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PÄEVAKORD 

 

1. Lasteaia toidukulu päevamaksumus 

 

SÕNA VÕTTIS: 

Terje Ednaševsky- 

 

1.1 Kose Valla toitlustusjuht Külli Raamat tõstatas teemaks lasteaia toidukulu 

päevamaksumuse, mis meil on hetkel 1,50 eurot päev. 

Arvestades praegust hinnatõusu toidukaupade osas, oleks kindlasti vajalik antud maksumust 

tõsta. Esialgsete arvestuste kohaselt võiks tõsta 1,80 euroni päev (sisaldab kolm toidukorda – 

hommik, lõuna, õhtuoode) 

Ettepanek oleks toidukulu tõsta kuu algusest  01.04.2022 või 01.05.2022. 

1.2 Aluseks võttes koolieelse lasteasutuse seaduse § 24, lõike 3, punkt 5 ja Oru Lasteaed 

„Mesimumm“ põhimääruse § 8 lõike 5, punkt 8  on lapse lasteaia toidukulu päevamaksumuse 

otsustamine hoolekogu pädevuses. 

Palun nädala jooksul kõikide hoolekogu liikmete otsust, kas olete  toidukulu 

päevamaksumuse tõstmisega nõus alates 01.04.2022 või 01.05.2022. 

 

OTSUSTATI: 

1.1 Vastatud E-kirjaga-  Riin Arras, Raili Ilves, Natalja Kolesova,  Piret Känd, 

                                 Liina Sulbi, Kadri Tiis, Elinor Toming- nõus toidukulu tõstmisega 

                                 1,80 euroni päevas. 

                                 Marju Tamm-  nõus toidukulu tõstmisega 

                                 1,80 euroni päevas, alates 1.05.2022.                     

1.2 Võeti teadmiseks. 
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Lisa 1 

Kehtivad Kose Valla sotsiaaltoetused  ja peretoetused lasteaia toidu -ja kohamaksu kohta. 

 

SOTSIAALTOETUSED 

Sotsiaaltoetusi makstakse vähekindlustatud Kose vallas elavale isikule/perekonnale tema 

toimetuleku soodustamiseks ja parandamiseks kattes osaliselt hädavajalikke kulusid, mida ei 

hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste või teenustega. 

Vähekindlustatud on isik/perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast 

eluasemekulude tasumist väiksem kui Kose vallas kehtiv toimetuleku piirmäär.  Toimetuleku 

piirmäära suuruseks Kose vallas on kahekordne riiklik toimetuleku piir. Kahekordne riiklik 

toimetulekupiir on esimesele täisealisele pereliikmele 300 eurot, teisele täisealisele 

pereliikmele 240 eurot, iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 360 eurot. 

 

Lasteaia toidu- ja kohamaksutoetus 

  (1) Toetuse avaldused esitatakse üldjuhul jaanuaris, mais ja septembris, hiljemalt vastava 

kuu 15. kuupäevaks ning toetus määratakse korraga üheks perioodiks – jaanuarist aprillini, 

maist augustini, septembrist detsembrini. 

  (2) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. 

  (3) Kompenseeritakse 100% tasumisele kuuluvast summast. 

 

PERETOETUSED 

Peretoetusi makstakse Kose vallas elavale isikule/perekonnale toimetuleku soodustamiseks, 

kui tal on täidetud  toetuse taotlemiseks seatud eeltingimused. 

Lasteaia toidutoetus suurele perele 

  (1) Perekond, kus kasvab 3 või enam koolis või lasteaias käivat last on vabastatud lasteaia 

toiduraha tasumisest eeldusel, et mõlemad lapsevanemad ja lapsed on Kose valla elanikud. 

  (2) Toetust saab taotleda kuni kolmanda lapse 24 aastaseks saamiseni. 

  (3) Toetus määratakse haldusaktiga korraga üheks aastaks septembrist või taotluse esitamise 

kuust alates järgmise aasta 31. augustini, kui vanem on taotluse esitanud hiljemalt jooksva 

kuu 15. kuupäevaks. 

  (4) Peale 15. kuupäeva esitatud taotluses ei saa taotleda toetust jooksva kuu eest. 
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