
KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Toimumisaeg ja koht: 16.03.2022 – 25.03.2022  e-maili teel 

Juhatas: Indrek Hansen  

Protokollija: Silvia Kasak 

Võtsid osa:  Indrek Hansen, Silvia Kasak, Eero Leedmaa, Piret Sirel, Siiri Tammeleht, Riin Villems, 

Sirli Roosmann, Triinu Sepp, Anželika Künnap, Külli Raamat, Triinu Ellam, Diana Mihkelsoo, 

Signe Sirel, Marion Mägi 

Päevakord: 

1. Kujundada arvamus ja teha otsus lasteaia toidukulu päevamaksumuse suurendamise 

ettepaneku kohta  

2. Kujundada arvamus ja teha otsus kahe toidukorra valiku kaotamise kohta lasteaias 

3. Lapse toidukorralt mahaarvamine hiljemalt algava päeva hommikul kell 7:00. 

 

1. Kujundada arvamus ja teha otsus lasteaia toidukulu päevamaksumuse suurendamise 

ettepaneku kohta  

Valla toitlustusjuht ja abivallavanem hariduse ja kultuuri alal on tõstatanud lasteaia toidukulu 

päevamaksumuse teema.  

Praeguse toidukulu päevamaksumuseks on 1,50 eurot (kolm toidukorda - hommikusöök, lõunasöök, 

õhtuoode) ja 1,10 eurot (kaks toidukorda - lõunasöök  ja kas hommikusöök või õhtuoode). Antud 

päevamaksumuse hind on kehtestatud  alates 01.01.2014.  

Arvestades praegust hinnatõusu toidukaupade ja kütuse osas on ettepanek tõsta toidukulu 

päevamaksumus 1,80 eurot (kolm toidukorda - hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). 

Vähekindlustatud ja paljulapselised pered saavad taotleda toidutoetust. Kose vallas makstavatest 

toetustest ülevaate saab Kose Valla kodulehelt https://www.kosevald.ee/valla-toetused 

Eelnevat arvesse võttes hääletasid hoolekogu liikmed üksmeelselt toidukulu päevamaksumuse 

tõstmise poolt. 

  

https://www.kosevald.ee/valla-toetused


 

2. Kujundada arvamus ja teha otsus kahe toidukorra valiku kaotamise kohta lasteaias. 

Seoses toidukulu päevamaksumuse suurenemise aruteluga, tuli ülesse ka kahe toidukorra valiku 

kaotamine. Põhjuseks vähene vajadus. Praegu on meie lasteaias 105 lapsest kahel toidukorral 4-

5 last (minimaalne periood kahel toidukorral on üks kuu). Kose valla  lasteaedades on 561 last, 

kellest 15 sööb 2 toidukorda. Hoolekogu liige S. Tammeleht tõi välja, et tema arvates, ei ole 

eelnevad põhjendused piisavad kahe toidukorra võimaluse eemaldamiseks ja olukorras kus laps 

hommikusööki ei söö, ei ole ka õiglane selle ees raha võtta.  KULA direktor S.Sirel tuletas 

meelde, et vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda sotsiaaltoetust ning tõi välja punkti, et 

kuigi hoolekogu teeb otsuse ainult enda lasteaia kohta, on vallas siiski soov läheneda teemale 

terviklikult. Kose Lasteaia ja Oru Lasteaia hoolekogud on otsustanud toidukulu 

päevamaksumust tõsta 1,80 €. I.Hanseni kommentaar: kõikide erisoovidega arvestamine võib 

viia selleni, et meie tänane personal ei saa sellega hakkama ja peame inimesi juurde palkama ja 

tekitama nõuetele vastava töökoha või hakkama teenindavale personalile rohkem palka maksma, 

kuna töökoormus suureneb . See kõik on kulu ja väljendub kohatasu maksumuses. Kui hakkame 

ennast teiste omavalitsustega võrdlema, peame kindlasti siia võrdlusesse tooma ka kõik muud 

kulud. Tänane lasteaia kohatasu, 40 eurot/kuus on vabariigi keskmisest madalam tasu, kuid meie 

hariuskulud tervikuna moodustavad eelarvest 70%, mis on vabariigi keksmisest tublisti kõrgem. 

Hoolekogu peavad esindama inimesed, kes suudavad oma otsustes näha ka pikaajalisemaid 

tagajärgi. Minul poleks sellise teeninduse vastu midagi, kuid sel juhul võib see lüüa  kõigi 

rahakoti pihta läbi kohatasu ja see on juba kange teema, mida me selles koosseisus arutama ei 

hakka, aga kindlasti lähitulevikus, kuna üldine hinnatõusu surve on suur.  

Arvesse võttes kõike eelnevat, hääletas KULA hoolekogu järgnevalt: kahe toidukorra valiku 

kaotamise vastu hääletas 2 hoolekogu liiget, kahe toidukorra valiku kaotamise poolt hääletas 8 

hoolekogu liiget. 

 

3. Lapse toidukorralt mahaarvamine hiljemalt algava päeva hommikul kell 7:00. 

Teema püstitati koosoleku debati käigus lastevanemate poolt, kes ei ole isiklikult 

hoolekogus esindatud, küsimuse tõi päevakorda hoolekogu liige S.Roosmann. KULA 

direktori sõnul rakendub vastav võimalus koos päevamaksumuse hinnatõusuga. Laps 

arvatakse toidupäevalt maha, kui laps on märgitud Stuudiumis puudujaks hiljemalt sama 

päeva hommikul kell 7.00.  

 

 


