
MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu koosoleku protokoll                                          Õ-6/3 

 

Koosoleku toimumise aeg: 09.08.2022 algusega kell 17:30-18.00 

Koosoleku toimumise koht: Teams vahendusel 

 

Koosolekust võtsid osa:       Maie Roos – MLA Viimsi Lasteaiad direktor 

                                                 Karin Nipper – Pargi maja esindaja 

                                                 Kadri Ottoson – Randvere maja esindaja 

                                                 Maiu Plumer – Viimsi Vallavalitsuse haridusosakonna juhataja 

                                                 Marju Aolaid – Viimsi Vallavalitsus abivallavanem 

                                                 Airi Alaveer – Astri maja esindaja  

                                                 Mart Felding – Päikeseratta maja esindaja  

                                                 Mihkel Reimand – Karulaugu maja esindaja  

                                                 Rait Parve – Leppneeme maja esindaja 

                                                 Evelin Järve Mattson – Laanelinnu maja esindaja  

                                                 Jan Trei – Viimsi Vallavolikogu esindaja  

 

Koosolekult puudusid:        Irena Hamburg – MLA Viimsi Lasteaiad õpetajate esindaja 

                                                Meelike Keinast – Uus-Pärtle maja esindaja  

 

Koosolekut juhatas:            Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor 

 

Koosoleku protokollis:       Kadri Ottoson 

 

 

Päevakord: 

1) MLA Viimsi Lasteaiad toidupäeva maksumus uuest õppeaastast.  

2) MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu esindaja valimine  õppeaasta avaüritusel 

osalemiseks 

3) Jooksvad küsimused üldhoolekogu esindajatelt 



 

1) Toidupäeva maksumus uuest õppeaastast. 

Direktor tutvustas üldhoolekogule Baltic Restaurants Estonia AS poolt esitatud ettepanekut 
Viimsi Vallavalitusele lasteasutuste toidupäeva maksumuse tõstmiseks 10%.  
 

 Toitlusaja Baltic Restaurants Estonia AS poolt esitatud ettepanek Viimsi vallavalitusele 
lasteasutuste toidupäeva maksumuse tõstmiseks uuest õppeaastast. 

 Toiduraha tõus 10%, lapsevanemale 1 euro ja 71 senti, valla poolne panus on 0,60 senti 
- kokku kogu toidupäeva maksumus on koos käibemaksuga 2.31 eurot laps. 

 

Mart Felding: kas ja kuidas protsentuaalselt jaguneb hinnatõus vallavalitsuse ja lapsevanema 

vahel? 

Maie Roos: ettepanekuna hinnatõus alates 1. oktoobrist 2022, jätkuvalt 0,60 senti jääb 

omavalituse kanda ning lapsevanema osaluseks jääb 1,71€. 

 

Mihkel Reimand: kuidas edaspidi jääb, kui tihti saab tõsta toitlustuse hinda? 

Maiu Plumer: aastas tohib tõsta hinda vaid  üks kord ning hankelepingu järgi mitte rohkem kui 

10%. Kui tekkib olukord, kus vaja uuesti tõsta, tuleb vallal kaaluda uut toitlustaja hanget.  

 

Maie Roos: kui pikalt kehtib leping praeguse toitlustajaga? 

Maiu Plumer: see leping kehtib paar aastat veel, täpselt peast ei tea hetkel öelda aga kindlasti 

kuni aastani 2024/2025. 

 

Kadri Ottoson: kas hinnatõus toob kaasa ka pakutava toidukvaliteedi tõusu? 

Maiu Plumer: soovime, et toit vastaks kõigile nõuetele ja pöörame toidukvaliteedile jätkuvalt 

tähelepanu ning kindlasti see teema ka toitlustajaga räägitakse läbi. Laias laastus on hea 

koostöö nendega. Aastas toimuvad ümarlauad ja vaatame üle toimuva, eesmärk, et lapsed 

saaks head toitu ja kvaliteedi jälgimine on ka vallale oluline. 

Maie Roos: lasteaias toimub pidev järelevalve. Meil on tagasisidelehed, millega jagatakse 

toitlustajale tagasisidet.  Ja alati on toitlustamine teemaks lastevanematega hoolekogudes. 

Lapsevanem peab teadma, mille eest ta maksab ja millist toitu lapsed lasteaias saavad. 

 

Jan Trei: arvestades üldist hinnatõusu on toiduraha kallinemine mõistetav. Hullem oleks kui 

hääletaksime vastu ja toitlustaja peab hanke üles ütlema ning oleme fakti eest, et uue hanke 

tegemisel peame arvestama juba palju suuremate hinnatõusudega kui hetkel arutlusel olev 

hinnatõus. Lisaks on vajadusel kõigil võimalik saada sotsiaalabi valla eelarvest läbi vastavate 



toetuste, eeldusel kui vajalikud nõuded ja tingimused on täidetud. Vajadusel tuleb teema 

võtta volikogus arutlusele.  

Hääletamine: 

Karin Nipper - Pargi maja esindaja: NÕUS 

Kadri Ottoson – Randvere maja esindaja: NÕUS 

Mart Felding – Päikeseratta maja esindaja: NÕUS 

*kui ettepanekuna et järgneva hinnatõusu puhul oleks vald nõus osaliselt enda kanda võtta 

kaasneva hinnatõusu 

Mihkel Reimand – Karulaugu maja esindaja: NÕUS 

Airi Alaveer - Astri maja esindaja: NÕUS 

Rait Parve – Leppneeme maja esindaja: NÕUS 

Evelin Järve Mattson - Laanelinnu maja esindaja: NÕUS 

 
OTSUS:  Kooskõlastati toitlustaja ettepanek toidupäeva maksumuse tõusuks 10 % (2,31 €). 
Alates 01.10.2022 on lapsevanema poolt kaetava toidupäeva maksumuseks 1,71 € 
Kogu toidupäeva maksumus 2,31 €, millest lapsevanema osa on 1,71 € ja kohalik omavalitsus 
0,60 € 
 

Marju Aolaid: heameel ühise otsuse üle ja oleme  meeleldi valmis vastama kõigile 

lapsevanemate küsimustele antud teemal.  

 

2) Artiumis 2022 õppeaasta avamisüritusel osalemine 

Artriumis toimub 25. augustil, algusega kell 16.00 õppeaasta alguse koosolek, kuhu on 

oodatud haridusasutuste juhid ja hoolekogude esindajad. MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu 

esindajaks valiti koosolekul Mihkel Reimand.  

 

3) Jooksvad küsimused  

Airi Alaveer: kas on plaanis lasteaia kohatasu tõstmine? 

Marju Aolaid: oleme sellel teemal arutlenud ja hetkel on teema aruteluprotsessis. Teada on, 

et sellel kalendriaastal ei muutu midagi. 

Maie Roos: õppeaasta lõpeb 31. augustil, jätkame uute hoolekogudega koostööd  sügisest kui 

majade hoolekogud on toimunud. 

 


