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Koosolek algas kell 17.00
lõppes kell 19.10
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Maret Väli, Oksana Jõe, Merle Liivand, Pille
Sakteos, Lea Vahter, Kadri Tomera, Andrus Loog;
Puudusid: Janne Sirel, Riina Sippol;
Kutsutud: linnasekretär Maris Mäger, haridusnõunik Terje Rämmel;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Mairoos Kala, Karl Olaf Loog, Kertu
Lepiksaar, Erki Fels, Merle Liivand, Henry Heinleht, Ivar Krustok)
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna põhimääruse muutmine
2. Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine
3. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna põhimääruse muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: tegemist on eelnõuga, mis peab läbima 2 lugemist. Linna põhimäärus tuleb
kooskõlla viia kOKS-iga, milleks on põhimääruses tehtud 19 muudatust või täiendust.
Lisaks on tehtud veel 5 muudatust. Näiteks paragrahv, mis käsitleb lipuväljakut:
Linna lipp heisatakse:
alaliselt ning pimedal ajal valgustatuna linnavalitsuse hoonel ja Keila Kultuurikeskuse
ees asuval lipuväljakul kõrvuti Eesti riigilipuga.
Samuti on muudetud volikogu komisjoni kvoorumi nõuet. Edaspidi on koosolek
legitiimne, kui sellest võtab osa vähemalt 3 liiget, sealhulgas kas komisjoni esimees või
aseesimees.

Komisjoni koosoleku kutse koos päevakorra ja materjalidega edastatakse hiljemalt 2
tööpäeva enne koosoleku algust.
Komisjoni koosolekuid võib määruse kehtima hakkamisel pidada vajadusel ka
elektrooniliselt.
A.Loog: leian, et komisjoni tööst peaks osa võtma vähemalt 50% liikmetest, et kvoorum
koos oleks.
M.Mäger: volikogus kvoorumi nõuet ei ole.
M.Mäger A.Loogile: linna lipuväljakule mõne teise riigi lipu heiskamisel võtame
aluseks Lipuseaduse.
Otsustati: ühehäälselt saata eelnõu volikokku esimesele lugemisele.
Päevakorrapunkt 2
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine
Komisjoni esimees andis sõna Terje Rämmelile.
T.Rämmel: määruse eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada Keila linna koolieelse
munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrad ja
diferentseerimine ning eralasteaias Rukkilill osalustasu diferentseerimine.
Siiani olid lasteaiatasud seotud riigi poolt kehtestatud miinimumpalgast. Nüüd sidusime
lasteaedade tasud sellest lahti.
Eelnevast tulenevalt teeb Keila linnavalitsus ettepaneku kehtestada lapsevanema poolt
kaetava osa määraks alates 1.septembrist 2018 95 eurot, kui ühe lapsevanema ja lapse
elukoht rahvastikuregistri järgi jooksva aasta 1.jaanuari seisuga on Keila linn.
Samuti teeb linnavalitsus ettepaneku kehtestada lapsevanema poolt kaetava osa määraks
70 eurot, kui lapse mõlema vanema elukoht või üksikvanema, hooldaja või eestkostja
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn.
Linnavalitsuse teeb ettepaneku rakendada antud määra ka eralasteaias Rukkilill käivate
laste puhul.
Eelnõuga tehakse ka ettepanek rakendada munitsipaallasteaedades ja eralasteaias
Rukkilill osalustasu diferentseeritud määrasid ühest perest samaaegselt lasteaias käivate
laste puhul eesmärgiga soodustada uute perede elamaasumist Keilasse ja vähendada
paljulapseliste perede maksukoormust.
Osalustasu diferentseerutud määrad on toodud eelnõu § 2 lõike 3 punktides 1 ja 2 ja lõike
5 punktides 1 ja 2 ning on järgmised:
1. Kui mõlemad lapsevanema ja laps on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta
1.jaanuari seisuga Keila linna elanikud:
1) osalustasu iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta on 50 eurot;
2) osalustasu samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja
enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta on 17 eurot.

2. Kui üks lapsevanem ja laps on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta
1.jaanuari seisuga Keila linna elanikud:
1) osalustasu iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta on 70 eurot;
2) osalustasu samaaegselt lasteasutuses käivate kaksikute või iga kolmanda ja
enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta on 23 eurot.
Suverühma teenuse (juulis) kasutamisel tasub lapsevanem 95 eurot, kui suverühm töötab
munitsipaallasteasutuses. Kui suverühm töötab eralasteasutuses Rukkilill, tasub
lapsevanem osalustasu Rukkililles kehtiva määra ulatuses. Diferentseeritud määrasid
suverühma kasutamisel ei rakendata.
Kehtestatava osalustasu määra rakendamise ettepanek on 1.september 2018 kuni
31.august 2021.
A.Loog: kas eelnõu § 2 lg 3 ja lg 5 ei ole omavahel vastuolus?
T.Rämmel: linnavalitsus vaatab selle osa eelnõu üle.
A.Loog: § 2 lg 10 määrab ära, et väljaspool Keilat elavad lapsed saavad lasteaia koha
odavamalt, kui Keila lapsed (70 versus 95).
K.Tomera: leian, et väljastpoolt tulev laps peab koha eest lasteaias maksma rohkem, kui
Keila laps.
T.Rämmel: kohta pakume me väljapoole Keilat ainult siis, kui lasteaias on vabu kohti.
T.Rämmel O.Jõele: munitsipaallasteaias on söögi päevaraha 1.60 eurot ja Rukkilille
lasteaias 3.60 eurot.
T.Rämmel: 1. septembrist lasteaia kohatasu praktiliselt langeb ja see summa
külmutatakse 3 aastaks.
T.Rämmel E.Felsile: söögitasu suuruse langetamise küsimust praegu päevakorral ei ole.
Otsustati: toetada määrust. Linnavalitsusel vaadata üle § 2 lg 10, millega näidatakse ära
teistest omavalitsustest tulevate kohatasu, mis peaks olema suurem, kui praegu näidatud
70 eurot.
Päevakorrapunkt 3
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Komisjoni esimees andis sõna Terje Rämmelile.
T.Rämmel: määrusega reguleeritakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena saadava
koolilõuna toetuse kasutamist, kehtestades selleks tingimused ja korra.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 kohaselt kehtestab koolilõuna kasutamise
tingimused ja korra linnavolikogu.
Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Toitlustaja peab tagama
statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta
koolilõuna (vähemalt supi) Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku
maksumuse ulatuses. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna
arvestusliku maksumuse ja õpilane soovib supi asemel süüa praadi, siis koolilõuna
tegeliku maksumuse ja riigieelvest eraldatud toetuse vahe kaetakse järgmiselt:
1) 1.-5.klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest;
2) 6.klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest alates 1.septembrist 2018;
3) 7.-12.klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.
Toetuse kasutamist kontrollib linnavalitsus, arvestust toetust kasutavate õpilaste üle peab
toitlustaja.
T.Rämmel K.Tomerale: koolitoidule on kehtestatud määrad suuruse ja kalorsuse kohta,
millest tuleb lähtuda.
H.Heinleht: supiports on väike, lisaks tuleb võtta ka praadi.
K.Tomera: leian, et söögi eest peaks saama koolis maksta ka kaardiga, praegu saab
maksta paraku ainult sularahas.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
K.Tomera rääkis komisjoni liikmetele Vikerkaare lasteaia toitlustamisega seotud
probleemist.
K.Tomera: lapsevanemate initsiatiivil organiseeritakse lasteaeda Veterinaarameti
kontroll.
T.Rämmel: küsimusega tegeles lasteaia juhataja. Probleem oli õpetaja ja lapsevanema
vahelises kommunikatsioonis.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 17. aprillil.
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