
Kärdla lasteaia hoolekogu seisukohad uue lasteaia ehituse ja lapse kohatasu 
suurendamise teemadel

Toimumise koht: Oktoobri-novembri jooksul e-maili teel
Osalesid: 
Hoolekogu esimees: Roman Lukas 
Hoolekogu liikmed: Mari Orgusaar, Ragne Jõhvik, Kerli Varrik, Mart Kaups, Tuuli Tammla
Lasteaia esindajad: Tiina Hinno, Tuuli Karukäpp
Valla esindajad: Liisi Mäeumbaed, Ivi Remmelg

Selgitus

Vald on pöördunud hoolekogu poole sellel sügisel kahel korral, soovides saada sisendit uue 
lasteaia ehituse ning lasteaia kohatasu tõstmise teemadel. Alljärgnevalt on protokollitud 
hoolekogust välja läinud seisukohad ning valla vastused.Vastavasisulised arutelud on 
hoolekogus toimunud e-maili ja telefoni teel.

Uue lasteaia ehitus

Hoolekogu seisukoht 10OCT22, esitatud osavalla vanemale hr Aivar Viidukule

Lasteaia hoolekogu toetab uue lasteaia projekteerimise alustamist. Oleme veendunud, et 
arhitektid ja vald leiavad asukohale ja uuele lasteaia hoonele sobivaima lahenduse.
Sellegipoolest, kõik hoolekogu liikmed on Hiiumaa elanikud ning maksumaksjad. Loodame, et 
enne uue lasteaia ehituse alustamist on vald ehitusele kuluvate vahendite piisavuses 
veendunud ning muud, täna pakilised tööd (teed, kraavid, kool jms.) on samuti finantseeritud.
Kuni aga lapsed veel tänases lasteaias käivad, soovime, et hädapärased tööd praegusel 
kinnistul ka tehtud saaksid. Sealhulgas hoone fassaadi korrastamine ning mänguväljaku 
renoveerimine ja valgustamine.

Osavalla vanema hr Aivar Viiduku vastus hoolekogule 10OCT22

Kõigepealt tänud toetuse eest! 
Võin kinnitada, et olen koos valla arhitektiga koostanud plaani, mille alusel edasi liikuda uue 
lasteaia rajamisel. Samuti võin öelda, et esimene lahter selles plaanis on täidetud e meil on 
olemas lasteaia ettepanekud ja soovid, mis peaks olema projektis arvestatud. Samuti on olemas
lastaia poolne visioon ruumivajaduse osas. 
Mis puudutab raha, siis eeldan, et kuna Hiiumaa vallal on Kärdla lasteaia rajamise osas aastate 
tagune tänuvõlg, tunnetavad kohalikud poliitikud kohustust see võlg kiiresti likvideerida. 
Nende kahe eelduse pealt on hea võimalus edasi tegutseda.



Lasteaia kohatasu tõstmine

Hoolekogu seisukoht 01NOV22, esitatud abivallavanemale pr Liisi Mäeumbaed’ile ning 
teadmiseks Kärdla lasteaia direktorile pr Tiina Hinnole.

Austatud Hiiu vald ja Kärdla lasteaed, 
Kõigepealt täname teid hoolekogu poolt, et saame selles küsimuses oma sisendi 
otsustusprotsessi anda. Peale tutvumist rahandusministeeriumi vastavasisuliste uuringutega 
ning meelde tuletades meie tegevust reguleerivaid õigusakte pakume välja lahenduse, kus 
lasteaia kohatasu on seotud kehtiva miinimumpalgaga. Alates 2019. aastast kehtib Hiiu vallas 
kohatasu, mis on ca 6% 2019. aasta miinimumtöötasust. Eesti valdade lõikes asume siin täpselt
Eesti keskmisel. Arvame, et see protsent võiks sellisena säilida ning kohatasu suurus muutuks 
edaspidi koos miinimumpalgaga. Samuti arvame, et valla aastaeelarves fikseeritud 
hariduskulude protsendi võiks anda vabaks tänase jäiga 44% asemel. Viimane võimaldaks 
vallal leida täiendavaid vahendeid õpetajate palgakulu finantseerimiseks. Maksukoormuse 
suurendamist hoolekogu ei toeta.

Abivallavanema pr Liisi Mäeumbaed’I vastus hoolekogule 01NOV22

Aitäh konkreetselt ja kiirelt sõnastatud seisukoha ning selgituse eest. Infoks, et 44% jäigalt kinni 
ei hoita. See number oli eelarve koostamise lähtetingimus.
 Paar täpsustavat küsimust:

1. Saan aru, et Kärdla Lasteaia hoolekogu ettepanek on lasteaia osalustasu esimese lapse
kohta tõsta 44 eurole (6% 2023. aastal kehtima hakkavast miinimumtöötasust). Mis on 
ettepanek kui räägime perest, kellel kaks last kasutab lasteaiateenust? Seni oli see 25 
eurot teise lapse kohta. Kui jälgida protsendi loogikat, siis sel juhul oleks see uuest 
aastast 34 eurot (5% miinimumtöötasust). Kas kolmas laps saaks ka uuest aastast 
osalustasu vabastuse?

2. Mida peate silmas maksukoormuse suurendamise all? Kas seda, et lapsevanema poolt 
kaetav osalustasu ei tohi olla suurem kui eelpool välja toodud protsendid 
miinimumtöötasust?

Võib olla on hoolekogul veel mõtteid, mida määrusesse lisada või välja võtta - näiteks 
osalustasust vabastamise paindlikkuse osas.
Lisatud hetkel kehtiv määrus.
  
Hoolekogu seisukoht, esitatud pr abivallavanemale 04NOV22

Meie ettepanek oli tõesti fikseerida lasteaia kohatasu 6% juures. Seeläbi jääme me 
maksukoormusega lastevanematele Eesti keskmisesse. Tegelikult muidugi tõuseb see protsent 
lapsevanemale, kuna praeguse regulatsiooni kehtima hakkamisel oli see 5,1%. Samas teise 
lapse puhul moodustas see protsent 4,3. Siit meie ettepanek, et teise lapse puhul võiks 
kohatasu olla maksimaalselt 4% miinimumpalgast - kompenseerime esimese lapse kohatasu 
tõusu. Samas pöörame me tähelepanu sellele, et Eestis on valdu, kus kohatasu vanematelt 
teise lapse puhul üldse ei küsita (üks vald ei küsi juba esimese lapse puhul kohatasu).
Maksukoormuse suurenemise all peame me silmas seda, et vald suurendab oma sissetulekuid 
kogukonna arvelt.
Täname selgituse eest, et vald on valmis haridusse panustama rohkem kui 44% eelarvest.
 




