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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.55
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, Janne Sirel, Riina Sippol;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska, sotsiaalnõunik Piia Peterson,
kultuurinõunik Jaanus Väljamäe;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Katrin Sassi, Karl Olaf Loog, Kertu
Lepiksaar, Erki Fels, Merle Liivand, Henry Heinleht, Keiu Valge, Margus Välja)
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
2. Keila linna põhimääruse muutmine (II lugemine)
3. Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine (II lugemine)
4. Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse
toetamise kord (II lugemine)
5. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiska.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2018. aasta I lisaeelarve,
mille tulemusel suureneb 2018. aastaks kinnitatud eelarve 5 011 853 euro võrra.
Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 4 799 633
eurot, põhitegevuse kulud 4 557 447 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas -1 708
423 eurot. Likviidsete varade muutus -1 466 237 eurot.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
1) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 4 201 163 eurot.
Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 4 201 163 eurot
kaetakse eelarve kulud järgmiselt:

Teede- ja tänavate korrashoiud summas 105 000 eurot (sealhulgas Haapsalu mnt osaline
remont) ja Keila Keskpargi investeeringuteks summas 57 298 eurot; tõhustatud ja eritoe
tegevuskulud suunatakse tegevusalale Keila Ühisgümnaasiumi juhtimiskuludeks summas
12 680 eurot, 100 000 Pargi tn 2 koolihoone fassaadi parendusteks ja jaotamata osa summas
161 796 eurot suunatakse reservi; koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks
eraldatavast toetusest summas 100 438 eurot suunatakse lasteaiale Miki 56 058 eurot, lasteaiale
Vikerkaar 31 000 eurot ja lasteaiale Rukkilill 13 380 eurot.
2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 670 160 eurot.
Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale 27.12.2017. a. toetuse eraldamine
eelarvevahenditest „Rahvaraamatukogude tegevuskulud/maakonnaraamatukogu töötaja kulu“
ja „Rahvaraamatukogude teavikud“ laekub 297 206 eurot, millega suurendatakse tegevusala
„Harju Maakonnaraamatukogu (riik)“ eelarvet.
Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks 1 818 eurot.
Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Keila Linnavalitsuse 2018. aastaks sõlmitud
koostöölepingule „Raske ja sügava puuetega lastele tugiteenuste osutamine“ suurendatakse
eelarve tulusid 35 000 euro võrra. Laekuvad vahendid suunatakse tegevusala “Muu sotsiaalne
kaitse“ summas 5000 eurot ja 30 000 eurot jäetakse jaotamata.
Noorsootöö teenuste osutamiseks koostöös Vasalemma vallaga on 2018.a. kirjendatakse 51 082
eurot tegevusalal Vabaaja üritused – Noorte Kohvik, sh personalikuludes 7 202 eurot ja
majanduskuludes 43 880 eurot.
Vastavalt Keila Linnavalitsuse ja Eesti Kooriühingu vahel sõlmitud lepingutele eraldatakse
1 800 ja 600 eurot laulu- ja tantsupeo ettevalmistuseks. Vahendid suunatakse Keila Kooli
majandamiskuludesse.
Vastavalt riigihalduse ministri käskkirjale nr. 1.1-4/55 „Vabariigi Valitsuse algatatud, kuid
lõpetamata jäänud kohaliku omavalitsuse üksuste ühendamise kulude hüvitamine „ hüvitati
Keila linnale haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettevalmistamise käigus tehtud kulud
summas 19 800 eurot. Nimetatud vahendid suunatakse tegevusala Muu vaba aeg, kultuur sh
haldus majanduskuludesse, korraldamaks uusi ja täiendavaid mainekujundus üritusi ning
kampaaniaid kogukonna liitmiseks.
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium eraldab 231 093 eurot toetust Harjumaa Muuseumi
2018.a. tegevuskuludeks, millest 4 400 eurot kirjendatakse Harjumaa Muuseumi
majandamiskuludes ja 226 693 eurot suunatakse kassajääki 2018 aasta eelarves kajastatud
kulude taastamiseks.
3) Vastavalt KOFS § 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal
summas 186 512 eurot on jaotatud vastavalt Harju Maakonnaraamatukogule,
Ühisgümnaasiumile, Keila Koolile, Harju Maakonnaraamatukogule ja Kultuurikeskusele.
4) 2017. aasta ületulev kassajääk on 3 579 038 eurot ja moodustades pärast 2017. aastal
tegemata jäänud kulutuste eraldamist 3 392 526 eurot, mida kavandatakse vastavalt
ettepanekutele jaotada alljärgnevalt:
Vabadest vahenditest suunatakse 1 800 000 eurot lasteaed Miki uue maja ehitamiseks.
Riik otsustas 2018. a ujumise algõpetuse täiendavaks toetamiseks mitte luua uut toetusmeedet,
vaid suunata need vahendid otse KOV tulubaasi, KOV tulumaksumäära suurendati seoses
ujumise algõpetusega 0,01 protsendipunkti. Eelnevale tuginedes on lisaeelarves eraldatud 8 200
eurot tegevusala Kultuuri- ja vaba aja sisustamise majandamiskulud.
Tuginedes esitatud hinnapakkumustele on suurendatud 10 000 euro võrra Keila
Kultuurikeskuse jooksva remondi eelarvet, et teostada vihmavee süsteemi täielik remont.

Kavandatud on ka rahuldada Keila Kultuurikeskuse taotlus trepiroboti kasutusele võtmiseks ja
eraldatud 1700 eurot täiendavaid vahendeid inventari soetamiseks.
Vastavalt Keila Muusikakooli taotlusele eraldatakse 1500 eurot Keila Muusikakoolile
õppevahendite (orel) soetamiseks.
Uute arvutiprogrammide soetamiseks eraldatakse kassajäägist 8 000 eurot, millest 4 000 läheb
lasteaiakohtade järjekorra ja huvitegevuse osalejate paremaks jälgimiseks programmi Arno abil
ja 2018 aastal on kavandatud juurutada ka eelarve koostamise ja juhtimise tarkvara. Vajalikud
4 000 eurot eraldatakse linnavalitsuse majandamiskuludesse.
Vastavalt 2018. aastaks koostatud majanduskavale on kavandatud Keila Linnavalitsuse hoone
saali korrastamine ja uute toolide soetus 24 000 euro ulatuses.
2018. aastal on kavandatud Jõe tänavale uue skatepargi rajamine, mille vajadusteks on
lisaeelarves eraldatud 20 000 eurot tegevusala 08103 Puhkepargid ja -baasid kululiigile
Rajatiste ja hoonete soetamine.
Seoses
lasteaedade
osalustasude
võrdsustamisega
lasteaias
Rukkilill
ja
munitsipaallasteaedades alates septembrist eraldatakse täiendavalt 14 000 eurot tegevusalale
Arveldamine KOV-lasteaiad, eralasteaiad.
2018. aasta I lisaeelarves on omavahendite kassajäägist jaotamata 1 868 925 eurot. Reserv
võimaldab vajadusel koostada 2018. aastal teise lisaeelarve, samuti kindlustab 2018. aastaks
kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise.
5) Muude tulude arvelt muudetakse Keila linna eelarvet 140 530 euro võrra järgmiselt:
2018. aastast eraldab riik toetusfondist kohalikele omavalitsustele Tõhustatud ja eritoe
tegevustoetust, millega kaetakse HEV laste tegevuskulu riiklikult kehtestatud piirmääras.
Sellest tulenevalt vähendatakse 147 690 euro võrra artiklit Laekumised teistelt KOV-delt.
Vastavalt riigihankele nr 192679 on sõlmitud Sotsiaalkindlustusametiga raamleping „Kaitstud
töö teenuse tellimine“, mille tulemusel kavandatakse 2018. aasta eelarvesse täiendavaid
vahendeid summas 76 000 eurot. Laekuvad vahendid suunatakse tegevusala “Kaitstud
töötamise teenus“ kululiigile eraldised 3000 eurot, kululiigile personalikulud 53 700 eurot ja
kululiigile majanduskulud 19 300 eurot.
Muude tulude all kirjeldatakse ka OÜ Varahoolduse osa müügist laekuvaid vahendeid summas
196 000 eurot. Nimetatud summa suunatakse tegevusala „Jäätmekäitlus“ majanduskuludesse
jäätmejaama II etapi rajamiseks 112 000 eurot, 60 000 eurot SA-le Keskkonnainvesteeringute
Keskus esitatava projekti omafinantseeringuks ja 24 000 eurot tegevusalale Teed ja tänavad
investeeringutesse jäätmejaama juurdepääsutee loomiseks.
Pärandvarana saadud ½ korteri, aadressiga Põhja tn 10a-33, müügist on laekunud 16 220 eurot.
Laekunud vahendid kavandatakse kasutada Keila Keskpargi rekonstrueerimisel ja suunatakse
tegevusala Puhkepargid ja -baasid kululiigile Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine.
II Muudatused
Arvestades projekti „Kaitstud töö teenuse tellimine“ vahenditega kaetud kulutusi vähendada
Keila Sotsiaalkeskuse majanduskulusid 12 000 euro ja töötasukulusid 18 000 euro võrra.
Vabanenud vahendid suunatakse Keila Sotsiaalkeskuse tegevusalale investeeringukuludeks
Rajatiste ja hoonete soetamine tagamaks projekti „Kogukonnas elamise teenus“ alustamist
2018. aastal. Täna tuli ka teada, et meie projekt on saanud riigipoolse rahastuse.
Samuti muudetakse Harjumaa Muuseumi eelarvet suunates fassaaditööde lepinguline
maksumus summas 47 000 eurot majanduskuludest tegevusala investeeringukuludeks Rajatiste
ja hoonete soetamine ja renoveerimine.

Võttes arvesse tekkepõhise eelarve koostamise printsiipe vähendatakse Keila Kooli
tegevusalale investeeringuteks kavandatud vahendeid 350 875 euro võrra. Nimetatud summa
kajastub 2017. aasta nõuete ja kohustuste saldos.
Investeeringuid on sel aastal 2,8 miljonit, sellest suurim osa läheb teede ja parkide
rekonstrueerimiseks ja Miki lasteaia ehituseks.
A.Reiska K.Valgele: Pargi tn 2 kooli fassaadi renoveerimine hõlmab Ühisgümnaasiumi osa.
Töid tuleb teha etapikaupa vastavalt rahalistele võimalustele. Algkooli osa renoveerimine tuleb
järgmistel aastatel.
80 000 eurot läheb Haapsalu mnt osaliseks remondiks (katte freesimine).
O.Jõele: Ühisgümnaasiumis on praegu direktori kohusetäitja. Sügisest võetakse tööle direktor
ja poole kohaga direktori asetäitja. Raha selleks eraldab riik ja linn lisab omalt poolt 12 000
eurot.
Otsustati: ühehäälselt saata eelnõu volikokku esimesele lugemisele.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna põhimääruse muutmine (II lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: kahe lugemise vahepeal ühtegi muudatusettepanekut ei tulnud.
Otsustati: ühehäälselt toetada määrust esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: parandused on vastavalt komisjonidest tulnud ettepanekutele eelnõusse sisse
viidud. Tekst on korrigeeritud, et see oleks paremini mõistetav.
E.Käsi K.Valgele: me kontrollime üks kord aastas lapsevanemate elukoha andmeid.
Otsustati: toetada määrust esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3
Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise
kord (II lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: käesolevas eelnõus reguleeritakse sellistel juhtudel linna poolt toetuse maksmise
tingimused, tuues välja asjaolu, et teenuseosutaja, kelle juures laps väljaspool Keila linna
oma huvialaga tegeleb, peab olema kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).
Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused nähakse ette Keila linna 2018. aasta
eelarves.
Arvestades täna linnaeelarves olevat huvitegevusbaaside toetust ja meisterlikkuse toetust
(kokku 193 000 eurot) ning neid baase kasutavate laste arvu ja seda, et tegevus toimub

üldjuhul 9 kuul aastas, tuleb keskmiseks toetuse suuruseks 30 eurot lapse kohta. Sellest
tuleneb ka väljaspool Keila linna huvitegevusega tegelevate laste toetamise piirsumma.
E.Käsi O.Jõele: enamik Keila huvitegevuse ringidest on kantud EHIS-sse.
E.Fels: määrusel on oma hind ja tekib küsimus, kas on mõistlik jagada raha kõigile,
olenemata vajadusest.
A.Loog: millised probleemid me antud määrusega ära lahendame?
E.Käsi: nende laste huvitegevuse toetamise probleemi, mida Keilas ei ole. Eelkõige
tehnikaringid – motosport, elektroonika. Samuti ratsutamist ei ole Keilas.
E.Fels: me ei tea, kas antud rahalisele toetusele on üldse nõudlust.
K.Valge: Keilas saavad lapsed kasutada tasuta baase.
E.Käsi: me ei tea praegu, mitu last antud toetust taotlevad.
E.Fels: toetused peaksid olema vajaduspõhised. Näiteks kui lapsel jääks raha puudusel
ringis käimata.
M.Liivand: antud juhul ei ole tegemist „raha lennukilt külvamisega“. Toetust taotlevad
ainult need, kellel seda vaja on.
K.Valge: me toetame määrusega Keila linna lapsi, tegemist on ka linna maine
küsimusega.
E.Fels: andekate laste jaoks on meil meisterlikkuse toetus, antud raha võiks hoopis neile
suunata.
J.Väljamäe: meisterlikkuse toetust makstakse lastele olenemata sellest, kus nad
huviringis käivad.
K.Tomera: eelnõusse võiks sisse viia toetuse maksmine lähtuvalt lapsevanemate
sissetulekust.
E.Fels: mul on ettepanek muuta eelnõud nii, et toetuse summa oleks vajaduspõhine.
Otsustati: häälteenamusega (4 poolt, 5 vastu) eelnõud esitatud kujul mitte toetada.
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
4.1. M.Liivand: Kultuurkapital kuulutas välja digitaalse filmiprojektori hankimise
toetuste vooru. Palun huvilistel kandideerida.
K.Kask: Kultuurikeskus võib antud projektist huvitatud olla.
4.2. E.Käsi: kutsun kõiki Keila linna aastapäeva pidulikule kontserdile ja teenetemärgi
andmisele, mis toimub 1. mail Keila Kirikus.
K.Sassi: 26. mail on kõik oodatud Keila linna päevale.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 22. mail.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kalle Kask
Komisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Raili Särev
Volikogu referent

