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Toiduraha ja huvitegevus lasteaias 

 

 

Lugupeetud [     ] 

 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole kahe küsimusega, mis puudutavad [  ] lasteaia tegevuse 

korraldamist. 

 

Toidukulu arvestus lasteaias 

 

Õigusakte arvestades ei ole alust väita, et vanem peaks saama tasuda ühe päeva lõikes üksnes 

nende toidukordade eest, mil laps tegelikult sööb. Seda ka siis, kui laps loobub teatud 

toidukorrast pikema aja jooksul.  

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 27 lg 2 järgi katab lapse toidukulu lasteasutuses 

vanem ning lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor. Seega 

näeb seadus ette üksnes toidukulu päevamaksumuse kehtestamise, mitte toidukorra maksumuse 

kehtestamise kohustuse.  

 

Lasteaia toiduraha suurus on lasteaedades erinev. On selge, et mida väiksem on ettenähtud 

toiduraha, seda rohkem tuleb toidu valmistajal kombineerida toidu tegemisel, et vajalik kogus ja 

koostis oleks tagatud. Toidukordade ja –päevade hind võib olla erinev.  

 

Kohalik omavalitsus võib kehtestada vanema jaoks soodsama regulatsiooni seadusega võrreldes, 

sätestades iga toidukorra maksumuse ja võimaluse maksta üksnes teatud toidukordade eest. 

Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2013 määrus nr 7 „Haapsalu linna munitsipaallasteaedades 

osalustasu ja toidukulu maksmise kord“ sellist võimalust ette ei näe. Määruses pole ka volitust 

lasteaia direktorile toidukorra maksumusest lähtuva arveldamise sisseviimiseks. Nagu kirjutasite, 

ei ole Haapsalu linna selgituse järgi määruse § 4 lg-s 2 toodud regulatsioon ette nähtud 

toidukorra maksumuse väljaarvutamiseks, vaid toodud protsendid määravad ära proportsiooni, 

kuidas kehtestatud päevamaksumust tuleb menüüd tehes toidukordade vahel jagada. Pole põhjust 

kahelda, et see on olnud volikogu eesmärk määruse kehtestamisel. Määrus ise on selles 

küsimuses põhiseaduspärane, kuigi võib näida ebaõiglane või ebamõistlik.  

 

Huviring ennelõunasel ajal lasteaias 

 

Ehkki on mõistetav, et vanemate ja huviringi juhendajate jaoks võib olla huviringi korraldamine 

lasteaias ennelõunasel ajal hea lahendus, ei ole lasteaial kohustust seda võimaldada. 
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Huvikooli seaduse § 9 lg 4 järgi toimub õpe huvikoolis õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, 

kutse- ja kõrgharidust või täienduskoolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.  

 

Lapse päev lasteaias kulgeb vastavalt lasteasutuse tegevus- ja päevakavale. Päev lasteaias on küll 

põhimõtteliselt jagatud nii kitsamas tähenduse õppetegevuse kui muu tegevuse vahel, ent 

õpetajal on suur roll tegevuse täpse aja ja viisi määramisel. Õppe- ja kasvatustegevus on ka 

omavahel põimunud. Nii sätestab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava § 12 lg 1, et mäng on 

eelkoolieas lapse põhitegevus ning mängu käigus omandab ja kinnistab laps uut teavet, uusi 

oskusi, peegeldab tundeid ja soove, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja käitumisreegleid. 

Seega ei ole õppe- ja kasvatustegevus lasteaias niivõrd selgelt piiritletud kui nt koolis, eriti 

nooremate laste puhul. On oluline, et laps saaks osa võimalikult erinevatest päevakavajärgsetest 

tegevusest. 

 

Samuti on oluline, et õpetaja saaks erinevaid tegevusi planeerida ja läbi viia paindlikult, 

vajadusel ka tavapärasest erineval ajal või viisil. Kui huviring toimub lasteaias, on see hea ja 

mugav lahendus nii vanematele kui lastele. Võib arvata, et lasteaias toimuvates huviringides käib 

küllaltki palju lapsi. Kui huviringid toimuksid lasteaia päeva sees, ennelõunasel ajal, tähendaks 

see, et suur osa lapsi puudub teatud ajal ning õpetaja peab oma tegevusi sellest lähtuvalt 

(ümber)planeerima. Samas on ennelõunane aeg sobilik just lapse jaoks keerukamate ülesannete 

lahendamiseks.  

 

Kokkuvõttes ei keela seadus korraldada huvitegevust lasteaia ruumes õppe- ja 

kasvatustegevusest vabal ajal lasteaiapäeva sees, kuid lasteaed ei pea seda ka võimaldama, kui 

see takistab laste päevakavalisi tegevusi. 

 

On arusaadav, et muudatus huviringide aegades võib tekitada ebamugavusi. Loodan, et lapsed 

saavad siiski jätkata neile sobivat huvitegevust lasteaias. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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