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Päevakord: 

1. Lasteaia toidupäevamaksumuse arutelu ja kinnitamine. 

2. Jooksvad küsimused. 

 

 

1. Lasteaiatoidu maksumus 

 

Viru-Nigula valla finantsjuht Egle Järvepere teeb ettepaneku kinnitada Viru-Nigula valla 

lasteaias Kelluke toidupäeva maksumuseks 2,50 eurot päev alates 01.01.2023.  Hinnamuutuse 

arvutus põhineb 2022. aasta septembri ja oktoobri kuude kuludel. Kulude hulka kuuluvad 

personalikulu, majanduskulud (toiduained, elekter, vesi jm).  Kahe kuu keskmine hind on 2,68 

eurot päevas. Kuna paralleelselt toidumaksumusega tõstetakse ka kohatasu maksumust, et 

soetada õppevahendeid jms, siis 2,50 eurot päevas on viimane hind, mille juurde saab jääda. 

Vald ei ole kohustatud tegema toitu miinusega.  

 

Lastevanemate tagasiside seoses lasteaiatoidu maksumuse tõstmisega:  

Pääsukeste rühma tagasiside – Kuna kohatasu tõuseb nagunii juba 10 eurot, siis toiduraha võiks 

jääda tõusmata. Kohatasu 30 eurot ja toidu maksumus kuus 50 eurot, kokku 80 eurot kuus ühe 

lapse kohta läheb kõrgeks.  

 

Öökullide rühma tagasiside – Lapsevanemad arvavad, et hinnatõus on õigustatud. 

 

Mesimummude rühma tagasiside – Lapsevanemad ei ole arvamust avaldanud. 

 

Kiisude rühma tagasiside – Toiduraha võiks pigem mitte tõusta, kuna kohatasu juba tõuseb. 

Arutelu lõppes kui vanemad said info, selle kohta, mis on tegelik ühe lapse maksumus päevas. 

 

Lepatriinude rühma tagasiside – Pooled lapsevanemad on nõus, et hinnatõus on õigustatud, 

pooled ei avaldanud arvamust. 

 

Liblikate rühma tagasiside – Liblikate rühma lapsevanemad ei avaldanud arvamust, kuid selle 

rühma hoolekogu esindaja avaldas. Hinnatõus on vajalik ja 2.50 on mõistlik hind.  
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Siilide rühma tagasiside – Esindaja ei ole lapsevanematega kontakti saanud, et nende arvamust 

avaldada. 

 

Sipsikute rühma tagasiside – Lapsevanemad arvavad, et hinnatõus on õigustatud. 

 

Krõllide rühma tagasiside – Lapsevanemad arvavad, et hinnatõus on õigustatud.  

 

Pokude rühma tagasiside – Kuna elekter, küte, söök ka mujal nagunii tõusevad, siis hinnatõus 

on mõistlik. 

 

Tibude rühma tagasiside – Lapsevanemad ei ole arvamust avaldanud.  

 

Mõmmide rühma tagasiside – esindaja puudus. 

 

Muumide rühma tagasiside – esindaja puudus. 

 

Jänkude rühma tagasiside – esindaja puudus, esitas kirjalikult teate, et vanemad arvamust ei 

avaldanud. 

 

Lõokeste rühma tagasiside – hinnatõus on pigem õigustatud, Lõokeste rühmas on pooled 

Ukraina lapsed, olukord sedavõrd keerulisem.  

 

Õpetajate esindaja kommentaare ei lisanud. 

 

Poolt 11 häält, vastu 1, hääletuses ei osalenud 3 esindajat.  

 

Otsus kinnitada Viru-Nigula valla lasteaias Kelluke toidupäeva maksumuseks 2,50 eurot 

päev alates 01.01.2023 võeti vastu. 

 

2. Jooksvad küsimused 

 

2.1. Kas alates kolme lapsega peredele rakendub toidumaksumuse osas soodustusi? 

Egle Järvepere: Kohatasu soodustus kolmandast lapsest, kui kõik käivad lasteaias, siis 

kolmanda lapse eest kohatasu ei maksa. Toidurahast saab vabastuse kui pöörduda 

sotsiaalosakonda ja teha vastav avaldus pere majanduslikele põhjustele toetudes. Pöörduda 

sotsiaalosakonda ka muudel juhtudel toiduraha vabastuse saamiseks. 

 

2.2. Kas nüüd on kolme maja toidu maksumus ühtlane – varasemalt oli Viru-Nigulas ja     Aseri 

toidupäeva maksumuseks 2,25 ning Kundas 2,15.  

Egle Järvepere: Nüüdsest on hind ühtlane ja kõigis majades 2,50 eurot päev lapse kohta. 

Sellega hoitakse veidi ära hindadest tulenevat miinust eelarves. 

 

2.3. Kas lasteaiaõpetajate palk aastal 2023 tõuseb?  

Egle Järvepere: Kinnitavat otsust veel ei ole. Eelarvesse on palgatõus planeeritud, kuid kui 

riik selles osas appi ei tule, siis kahjuks palgatõus ei rakendu. Tõusu korral suureneb töötasu 

vastavalt õpetaja haridusel magistri lõpetanutele 100% ja teise haridusega 90% baaspalgast. 

Eelarve kinnitatakse hiljemalt 31.03.2023 ning palgatõusu korral makstakse palgavahe 

töötajatele välja tagasiulatuvalt. Kui riik appi ei tule ja palgatõus ei rakendu, siis peab 
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volikogu tühistama määruse, kus kirjas, et lasteaiaõpetaja palk on 90% või 100% 

üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. 

 

2.4. Millal alustab uus direktor tööd? 

Heli Lauk: Direktori tööleping on sõlmitud alates 05.12.2022 ning direktor on Kersti 

Kuusalu. 

 

2.5. Kas Kunda maja Krõllide rühma poolne õuevalgustus on paigaldatud? 

Heli Lauk: Ei ole, valgustus on paigaldamata elektriku (teenusepakkuja) terviseprobleemi 

tõttu. 

 

2.6. Kas kiusamisest vabaks teemakohvrid on kohal?  

Heli Lauk: Kohvrid on kohal, kasutusele saab võtta siis kui õpetajad on tagasi tööl, hetkel 

palju puudujaid tervislikel põhjusel. 

 

2.7. Hoolekogu järgmine koosolek toimub 08.02.2023 kell 17:30 lasteaia Viru-Nigula  

majas. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Liina Vasar        Margit Vasiljuk 

juhataja        protokollija 


