lisaks õhuniisuteid. 

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toimub kaasaegses ning mugavas keskkonnas, toetub 

pikaajalistele traditsioonidele. Vanemate heakskiidu on saanud jõulueelne heategevusüritus 

„Jõuluootus lasteaias“ ning kevadised perespordipäevad. Tavaks on saanud matkad, 

sõbrapäeva tähistamine Pääsukese lasteaiaga ning poiste- ja tüdrukutenädalad. Igakuised 

teatrikülastused on innustanud nii lapsi kui töötajaid kaasa lööma emakeelepäeva ja 

teatrikuu lavastustes. Hea koostöö on Valga Põhikooliga, kuhu läheb õppima enamik lastaia 

lõpetavatest lastest. Kooliks ettevalmistamisele aitavad lisaks tavapärasele õppe- ja 

kasvatustööle kaasa lasteaias toimuv teatrimängu ring. Nimetatud ringi viivad läbi 

õppealajuhataja, muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Ring on lastele tasuta. Lasteaia 

koolieelikud õpivad kevadeks etenduse, mida kutsutakse vaatama teiste lasteaedade 

koolirühmade lapsed.  

Lasteaia koolieelikutele viib karjääriõppeteemalist tegevust läbi Rajaleidja keskuse 

karjääriinfo spetsialist. Nimetatud tegevus toimub korra kuus ja lapsed arutlevad seal 

erinevate tööde, ametite ja ka muude valikute üle. Valga Keskraamatukogu on leidnud 

võimaluse meie lapsi igakuiselt külastada. Nii on lastel võimalus laenutada raamatukogu 

raamatuid lasteaiamajast ära minemata ja ka juhul, kui lapsevanem pole leidnud võimalust 

koos lapsega raamatukogu külastamiseks. Lasteaia lapsed osalesid 2015 aastal maakonna 

tantsupeol. Kogemus oli, vaatamata vihmasele ilmale, väga tore. Püüame osaleda ka 

edaspidi. Lasteaia lapsed osalesid 2015 aasta lõpus Valgamaalase joonistukonkursil, 

Rajaleidja keskuses oma loovtööde näitusega ja meisterdasid kuusekaunistusi Valgamaa 
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Kutseõppekeskuse jõulukuuskede kaunistamise konkursile.  

Õpetajatele on läbi viidud koolitusi terviseedenduse ja enesemotivatsiooni teemadel. 

Lasteaias on toimunud mitmeid teabepäevi koos kirjastusega Atlex, kus tutvustatakse uusi 

väljaandeid, kohal on ka autorid ja samuti saab kirjastuse raamatuid osta ja tellida. 

Planeerime meeskonnatöö ja tööstressi alaseid koolituspäevi lasteaia meekonnale. 

Võimalusel kirjutatakse õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks projekte (KIK, Maanteeamet, 

KulKa ). See on võimaldanud nii lastel kui õpetajatel saada erinevaid teadmisi ja praktilisi 

kogemusi looduse mitmekesisest maailmast ja keskkonnahoiust. Lasteaia õuealal on olemas 

liiklusväljak, mis loob võimaluse igapäevaseks liikluskasvatuseks. 

 

Lasteaia lastest on 2014/2015 36,8 % kakskeelsest või venekeelsetest peredest. See on 

väljakutseks õpetajatele, kes peavad lapsele võõras keelekeskkonnas lasteaiaga harjumise 

võimalikult valutuks tegema ning suhtlema lapse perega. Kui aga lasteaias käib lapsevanem, 

kes üldse ei räägi eesti keelt, siis on olukord keeruline. Mitmed nooremad õpetajad ei oska 

hästi vene keelt ja seetõttu on suhtlemine piiratud. Lasteaiale on eraldatud 0,1 eesti keele 

õpetaja ametikohta. Arvestades muukeelsete laste protsenti lasteaias, peaks eesti keele 

õpetaja koormus kindlasti olema suurem. 

 

Lasteaia Rukkilille ja Kannikese rühm on liitunud Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vaba 

lasteaia“ projektiga. Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on Taani metoodikal põhinev. 

Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. 

Nimetatud projekt on seotud 01.septembril 2008 a. jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku 

õppekavaga. Seetõttu sobib väga hästi lasteaedadele. Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline 

on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. 

“Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.  
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Lasteaia väärtused on seotud meie põhisuundadega- terviseedendus, keskkonnakasvatus ja 

kiusamisest vaba lasteaed, mille põhiväärtused- austus, sallivus, julgus ja hoolivus on 

õppekasvatustöös aluseks. Lasteaia õpetajad on leidnud väärtuste sõnastamiseks nutika 

meetodi läbi meie lasteaia nime ning vanasõnade: 

 

Koostöö- Mida üks ei või, seda üheksa võivad. 

Avastamine- Oma silm on kuningas. 

Sõbralikkus- Mida sa omale ei soovi, seda ära tee teistele. 

Enesekindlus- Julge pealehakkamine on pool võitu.  

Kannatlikkus- Harjutamine teeb meistriks. 

Eduelamus- Kes tööd teeb, see rõõmu näeb.  

 

Lasteaias on sõbralik õhkkond. Lasteaia õpetajad õpetavad ja julgustavad lapsi üksteist 

toetama ja abistama. Vajadusel aitavad ja toetavad kolleegid üksteist. Lastevanemate poolt 

tuli välja, et vaja oleks rohkem väärtustada ja arendada loovust ja iseolemist (rühmas oleks 

olemas vaikne koht, kus laps saab soovi korral omaette mängida). Töötajad soovisid rohkem 

ühisüritusi. 

  



9 

 

 

III. LASTEASUTUSE ARENDUSE PÕHISUUNAD JA –

VALDKONNAD 
 

LASTEAED KASEKESE ARENDUSVALDKONNAD tulenevad dokumendist 

 „Valga lasteaed Kaseke sisehindamiskord“ (Juhataja  27. märtsi 2008 käskkiri nr 42) 

 Arenduse põhisuunad määratletakse kindlaks lasteasutuse arengukavas järgnevates 

põhivaldkondades: 

 Eestvedamine ja juhtimine (eestvedamine, strateegiline juhtimine, 

personalijuhtimine sh personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, 

toetamine, personali arendamine ning hindamine ja motiveerimine) 

 Koostöö huvigruppidega (huvigruppidega koostöö kavandamine, huvigruppide 

kaasamine, ja huvigruppidega koostöö hindamine) 

 Ressursside juhtimine (eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi 

arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid) 

 

 Õppe- ja kasvatusprotsess (lapse areng, õppekava, õppekorraldus- ja meetodid, 

väärtused ja eetika) 

 

IV. LASTEAIA MISSIOON JA VISIOON 
 

Meie missioon: 

 Oleme toeks perele endast ja teistest hooliva inimese kasvatamisel. 

 Missioon kätkeb endas eesmärki: 

Tagada lastele kaasaegne, turvaline ja arengut soosiv keskkond, kus arvestatakse lapse 

individuaalsust ja arengupotentsiaali, vajadusi, võimeid ning huvisid. Läbi tervislike 

eluviiside kasvatame lastest keskkonnasõbralikud ja ümbritsevast hoolivad inimesed. 

Meie visioon: 

 Valga Lasteaed Kaseke on hea mainega kaasaegne õpi- ja kasvukeskkond. Meil 

 on tagatud lapse turvalisus ning lastevanemate ja töötajate rahulolu. 
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V. LASTEAIA ÜLDEESMÄRK JA PRIORITEEDID (2016-

2018) 
 

Valga lasteaed Kaseke eesmärgiks on võimaldada lapsele eakohane, turvaline, 

mänguline ja arendav kasvukeskkond. Selleks: 

  

 toetame koostöös koduga lapse arengut, tervist, loovust, kultuurilist ja individuaalset 

eripära ning arenemist ühiskonna liikmena;  

 aitame kaasa lapse tervikliku ja positiivse minapildi, ümbritseva keskkonna 

mõistmise, eetilise käitumise ning algatusvõime, esmaste tööharjumuste ja 

terviseteadlikkuse kujunemisele ning mängu-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste 

oskuste arengule.  

 

Lasteaia moto 2016-2018: 

 Tahad latva ronida, hakka tüvest peale (Eesti vanasõna). 

 

Õppeaastate prioriteedid:  

 2015/2016 õa: Terve olla- ma tean, mida see tähendab. 

 2016/2017 õa: Loodus meie lähedal- ma õpin sind tundma ja oskan säästa 

loodusressursse ja ümbritsevat keskkonda.  

 2017/2018 õa: Õppida õues, värske õhk aitab avastada uusi teadmisi.  

 

Koolitusprioriteedid 2016.-2018. a:  

 õpetaja eneseanalüüsil põhinev koolitusvajadus: kõige enam soovitakse arvutialast 

koolitust. See võib tuleneda asjaolust, et lisandunud on uusi tööülesandeid, mis 

nõuavad oskusi arvutiga töötada. Lasteaia õpetajatele on arvutid igapäevased 

töövahendid ja kunagi õpitu on ununenud. Teadmised vajavad täiendamist olukorras, 

kus neid on võimalik rakendada. Veel nimetatakse vajalikuna lugema- ja kirjutama 



11 

 

õpetamise metoodilisi koolitusi ja eesti keele õpetamist muukeelsetele lastele.  

 seadustest tulenev koolitusvajadus (õpetaja abid); õpetaja abid soovivad osaleda 

lastehoiu koolitustel (lastepsühholoogia ja areng jms).  

 

VI. LASTEAIA TEGEVUSE OLULISEMAD TUGEVUSED 

VALDKONNITI 
 

Lasteaia tegevuse tugevused on määratletud sisehindamise käigus. Läbi on viidud 

lastevanemate rahulolu-uuring ja SWOT analüüs kogu personaliga. 

 

Eestvedamine ja juhtimine sh personalijuhtimine 
 

 Lasteaial on toimiv arengukava 

 85% küsitletud lastevanematest on rahul juhtkonna tööga 

 Juhtkonna aktiivsus lasteaia üritustel  

 Otsuste tegemisse on kaasatud kogu meeskond 

 Tugevad lasteaiaõpetajatest koosnevad töörühmad (koolivalmiduskaardi 

väljatöötamisel, kodukorra uuendamisel, õppekava uuendamisel, tervisemeeskond 

jm) 

 Lasteaia töötajatel on ülevaade asutuse eesmärkidest, need arutatakse koos läbi. 

 Eelmisel arengukava perioodi õppe- ja kasvatusetegevuse alased eesmärgid on 

suures osas täidetud.  

 Lasteaias töötavad kvalifitseeritud pedagoogid. 

 Toimuvad regulaarsed pedagoogilise nõukogu infotunnid (igal esmaspäeval) 

 Toimuvad arenguvestlused rühmameeskondadega 

 Igal aastal toimuvad lahtised õpitegevused „õpetajalt õpetajale“ , milles osalevad 

kõik pedagoogid, ning tegevuse läbiviija saab kolleegidelt tagasisidet 

 Õppeaasta lõpus viiakse läbi õpetaja kutsestandardile toetuv eneseanalüüs  

 Koostöös lasteasutuse pidajaga on leitud võimalusi personali töötasu tõstmiseks 

igal aastal. 
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 96 % lastevanematest hindab rühma töötajate ja pere koostööd heaks. 

 100% küsitletud lapsevanematest hindavad rühmaõpetajate õpetamis- ja 

suhtlemisoskused heaks 

 

Koostöö huvigruppidega 
 

 Koostöövalmid lapsevanemad ja lasteaia töötajad 

 Lastevanemate aktiivne osavõtt lasteaia ühisüritustest 

 Mitmekülgne koostöö teiste Valga linna ja maakonna lasteaedadega ja Valga linna 

koolidega, Kultuuri- ja huvialakeskusega, Valga Keskraamatukoguga, politseiga, 

Rajaleidja keskusega 

 Välja kujunenud koostööpartnerid (erinevad firmad, kes toetavad lasteaia üritusi, 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, kirjastus Atlex jt)  

 Teotahteline hoolekogu  

 

Ressursside juhtimine 
 

 Kaasaegne ja turvaline töökeskkond töötajatele ja kasvukeskkond lastele 

 Laste füüsiline kasvukeskkond on vastavuses õigusaktides seatud normidega nii 

siseruumides kui õuealal. 

 Ruumid on sisustatud kaasaegse mööbli ja olmetehnikaga.  

 Kõikidel lasteaia töötajatel on arvuti kasutamise võimalus. Asutusel on 10 arvutit 

ja viis printerit. 

 Mänguasjad rühmades on mitmekesised 

 Loodussõbralikud koristusvahendid 

 Pidev ohutusalane ennetustöö ohtude väljaselgitamiseks ja likvideerimiseks 

 Lasteaia hoovi on rajatud liiklusväljak 

 79% lastevanematest arvab, et õppevahendite ja mänguasjade valik rühmades on 

piisav 

 

 



13 

 

 

Õppe-ja kasvatusprotsess 
 

 Toimiv ja pidevalt täiendatav õppekava 

 Traditsioonilised üritused (perespordipäevad, matkad ja väljasõidud loodusesse, 

heategevuslik Jõuluootusüritus, vabariigi aastapäeva tähistamine direktori 

vastuvõtu ja rongkäiguga, sõbrapäeva tähistamine koos Pääsukese lasteaiaga, 

võtmepidu koolieelikute rühmaga) 

 Pedagoogide hea koostöö 

 Teatrite igakuised külaskäigud 

 Kinnitatud arenguvestluste läbiviimise kord 

 Erivajadusega lastele on tagatud tugiisik ning on rakendatud individuaalne 

arenduskava 

 Õppetegevus on planeeritud, eesmärgistatud ja vanematele on antud võimalus 

plaanidega tutvuda 

 90% lastevanematest arvab, et lasteaed on perele piisavalt abiks lapse kooliks 

ettevalmistamisel  

 94% lastevanematest on uhked, et nende laps käib just Kasekese lasteaias  

 98% lastevanemate hinnangul osaleb nende laps meeleldi muusika- ja 

liikumistundides 

 96% lastevanematest on arvamusel, et lasteaed on arendanud lapse sotsiaalseid 

oskusi (suhtlemine, reeglite täimine) 

 90% lastevanematest arvab, et lasteaias on piisavalt ühisüritusi ja info nende kohta 

liigub õigeaegselt 
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VII. Tegevuskava kolmeks aastaks 
 

Eestvedamine- ja juhtimine sh personalijuhtimine 
 

Valdkond: Eestvedamine ja strateegiline juhtimine, personalivajaduse hindamine, personali värbamine, personali kaasamine ja toetamine, 

personali arendamine, personali hindamine ja motiveerimine 

Prioriteetne eesmärk: Lasteaia arengutegevus lähtub visioonist, missioonist ja eesmärkidest ning toimib väärtustel põhineval 

osalusjuhtimisel.  

X -plaanitava tegevuse teostamise aeg 

 

Jrk 

nr 

 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

Kokku  

Finant-

seerimise  

allikas 

 

Vastutaja 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa    

1. Eelneva arengukava 

perioodi analüüs 

Analüüsitud 

arengukava 2013-2015 

X        Direktor 

2. Arengukava koostamine  Valminud arengukava 

perioodiks 2016-2018 

 X       Direktor 

3. Sisehindamisaruande 

koostamine  

Sisehindamisalased 

tegevused on 

analüüsitud, 

huvigruppidel on 

tagasiside töö 

tulemustest 

    X    Direktor 

4.  Lasteaia 

raamdokumentide 

redigeerimine 

(ametijuhendid, 

sisehindamise läbiviimise 

kord, personali 

värbamise kord ) 

Dokumendid on 

tulemuspõhised ja 

vastavuses 

õigusaktidega 

  X      Direktor 
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5. Töötajate ühisürituste 

korraldamine  

  

Töötajad on rahul 

töökeskkonnaga, head 

suhted kolleegidega, 

motiveeritud 

  

x x x x x x   Direktor 

6. Lasteaia töötajatele 

võimaldada tööalaseid 

koolitusi 

Lasteaias töötajad on 

motiveeritud ja 

oskavad oma tööd hästi 

teha 

 x  x  x   Direktor 

7. 

 

 

 

Leida võimalusi 

rahvusvaheliseks 

koostööks Läti (ja teiste) 

partneritega 

 

Koostööprojektidega 

vahetatakse kogemusi 

ja teadmisi 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 

 

 

 

8. 

 

 

 

Hindamis- ja 

tunnustamissüsteemi 

väljatöötamine 

 

On olemas personali 

tunnustamise alused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 

 

 

9.  

 

 

Töötada välja 

abipersonali hindamise 

kord 

Abipersonal saab oma 

töö tulemuslikkuse 

kohta regulaarset 

tagasisidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoiu- 

majandustöö 

taja 

 

 

10.  

 

 

 

Kehtestada personali 

arenguvestluste 

läbiviimise ajagraafik 

järgnevaks perioodiks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor 
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11. 

 

  

Tervisemeeskonna 

töökoosolekute 

regulaarne läbiviimine 

 

Tervisemeeskonna 

pidev ja aktiivne 

tegutsemine 

 

 

X  X  X    Tervishoiu- 

majandustöö 

taja 
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Koostöö huvigruppidega 
 

Valdkond: Koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö hindamine 

Prioriteetne eesmärk: Huvigrupid toetavad lapse ja lasteaia arengut. 

 

 

Jrk 

nr 

 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

Kokku 

kulu 

Finan-

tsee-

rimise  

allikas 

 

Vastutaja 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa    

1. Kaasata hoolekogu 

lasteaia materiaal- 

tehnilise baasi 

arendusprotsessi 

Paraneb lasteaia 

füüsiline keskkond 

 X  X  X   Direktor 

2.  Rühma hoolekogu 

esindaja annab 

regulaarset tagasisidet 

rühma lapsevanematele 

Lapsevanemad on 

informeeritud 

hoolekogu tööst ja 

otsustest 

X X X X X X   Direktor 

3. Koostöös 

lastevanematega 

korraldada heategevuslik 

jõuluootusüritus  

Igal aastal detsembris 

toimub heategevuslik 

jõuluootusüritus 

 X  X  X   Juhtkond 

4. Viia läbi rahulolu-uuring 

kõikidele huvigruppidele 

Objektiivne tagasiside 

kõikidelt 

huvigruppidelt 

 X  X  X   Juhtkond 
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Ressursside juhtimine 
 

Valdkond: Eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid 

Prioriteetne eesmärk: Ressursside tõhus ja säästlik kasutamine tagab lapse arenguks ja personali tööks hea keskkonna.  

 

 

Jrk 

nr 

 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2016 

plan. kulu  

2017 

plan. kulu 

2018 

plan. kulu 

 

Kokku kulu 

Finantsee-

rimise  

allikas 

 

Vastutaja 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa    

1. Voodipesude 

väljavahetamine kahes 

rühmas 

Voodipesu vastab 

tervisekaitse nõuetele 

   300  300 600 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

2. Rühmadesse uute toolide 

ostmine (20 tk)  

Rühmas on olemas 

vajaminev arv laste 

kasvule vastavaid toole 

 300  300  300 900 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

3. Tulekustutite regulaarne 

kontroll ja hooldus 

Tulekustutid vastavad 

nõuetele 

 100  100  100 300 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

4. Puitpõrandate lakkimine Põrand vastab 

tervisekaitsenõuetele ja 

on lastele ohutu 

   2500    Taotleda 

KOV-ilt 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

5. Saali toolide uuendamine  Saalis on olemas vajalik 

arv toole ürituste 

läbiviimiseks 

 300  300  300 900 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

7. Õpetaja abide tööriiete 

uuendamine 

Nõuetele vastav riietus 

õpetaja abidel. 

 200   200  400 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

8. Laste käterätikute 

uuendamine 

Rühmades vajalik arv 

käterätikuid 

 80  80  80 240 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 
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9. Toidunõude ostmine Rühmades on vajalik 

kogus toidunõusid 

 200  200  200 600 Lasteaia 

eelarve 

Tervishoiu-

majandus-

töötaja 

10.  Õuesõppeklass 

 

Õuesõppe läbiviimine 

ei sõltu meie heitlikust 

ilmast. Lapsed on 

varjus ilmastikuolude 

eest.  

   8000   8000 Projektid Direktor 

11. 

 

 

 

Kõrvalhoone uksed ja 

aknad 

 

 

Tervisekaitsenõuetele 

vastav ohutu 

kõrvalhoone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

Taotleda 

KOV-ilt 

 

 

 

Direktor 

12. Ventilatsioonifiltrite iga-

aastane uuendamine 

Ventilatsioonifiltrid on 

olemas. 

 400  400  400 1200 Lasteaia 

eelarve  

Direktor 

13. Ventilatsiooni puhastus Ventilatsioon on 

puhastatud 

 600  600  600 1800 Taotleda 

KOV-ilt 

Direktor 

14. 

 

 

Digiklaver 

 

 

 

 

Muusikaõpetuse 

tunnid kvaliteetsed ja 

mitmekesised 

(võimalus teha üritusi/ 

tegevusi ka õues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

700 

 

 

 

Lasteaia 

eelarve/ 

heategevus

üritused 

 

 

Direktor 
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Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

Valdkond: Lapse areng 

Prioriteetne eesmärgid: Lapse areng on toetatud tema vajadustest lähtuvalt, õppe- kasvatustöö on mitmekesine ja lapsele huvitav. 

Lasteaia põhiväärtused on lastega rohkem lahti mõtestatud ning rakendunud igapäevases õppe- ja kasvatusprotsessis. 
 

 

Jrk 

nr 

 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

Kokku  

Finan-

tsee-

rimise  

allikas 

 

Vas-tutaja 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa       

1. Valgamaa Rajaleidja 

keskuse spetsialistide 

kaasamine õppe- ja 

kasvatustöö probleemide 

lahendamiseks 

Haridusliku 

erivajadusega lapsed 

saavad just neile 

vajaminevat abi ja toetust. 

  

 

vajadusel 

      Õppe- 

ala- 

juhataja 

   

2. Luua lasteaia 

aiarühmadesse vaiksed 

kohad, kus laps saab soovi 

korral omaette mängida 

Laps saab võtta aja enda 

jaoks ja olla pisut 

omaette. Laps on rahulik 

ja õnnelik.  

  X      Tervise- 

meeskond 

   

3. Lasteaia laste õpiväljundite 

kajastamine näitustel, 

konkurssidel, kontsertidel, 

võistlustel jms 

Lasteaia lapsed (või 

nende loomingulised 

tööd) on laiemalt 

kajastatud.  

X X X X X X   Õppeala-

juhataja 

   

4. Eesti keele kui teise keele 

õpetaja koormuse 

suurendamine vähemalt 0,2 

ametikoha koormuseni 

Lasteaias käivad muu- ja 

kakskeelsete laste keeleline 

areng on maksimaalselt 

toetatud. 

  X    936 Linnavalit

sus 

Direktor    
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5. Keskkonnahariduslikes 

projektides osalemine  

 

 

 

Lapsed on 

keskkonnateadlikud ja 

oskavad looduses 

käituda. 

 

 

 X  X  X   Direktor, 

õppealajuhata

ja 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Kaasata lasteaia tegevusse 

välisvabatahtlikke 

Sihtasutus Archimedese 

kaudu 

Haridusliku 

erivajadusega laps on 

rühmas toetatud ka juhul, 

kui tal pole välja 

kirjutatud diagnoosi ja ta 

käib tavarühmas.  

 X  X  X   Direktor  

 

 

 

  

 



22 

 

 

Valdkond: Õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja eetika 

Prioriteetne eesmärk: Lasteaia õppekava toetab arengukava õppeaastate eesmärkide täitmist. 
 

 

Jrk 

nr 

 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

Kokku  

Finan-

tsee-

rimise  

allikas 

 

Vastutaja 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa    

1. Rakendatud õppekava 

täiendamine ja vajadusel 

paranduste sisseviimine 

Õppekava on 

uuendatud ja vastab 

nõuetele.  

 X  X  X   Õppeala- 

juhataja 

2. Eesti lastekirjanduse 

kasutamine laste 

väärtuste kujundamisel 

(rolli-, loov- ja 

lavastusmängud)  

Lapsed tunnevad Eesti 

lastekirjandust ja 

oskavad väljendada 

end läbi teatrimängu.  

 X  X  X   Õppeala-

juhataja 

 

3. Kiusamisest vaba lasteaia 

metoodika 

kasutuselevõtt 

rühmades, kus õpetajad 

tunnevad metoodika 

vastu huvi ja on valmis 

seda rakendama. 

Rühmad töötavad 

huvipõhiselt 

„kiusamisest vaba 

lasteaia“ metoodika 

järgi.  

  X  X    Õppealajuha

taja 

4. Töö erivajadusega 

lastega. Vajadusel 

individuaalsete 

arenduskavade 

koostamine 

Haridusliku 

erivajadusega lapse 

areng  on igakülgselt 

toetatud. 

 vajadusel       Õppealajuha

taja 
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VIII. Arengukava uuendamise kord 
 

Lasteaia arengukava eesmärgiks on jõuda lasteaia arengu põhimõtete, eesmärkide ja 

kvaliteetse meeskonnatöö kokkulepete saavutamiseni. Kokkulepped meeskonnas on vajalikud 

selleks, et kogu personal teadvustaks kavandatavaid eesmärke, võtaks need omaks, tunnetaks 

vastutust, tuletaks üldistest eesmärkidest oma ülesanded. Lasteaia kui organisatsiooni 

arenemiseks, laste ja personali huvide ja heaolu tagamiseks on vajalik efektiivselt toimiv ja 

eesmärke täitev süsteem.  

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava korrigeeritakse igal aastal. Arengukava 

korrigeerimisel lähtutakse õppeaasta töö kokkuvõttest, mis arutatakse läbi pedagoogilises 

nõukogus ja hoolekogus ning kus tehakse direktorile ettepanekud muudatuste sissviimiseks 

arengukava tegevuskavasse. Muudatused arengukava tegevuskavas esitab lasteasutuse 

direktor kinnitamiseks Valga Linnavalitsusele. Iga kolme aasta tagant koostatakse lähtuvalt 

sisehindamise aruandest uus arengukava, mille kinnitab Valga Linnavalitsus. 

 

 

Arengukava kooskõlastatud Valga  

lasteaed Kaseke pedagoogilisel nõupidamisel 08.02.2016 protokoll nr 17  

 

 

Arengukava kooskõlastatud Valga  

lasteaed Kaseke hoolekogu koosolekul 10.02.2016 protokoll nr 6 

 

 

Heaks kiidetud Valga linna volikogu kultuuri- ja hariduskomisjonis 02.03.2016  

protokoll nr 16 


