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Koosolekul osalesid: hoolekogu liikmed Katrin Metsaroos (Õnneseente rühma esindaja), Aimur
Liiva (Kiili Vallavalitsuse esindaja), Risto Laar (Liblikate rühma esindaja), Meeri Kompus
(Sajajalgsete rühma esindaja), Joel Aug (Tirtsude rühma esindaja), Hannele Hagen (Jaaniusside
rühma esindaja), Mare Seppel (Sinilindude rühma esindaja), Janne Ojanurm (Lepatriinude ja
Sipelgate rühma esindaja), Aivo Kuusmaa (Mesimummide rühma esindaja), Kadri Tarn (Värvukeste
rühma esindaja), Merike Koort (Pääsupoegade rühma esindaja), Maibi Rikker (direktor), Peeter
Vois (Põrnikate rühma esindaja), Anti Metsamaa (Naerulindude rühma esindaja), Assar-A. Kalvet
(KVS), Annaliisa Köss (Naksitrallide rühma esindaja)
Koosolekult puudus: Sigrid Nigul (õpetajate esindaja), Triin Maller (Sipelgate rühma esindaja, aga
asendaja olemas)
Koosolekut juhatas Risto Laar
Koosolekut protokollis Janne Ojanurm
PÄEVAKORD:
1. Tegevuskava 2016/2017 õ.-a kinnitamine
2. KVS esitatud ettepanek eelmisel koosolekul (13.10.2016) toiduraha lapsevanemapoolse osaluse
tõstmiseks.
3. Hoolekogu asetäitja valimine
1. Tegevuskava 2016/2017 õ.-a kinnitamine
Otsustati ühehäälselt tegevuskava kinnitada.
2. Toiduraha
A. Kalvet: alates 01.01.2017 on vajalik toiduraha päevhinda tõsta 30 senti. Põhjenduseks koka ja
köögitööliste palgatõus. Senise 1,65€ asemel hakkaks lapsevanem maksma 1,95€
Hoolekoguliikmete poolt eelnevalt edastatud küsimuste ja valla poolsete vastuste (sinises kirjas) läbivaatamine. Koosolekul lisatud kommentaarid on vastuste juurde lisatud.
1. . Kas KVS on võtnud alternatiivseid pakkumisi toitlustuse sisse ostmiseks, kui jah mis hinnaga

oldi nõus toitlustama?
Alternatiivseid pakkumisi ei ole võetud. Tegu oleks põhimõttelise suunamuutusega, st toitlustajaks ei oleks
sellisel juhul mitte enam KVS vaid toitlustusteenus ostetaks erasektorist sisse. Sellise suunamuutuse tegemine ei ole KVS-i ega isegi mitte vallavalitsuse pädevuses, vaid vallavolikogu pädevuses, kui tõesti soovitakse toitlustamine valla enda sihtasutuse kaudu lõpetada. Teine samasugune põhimõtteline otsus on
see, kui jätkaks küll KVS, aga kahe köögi asemel tehakse toit ühes kohas (nt kooli köögis, mis on suurem).
Enne hetkel kehtivat situatsiooni oligi selline olukord, aga lasteaia survel viidi köögid lahku, kuna väikeste ja
suurte (suuremate) laste menüü osas olid erinevad ootused.
2.

Mis on naaber lasteaedade toidupäeva makssumus ja mida see sisaldab? Kuidas jagunevad kulud
vanemate osa+valla osa?

Kommentaar: Kiili lasteaias moodustuvad kulud: 65% toiduainekulu, 35% muukulu
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0.40

Toitlustaja valla asutatud sihtasutus, lasteaial ja
koolil eraldi köök.
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Kaks suuremat kööki, kus teevad ise. Saku
kokkade jne palgad, muud kulud Gümnaasium Baltic Restaurantsi all.
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Teenus ostetakse väljast, Baltic Restaurants.
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kokkade jne palgad, muud kulud Teevad ise, omad köögid, osaliselt veavad laiali ka.
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Keila vald

1.80

toiduainete
kulu

kokkade jne palgad, muud kulud Teevad ise. Kolm lasteaeda, kõigil eraldi oma köök.
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Viimsi

1.28

kokkade jne palgad, muud kulud Teevad ise. Kolm lasteaeda, kõigil eraldi oma köök.

6281

0.31

Teenus ostetakse KLP Toit, Viimsi Keskkoolis üks
suur köök, sealt veetakse igale poole laiali.
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3.

Kas koolis ja lasteaias toimub toorainete ühine ostmine, et saavutada kokkuhoidu logistikalt ja
suurendada mahu efekti?
Jah ja ei. Arvestatakse siis, kui menüüd langevad mingil määral kokku. Probleemiks on ka laopinna/külmikupinna väike maht, st ei olegi tegelikult võimalik suuremas koguses osta toorainet valmis.

4.

Kas kooli ja lasteaia menüüd toorainete osas on sarnased päevade või kaupade tellimise lõikes?
Enamasti ei ole. Lasteaia seisukoht oli kunagi, et see pole võimalik, kuna sihtgrupp on sedavõrd erinev. Eelmine lasteaia direktor saavutas selle, et köögid viidi eraldi.
Kommentaar: Menüüd on erinevad, toovad erinevad autod, samas transpordi hind ei olene sellest.

Lastevanemate soovil tehti eri menüüd.
5.

Kas Tööjõu efektiivsemaks kasutamiseks on midagi ette võetud, kas on tehtud töötajatele ettepanekuid, mis vähendaks personali kulu toidu päevarahas? Juulis 17 last toitlustada kolme inimesega
(kokk, abikokk ja autojuht) tundub ilmselgelt liiga kulukas.
Kui on silmas peetud seda, et kokad, köögitöölised jne tuleks saata suvel mingiks perioodiks palgata
puhkusele, siis selline töösuhtepraktika ei ole tänase KVS-i ja vallavalitsuse jaoks aktsepteeritav. Töölepingu
seadus kehtib võrdselt kõigile.
Kommentaar: koolis on veel hullem olukord suvepuhkuse ajal kokkade töötasudega

6.

Palun esitada sööjate andmed (lapsed+valla töötajad) viimase aasta kohta
Vallavalitsuse, kunstide kooli, rahvamaja, noortekeskuse ja raamatukogu töötajaid KVS ei toitlusta. Toitlustatakse osaliselt lasteaia töötajaid, kooli töötajaid ja KVS enda töötajaid (köögipersonal). Vt lisatud KVS-i
tabel.
7. Palun esitada Exceli tabel kuidas moodustub ühe toidupäeva maksumus, mis kulutustest see

koosneb.
Vt lisatud KVS-i tabel.
8.

Küsimus pitsade jne kohta. Pitsasid tehakse ise, mitte ei osteta sisse, kuna lasteaia kokal on vastav võimekus ja on ka vastav köögitehnika olemas. Sarvesaiad jne on sisse ostetud. Arutelu koht.

9.

Kas vald võiks ka hinnatõusust osa katta? – Jah, see on võimalik, nt igasuguste tehniliste kuludega (elekter,
vesi, auto jne) seotud kulu. Arutelu koht hoolekogu koosolekul.
Komentaar: Auto tuleb välja vahetada (vana ja vaja oleks suuremat kogu lasteaia teeninduseks)

10. Kas praegune köök suudab üldse kõik ära teenindada? – Jah, lasteaia köök suudab mahuliselt kõik ära teenindada ka siis, kui on suur maja + Kangru maja + moodulmaja + paar rühma väikeses majas.

Kokkuvõtteks:
Kiili Vallavalitsus palub silmas pidada asjaolu, et odavust ei tohiks mingil juhul seada eesmärgiks omaette ja
eriti puudutab see lasteasutusi, sh toitlustamist. Sellise positsiooni võtmine viib varem või hiljem
paratamatult kvaliteedi langusele. Kui odavus oleks eesmärgiks seatud, siis meil ei oleks lasteaias ka eraldi
liikumis- ja muusikaõpetajaid, tervishoiutöötajat jne, jne. Aga selline lähenemine ei ole Kiili valla puhul

olnud teema ja ma väga loodan, et ei ole ka edaspidi, kes siis iganes on vallavanem või volikogu liige või
lasteaia hoolekogu liige. See ei tähenda loomulikut seda, et parimat hinna-kvaliteedi suhet ei peaks otsima,
kindlasti peab ja KVS sellega ka tegeleb. Lasteaial on nüüd kokk olemas ja toitlustusjuhil on jälle võimalik
oma põhitegevusele pühenduda.

Teiseks – nagu ka eespool toodud tabelist nähtub, suurem osa naabervaldadest teeb ise süüa, mitte ei osta
teenust sisse. 15-aastase kogemusega majandusteenistuse ametnik Virgo Kolks naabervallast Sakust hindas
asja kokkuvõtvalt nii: „Söögitegemine ja pesupesemine on lasteaias kindlasti mõistlik teha endal. Lõpuks
taldrikule jõudvat toitu on rohkem ja see on kvaliteetsem. Koristusteenuse puhul võib kaaluda ka
sisseostmist.“

Kolmandaks – arutelu koht hoolekogu koosolekul on kindlasti see, mis saab lasteaiaõpetajate
toitlustamisest, st kas see jätkub ja kes maksab. Vt lisatud KVS-i tabel.

Kommentaar: Õpetajate toitlustus: on olnud osaline tasu, osa maksis, Tekkis küsimus, kas toit kas
jäi järgi või jääti endale.
Otsus: õpetajad jäävad tasuta sööma
Arutelul lisandunud info:

Hetekel normipiires toidukogused, juurde lapsed eriti ei saa. Vanuseti on lasteaias portsionid
ühtlustatud.
Nele (tervishoiutöötaja) käib rühmades ja jälgib, kui palju jääb üle/puudu vastavalt menüüle kuu
jooksul.
Kroonilised võlgalased 5 peret, ülejäänud unustavad 1 kuu --- seega vähe
1900€ võlga toidurahas
Perspektiiviga vaadates paneme hääletusele 2 ettepanekut:
I 1.01.2017 tõstame 1.80 lapsevanema osaluse (ehk 15s) ja sügisel 2017 tõstame veel 5s ehk 1.85.
4

häält poolt

II 1.01.2017 tõstame 1.85 lapsevanema osaluse (20s) ja hind jääb muutmatuks 2 aastaks e.
vajadusel tõstatatakse küsimus 2018a sügis.
9 häält poolt
Vastu igasugusele hinnatõusule: 1 hääl
Otsustati: 1.01.2017 tõuseb toiduraha: lapsevanema osaluseks 1.85 ja valla osalus tõuseb
vastavalt kuludele.
3. Hoolekogu asetäitja valimine
Otsustati: Ühehäälselt valida asetäitjaks Anti Metsamaa (Naerulinnud esindaja)

Koosoleku juhataja
Risto Laar

Koosoleku protokollija
Janne Ojanurm

