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Tammiste Lasteaias lapsevanema poolt toidukulu maksmise kord
§ 1. Korra reguleerimisala
(1) Käesoleva korraga kehtestatakse Tammiste Lasteaias lapsevanema(te) või seadusliku
eestkostja (edaspidi koos – vanem) poolt kaetava toidukulu määr ning tasumise kord.
(2) Käesolev kord on lahutamatuks osaks Sauga Vallavolikogu määrusele Koolieelsete
lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra
kehtestamine.
§ 2. Korras kasutatavad mõisted
(1) Toidukulu – lapse poolt ühe kuu jooksul tarbitavate toiduainete tegelik kulu, mille
arvutamisel võetakse aluseks tööpäevade ja toidukordade arv kuus, mis saadakse lasteasutuse
poolt peetavast lapse lasteasutuses viibimise aruandest. Lapse toidukulu lasteaias katab täies
ulatuses vanem.
(2) Leping – Sauga valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise leping, mis sõlmitakse
vanema ja lasteaia direktori vahel lapse lasteaeda tulemisel.
§ 3. Toidukulu määr
(1) Toidukulu määr on 1,6 EURi.
(2) Toidukulu kinnitab lasteaia direktor hoolekogu otsusel.
(3) Toidukulu määr vaadatakse üle vähemalt kord õppeaastas.
(4) Toidukulu määra muutmise aluseks on analüüs, mis põhineb seadusega sätestatud nõuetele
menüü koostamisele, sh võetakse menüü koostamisel aluseks vanuserühmade keskmine
ööpäevane toiduenergia- ja toitainetevajadus ning arvestatakse kümne päeva toidu keskmine
toiduenergia ja põhitoitainetesisaldus lapse kohta.
(5) Lapse toidukulu määr ehk tegelik hind saadakse toidu valmistamiseks kulutatud
toiduainete kogumaksumuse jagamisel vastava kuu tööpäevadele.
(6) Toidukulu päevamaksumus moodustub kolmest toidukorrast päevas järgnevas suhtes:
1)
hommikusöök – 25%;
2)
lõunasöök – 45%;
3)
õhtuoode – 30%.
§ 4. Toidukulu tasumine
(1) Vanem tasub toidukulu kalendrikuude kaupa Sauga vallavalitsuse raamatupidaja poolt
esitatud arve alusel tähtajaks.
(2) Vanemal on õigus loobuda kirjaliku avalduse esitamisel hiljemalt jooksva kuu viimaseks
tööpäevaks lapse järgmise kuu hommikusöögist, lõunasöögist või õhtuootest vähemalt üheks
kalendrikuuks.
(3) Vanemal on õigus nõuda lapse toidukulu ümberarvestamist juhul, kui vanem on lapse
puudumisest teatanud eelneval tööpäeval enne kella 9.00. Õpetaja teeb lasteasutuses viibimise
aruandesse lapse puudumise kohta (-) märke punase pliiatsiga.
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(4) Juhul, kui vanem pole õigeaegselt rühma õpetajat teavitanud lapse puuduma jäämisest,
tehakse toidukulu tagasiarvestus alates teisest tööpäevast.
(5) Toiduallergiaga laste toitlustamist korraldab Sauga valla koolieelsete lasteasutuste
allergiliste laste toitlustamise kord.
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