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1. Kooli komplekteerimine 

2. Koolide toitlustamine 

      3. Algatatud küsimused. 

 

1. Kooli komplekteerimine 
23. märtsil toimuvad kolme kooli - Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi 

Gümnaasiumi ja Tallinna Kadroiru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsed. Vesteldi 

ühiskatsete korraldamisest ja läbiviimisest. 

Otsustati:  

Kiideti heaks ühiskatsete korraldus. 

 

2. Koolide toitlustamine 

Tallinna koolide hoolekogude ühispöördumisest linnavalitsuse poole toitlustamise küsimuses( 

Hoolekogude listi kiri  On Thu, Feb 14, 2019 at 3:12 PM Madis Päts), millele andis 

nõusoleku ka meie hoolekogu esimees. 

13. veebruaril toimus Tallinna Linna koolide Hoolekogude koosolek, kus tõstatati üles 

koolide toitlustamise küsimus.  

 
On Thu, Feb 14, 2019 at 3:12 PM Madis Päts <madis@lplaw.ee> wrote: 

Tere kõigile 

Eile oli tore kohata paljusid kolleege. Tänud korraldajatele ja võõrustajatele. 

Kahjuks on selliste kohtumistega ikka see häda, et teemasid on rohkem kui aega ja jaksu. Seetõttu 

edastan nüüd ühe teema, mis minu arvates peaks huvi pakkuma kõikide Tallinna koolide 

hoolekogudele. Asi puudutab toitlustamist meie koolides. Eeldan, et ühel või teisel viisil on see kõigile 

teile tuttav teema. Toitlustamise küsimused on koolides jätkuvalt olulised ja nende teemade olulisus on 

minu hinnangul kasvutrendis. Palju on erinevaid soove ja vajadusi. Nende rahuldamine on aga järjest 

keerulisem, sest avalikest vahenditest rahastatavate koolilõunate maksumus tammub Tallinnas juba 

aastaid paigal. 

Tallinna Linnavalitsus kehtestas oma 01.09.2014 määrusega number 61 Tallinna munitsipaalkoolide 

õpilaste koolilõuna maksumuseks 1,34 eurot päevas (koos käibemaksuga). Sellest 0,78 eurot tuli riigi 

ja 0,56 eurot Tallinna eelarvest. 

Alates 1.01.2018 tõstis riik koolilõuna toetuse 1 euroni lapse kohta päevas. Paraku aga Tallinna linn 

vähendas samast hetkest oma eelarvest tuleva osa 22 sendi võrra 0,56 –lt 0,34 euroni päevas. Minule 

teada nolevalt paljudes (enamikes) kohalikes omavalitsustes tõi riigipoolse rahastamise suurenemine 

kaasa koolilõuna maksumuse suurenemise sest kohalikud omavalitsused, kas jätsid oma panused 

samaks või mõnel juhul suurendasid ka omapoolset rahastust. Eelmainitust lähtudes Tallinnas nii ei 

https://kirjad.edu.ee/owa/redir.aspx?REF=qQSqS_3deXStiF9U1LtCSIiMol3LYmrqQ0ihC0KTLV1i8AXVzqfWCAFtYWlsdG86bWFkaXNAbHBsYXcuZWU.


juhtunud. Mingisuguseid ulatuslikemaid selgitusi selle olukorra kohta minule teada olevalt Tallinn 

jaganud ei ole. 

Teadmiseks niipalju, et koolitoitlustamisega seotud kuludest moodustab toiduainete hind ca 50%, palk 

39%, kommunaalteenused 4%, investeeringud 3% ja muud kulud 3%. Kõik nimetatud kulutused on 

ajavahemikul 2014-2018 tõusnud alljärgnevalt: 

·         Keskmine palga kasv – 40 %; 

·         Põhitoorainete hindade tõus keskmiselt – 20 %. Sh: 

o    köögiviljad - 38 %; 

o    liha ja lihatooted – 30 %; 

o    kuivained – 30 %; 

o    kala ja kalatooted – 25 %; 

o    värske puuvili – 10 %; 

o    taimeõli – 10 %; 

o    pagaritooted – 8 %; 

o    piimatooted – 5 %; 

·         Kommunaalteenuste (vesi, kanalisatsioon, elekter, prügivedu, kütte) kulu hinnatõus 15 %. 

Lähtuvalt kulude struktuurist ja hinnatõusust oleks 2014. aasta toidukvaliteedi taseme taastamiseks 

vaja tõsta õpilaste koolilõuna maksumust vähemalt 26% ehk 0,35 euro võrra. 
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koolilõuna maksumus päevas 2014-2018 1,34 

vajalik tõus 26% 0,35 

uus koolilõuna maksumus 1,69 

Ülalmainitut arvestades võiksime kaaluda ühise ettepaneku tegemist Tallinna linnavalitsusele 

kehtestada alates 01.01.2019. aastast tagasiulatuvalt uueks Tallinna munitsipaalkoolide õpilaste 

koolilõuna piirhinnaks vähemalt 1,69 eurot päevas (koos käibemaksuga). Kahtlemata võime selle 

ettepaneku detaile omavahel veel arutada, kuid usun, et peamine mõte sai juba kirja pandud. 



Kahtlemata on toitlustamisega seotud ka mitmeid teisi teemasid, mida oma vestlusgrupis eile 

põgusalt ka puudutasime. Seega võiksime kokku koguda ka teisi ühist huvi pakkuvaid küsimusi. 

Hetkel ma siiski piirduksin selle koolilõuna maksumusega. See on üks keskseid teemasid, mis 

vahetult mõjutab koolides pakutava toidu kvaliteeti. 

  

Kui keegi vajab eelmainitud küsimuses täiendavat infot või tekib vajadus kokkusaamiseks, andke palun 

märku. Oleksin tänulik ka sellise tagasiside eest, mis on eelmainitu suhtes kriitiline või peab selle 

teema ühist tõstatamist hetkel mittevajalikuks. 

  

Lugupidamisega 

Madis Päts 

Tallinna Reaalkooli hoolekogu esimees 

 

Otsustati: 

 Ühineda selle pöördumisega. 

3. Algatatud küsimused. 

a) 13. märtsil toimub gümnaasiumisse pürgijatele lahtisteuste päev; 

b) Soome ja Jaapani saatkondadega jätkub koostöö. Eesmärk läbi viia B-keele (saksa ja 

vene ja soome keele) rahvusvahelise taseme eksamid; 

c) jätkatakse keeleõppe projekte Humanitaargümnaasiumiga ja alustatakse koos 

tantsuklubiga Koit ühistööd Lasnamäe Gümnaasiumiga; 

d) jätkub majandusõppe projekt Taani ja Soome koolidega. 

Otsustati:  
a) Toetada käimasolevaid õppeprojekte.  

b) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 20.mail kl 16.30. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Meelis Atonen       Liivia Kivit 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 


