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Viljandi                         22. november 2022 nr 811 

 

 

Viljandi valla osalemine lapse toidukulu 

päevamaksumuses Viljandi Vallavalitsuse 

ametiasutuse hallatavates koolieelsetes 

lasteasutustes 

 

 

Viljandi Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldusega nr 2-3/597 „Viljandi valla osalemine lapse 

toidukulu päevamaksumuses Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates koolieelsetes 

lasteasutustes“ otsustati, et Viljandi vald osaleb Eesti rahvastikuregistri andmetel valla 

haldusterritooriumil elava lapse toidukulu päevamaksumuses Viljandi Vallavalitsuse 

ametiasutuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes 0,50 (viiskümmend eurosenti) euroga. 

Toidupäeva maksumuseks oli 2,00 eurot (koos koolipiima ja koolipuuviljaga), millest 

lapsevanema osalus oli 1,50 eurot ja valla osalus 0,50 eurot. 

 

Seoses hindade sh toidukaupade, teenuste ja energiahindade kallinemisega on vajalik tõsta 

toidukulu päevamaksumust koolieelses lasteasutuses nii lapsevanema kui valla poolt makstavat 

osa, et tagada alusharidust omandavatele lastele täisväärtuslik ja mitmekülgne toitumine. 

Lähtudes Viljandi Vallavalitsuse 23.08.2022 protokolli nr 2-1/37 päevakorrapunktist 9 teeb 

haridus- ja kultuurivaldkond ettepaneku tõsta toiduraha vallapoolset osalust 0,50 euro võrra 

(kokku 1,00 euro). 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 3 p 5 sätestab muu hulgas, et lasteasutuse hoolekogu 

otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.  

 

Valla mitmete koolieelsete lasteasutuste hoolekogud on tõstnud lapsevanema osalust 0,50 euro 

võrra. 

 

Viljandi Vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes lasteasutustes õpib 18.11.2022 seisuga 659 last. 

Arvutustulemus näitab, et valla osalus toidupäeva maksumuse hüvitamisel suureneb 2023. aastal 

orienteeruvalt 70 000 euro võrra (eeldusel, et laps kasutab teenust vähemalt 10 kuud aastas). 

Valla osalus lapse toidupäeva maksumuses kokku aastas oleks 138 790 eurot. 

 

Tulenevalt eeltoodust ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 

ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 p 1: 

 

1. Viljandi vald osaleb Eesti rahvastikuregistri andmetel valla haldusterritooriumil elava 

lapse toidukulu päevamaksumuses Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavates 

koolieelsetes lasteasutustes 1,00 (üks) euroga. 

 

2. Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavalitsuse 27.06.2018 korraldus nr 2-3/597 „Viljandi 

valla osalemine lapse toidukulu päevamaksumuses Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse 

hallatavates koolieelsetes lasteasutustes“. 

 



3. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Vallavalitsusele 

aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 

1, 51010 Tartu, 30 päeva jooksul korraldusest teadasaamisest arvates. 

 

4. Korraldus jõustub 01.04.2023. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Alar Karu (allkirjastatud digitaalselt) 

vallavanem  Reet Pramann 

 vallasekretär 
 

 

Saata: Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatavad koolieelsed lasteasutused 

           haridus- ja kultuurinõunik 

           finantsnõunik 

           pearaamatupidaja 

           haridusspetsialist 


