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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.25
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Pille Sakteos, Andrus Loog, Lea Vahter, Oksana
Jõe, Kadri Tomera, Riina Sippol, Maret Väli, Janne Sirel;
Puudus: Riina Sippol;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, abilinnapea Maret Lepiksaar, haridusnõunik Terje
Rämmel, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe;
Kalle Kask avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Erki Fels, Ivar Krustok, Kertu Lepiksaar,
Karl Olaf Loog, Katrin Sassi, Anneli Pärlin, Henry Heinleht, Urve Paltser).
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord
2. Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määrusega reguleeritakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena saadava
koolilõuna toetuse kasutamist, kehtestades selleks tingimused ja korra.
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 2020/2021.õppeaastal
järgmiselt:
1.-8. klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest;
9.-12.klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.

Toetuse kasutamist kontrollib linnavalitsus, arvestust toetust kasutavate õpilaste üle peab
kool.
E.Käsi A.Loogile: riik maksab praegu ühe euro, linn 75 senti toidupäeva eest.
Toitlustajale makstakse vastavalt sööjate arvule.
Linnal ei ole andmeid selle kohta, kui palju on linnas lapsi, kellele koolitoit on ainuke
toidukord päevas.
Eriolukorra ajal jagasime toidupakke koolilastele kolm korda. Esimene kord oli pakke
420, teisele korral 829 ja kolmandal korral 730.
Pakkide tagasiside on olnud ainult positiivne (v.a mõned küsimused paki osiste kohta).
O.Jõe: info pakkide jagamise kohta oli pisut läbimõtlemata. Pakkide sisu kiidan heaks.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused

2.1. K.Tomera: kas Muusikakooli arvutite ja interneti kasutamise küsimus on
lahendatud?
M.Lepiksaar: saan homme kokku Muusikakooli direktoriga, kellega otsustame
Muusikakooli uute arvutite kasutamise.
2.2. J.Sirel: kas vastab tõele, et koolis on abiõpetajate kohti vähendatud?
E.Käsi: abiõpetajate kohti on koolis vähendatud kolme võrra. See on seotud eelarve
vähendamisega.
J.Sirel: abiõpetajaid on HEV õpilastele väga vaja.
T.Rämmel: abiõpetajad olid tööl tähtajalise töölepinguga ja nende lepingute lõppemisel
enam lepinguid ei pikendatud.
2.3. O.Jõe: milline on praeguse Ühisgümnaasiumi direktori ja tulevase Keila Kooli
õppealajuhataja koormus sügisest?
E.Käsi: õppealajuhataja töötab täiskohaga. Sügisel lisanduvad talle lisakohustused.
2.4. E.Käsi A.Loogile: kogukonnas elamise teenuse maja valmib sügiseks ja praegu seal
tööd käivad.
Kohtuvaidlused Pargi 37 osas on praeguseks vaibunud.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 18. augustil 2020.
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