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Vastus arupärimisele
Austatud proua Pillak
Täname Teid pöördumise eest.
Vastuseks Teie küsimustele seoses Tallinna lasteaedade seisukorraga teatame järgmist:
1. Millises linnaosas on kõige enim remonti vajavaid lasteaedu?
Sellise võrdleva nimekirja tekitamine ei ole põhjendatud, kuna lähtub eeldusest, et lasteaeda on
võimalik korda teha ainult läbi kapitaalremondi. Tegelikult käsitleme asutusena tema kinnistut,
maaaluseid ja maapealseid tehnosüsteeme, hoonet tema konstruktsioonide, viimistluse ja
tehnosüsteemidega. Kõik hoone osad ei vaja remonti, kui on rajatud ja säilinud kasutusotstarbele
vastavalt ning on heaperemehelikult hoitud ja hooldatud. Hoonete sisemisi tehnosüsteeme nagu
elektripaigaldis, küttesüsteemid, ventilatsioon, samuti ka hoone tarindeid nagu katused, fassaadid
ja avatäited on haridusamet järjepidevalt renoveerinud, tehes seda läbi investeeringute ja asutuste
jooksva aasta eelarves selleks kavandatud vahendite arvelt.
2. Kas Tallinnal on olemas lasteaedade investeeringutekava, mille järgi planeeritakse
nende korrastamist?
Jah, see on Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021
„Lasteaiakoht igale lapsele“
3. Milline on järgneva viie aasta perspektiivis lasteaedade renoveerimise kava?
Lähtume Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programmist 2013-2021
„Lasteaiakoht igale lapsele“.
4. Kus saaks tutvuda Tallinna lasteaedade remondi kavaga?
Tallinna Õigusaktide Registrist on leitav Tallinna Linnavolikogu 4.aprilli 2013 määrus nr 23
„Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013 – 2021 „Lasteaiakoht
igale lapsele“, mis sisaldab ka programmi tegevuskava aastateks 2013 – 2021.
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5. Millise otsuse alusel koostatakse renoveerimiskava?
Arenguprogrammi, s.h ka tegevuskava koostamisse olid kaasatud lasteaedade ja lapsevanemate
esindajad, Tallinna Linnavolikogu fraktsioonide esindajad, linnaosade valitsuste esindajad,
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning Linnaplaneerimisameti esindajad jt. Jooksva aasta renoveerimisja jooksva remondi kava koostatakse põhiosas lähtuvalt eelpoolnimetatud arenguprogrammist.
6. Kes otsustab, millised lasteaiad remonti vajavad?
Uued lasteaiad, tervikrenoveerimised ja fassaadide korrastamised otsustatakse eelpoolnimetatud
arenguprogrammi tegevuskava põhjal võttes arvesse muudatusi võrgus ja pidevalt muutuvaid
vajadusi, ka uute lasteaiakohtade osas.
7. Kui palju on viimasel viiel aastal muutunud lasteaedade remondi rahastus?
Viimasel viiel aastal on linn investeerinud lasteaedade ehitusse, remonti ja soetustesse 15 miljonit
eurot ning jooksva aasta rahastus on sõltunud kavandatud töödest. Olemasoleva taristu remondiks
ja hoolduseks on läbi aastate kavandatud ca 1,8 – 2 milj. eurot.
8. Palju käib täna Tallinna lasteaedades lapsi?
Tallinna hariduse infosüsteemi andmetel käib 27.02.2017 seisuga munitsipaallasteaedades 21856
last.
9. Kui palju on Tallinna lasteaedades õpetajaid ja õpetajaabisid? Kui palju õpetajatest
ja õpetaja abidest on tööle vormistatud täiskoormusega ja kui palju osakoormusega?
Tallinna koolieelsetes lasteasutustes töötab 10. märtsi 2017 seisuga 1102 õpetajaabi, neist 1084
täiskoormusega (1,0 ametikohta) ja 18 osalise koormusega. Rühmaõpetajatena töötab 2007
pedagoogi, neist 1459 täiskoormusega ja 548 osalise koormusega.
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