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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.30
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Merle Liivand, Pille Sakteos, Kalle Kask, Janne Sirel, Andrus
Loog, Maret Väli, Oksana Jõe, Riina Sippol;
Puudusid: Lea Vahter, Kadri Tomera;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska, sotsiaalnõunik Piia Peterson,
haridusnõunik Terje Rämmel;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Margus Välja, Merle Liivand, Mairoos Kala,
Keiu Valge, Ivar Krustok, Kertu Lepiksaar).
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve
2. Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila
linnas
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2018. aasta II
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2018. aastaks kinnitatud eelarve maht 848 272 euro
võrra.
Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 848 272
eurot, põhitegevuse kulud 106 971 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 735 400
eurot ja likviidsed varad 671 701 euro võrra.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
1) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 64 008 eurot.

Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 64 008 eurot. Siia alla
kuuluvad nt Noortekeskuse projektid, Innove poolt rahastavad projektid, 100 tamme
üritus jne.
2) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 21 264 eurot.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest „Toetusfondist lisavahendite jaotamine 2018.
aastal“, suurendada Keila linna 2018 aasta eelarve toetusfondi tulusid ja kajastada kulud
tegevusalal Asendus- ja järelhooldusteenus majanduskuludes 18 000 eurot ja muud
sotsiaaltoetused real summas 3 264 eurot.
3) Eelarve tulusid suurendatakse 811 000 euro võrra järgmiselt:
Tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada
prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2018 aastal 750 000 euro võrra,
planeeritud maamaksu laekumist 30 000 euro võrra ja samuti laekumisi reklaamitasudelt
9000 euro võrra, nimetatud summad suunatakse kassajääki.
Tulenevalt Sotsiaalkindlustusameti ja Keila Linnavalitsuse vahel riigihanke „Pikaajalise
kaitstud töö teenuse tellimine“ sõlmitud raamlepingule, kavandatakse 2018 eelarvesse
täiendavaid vahendeid 22 000 eurot.
Laekuvatest vahenditest 2 000 eurot suunatakse tegevusalale Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse (Kaitstud töötamise teenus) toetusteks puuetega inimestele ja nende
hooldajatele. 20 000 eurot jätta jaotamata ning suunata kassajääki projekti „Kogukonnas
elamise teenuskohtade loomine Keila linnas“ puuduva omafinantseeringu tagamiseks.
II) Eelarve tulusid vähendatakse 48 000 euro võrra järgmiselt:
Seoses lasteaedade osalustasude vähendamisega ja ka moodullasteaia kohtade arvu
korrigeerimisega vähendatakse laekumisi 40 000 euro võrra .
Vastavalt SA Innove projekti "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele
Keila linnas" rahuldamise otsusele oli kavandatud 2018. aastal Keila linnale vahendeid
summas 30 000 eurot. Tuginedes lõpparuande koostamisel tehtud ümberarvestustele
vähendatakse laekumist 8 000 euro võrra.
III) Eelarve kulusid suurendatakse kassajäägi arvelt 97 300 euro võrra.
Seoses kohustusliku riikliku ujumisõppe mahu suurenemisega suurendada tegevusala
Vaba aja üritused majandamiskulusid summas 7 200 eurot.
Tuginedes AS Keila Vesi taotlusele realiseerida loodava jäätmejaama rajamiseks
vajalikud kinnistud linnale eraldada kassajäägist 75 100 eurot ja suurendada samas
summas tegevusala „Jäätmekäitlus“ investeeringute vahendeid.
SA Innove projekti "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas"
rahuldamise otsuseleoli kavandatud Vikerkaar B-korpuse investeeringuteks.
Ümberarvestuse tulemusel vähenes laekumine 8 000 eurot, täpsustatud investeeringu
maksumus ületas kavandatut 7 000 euro. Tekkinud puudujääk kavandatakse katta
kassajäägist.

2018. aasta II lisaeelarves on omavahendite kassajäägist jaotamata 2 109 134 eurot.
Reserv võimaldab kindlustada 2018. aastal alustatud tööde jätkamise ja projektide
omafinantseeringute tasumise järgnevatel aastatel.
Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:
Tekkepõhises eelarves kajastatakse investeeringute väärtus pärast nende objektide arvele
võtmist. Seepärast vähendatakse tegevusalal Lasteaed Miki artiklit Rajatiste ja hoonete
soetamine ja renoveerimine summas 1 700 000 eurot. Muutus kajastub nõuete ja
kohustuste saldos. Samadel alustel vähendatakse ka tegevusala Puhkepargid ja -baasid
Keskpargi investeeringuteks kavandatud vahendeid 120 000 euro võrra, vahendite arvelt
suurendatakse sama tegevusala inventari kulusid 15 000 euro võrra ja 105 000 eurot
kajastuvad nõuetes ja kohustustes.
Tegevusala Erakoolid majanduskulusid vähendatakse 2500 euro võrra ja samas summas
suurendatakse tegevusala Toitlustustoetused. Seoses lasteaedade osalustasude
muudatustega 1. septembrist suurendatakse tegevusala KOV lasteaiad sh. Rukkilill
majanduskulusid 10 000 euro võrra ja vajalikud vahendid eraldatakse tegevusala Muud
hariduse abiteenused personalikuludest.
Seoses muudatustega Keila Linnavalitsuse hoone korrastamise ajakavas vähendatakse
kululiiki Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 22 500 euro võrra ja suunatakse
vahendid sama tegevusala IT kuludesse seoses tegevustega infosüsteemide
turvameetmete süsteemi ISKE-ga
summas 7 500 eurot ja 15 000 euro võrra
suurendatakse personalikulusid.
Arvestades 2018 aasta tegelike töid vähendatakse tegevusala Teede ja tänavate
korrashoid majanduskulusid 25 000 euro võrra ning suunatakse sama tegevusala
investeeringutesse.
A.Reiska K.Kasele: reklaamirahad on suurenenud tänu reklaamipindade haldamise
üleandmisele konkreetsele firmale.
A.Reiska O.Jõele: linnavalitsuse personalikulud suurenevad seoses linnavalitsuse
ametnike rahalise motiveerimisega.
Laste ujumistreeningutele mõeldud raha saab Tervisekeskus, kes omakorda tasub sellest
palka treenerile ja samuti basseinikulud.
Eelarve tegemisel oli Miki moodullasteaeda planeeritud rohkem lapsi, kui seal praegu
käib. Samuti käib ka teistes lasteaedades vähem lapsi. Sellest ka tulude vähenemine
eelarves.
T.Rämmel O.Jõele: 10 000 eurone vähendamine kooli abiteenuste osutamiseks oli
mõeldud igaks juhuks, kui on vaja võtta tööle tugiteenuste osutajaid. See vajadus langes
aga ära.
Otsustati: lõpetada eelnõu esimene lugemine
Päevakorrapunkt 2
Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila
linnas
Komisjoni aseesimees andis sõna Eike Käsile.

E.Käsi: määrusega kehtestatakse koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu
tasumisest vabastamise tingimused ja kord Keila linnas.
Koolieelses lasteasutuses käiva lapse eest tasub vanem igakuiselt lisaks osalustasule (mis
on 70 või 95 eurot) ka toidukulu (mis oleneb lapse lasteaias käidud päevade arvust ja on
munitsipaallasteasutuses 32 eurot, kui laps käib lasteasutuses terve kuu ehk 20 päeva).
Tagamaks Keila linna munitsipaalharidusasutustes käivate laste ja noorte võrdne
kohtlemine, teeme ettepaneku katta koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste
toidukulu päevamaksumus linnaeelarvelistest vahenditest. Päevaraha on arvestatud 1.60
eurot. Keila linna 2019. aasta eelarvesse planeeritakse alates 1. jaanuarist 2019 Keila
linna koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu katmiseks 175000 eurot.
Määrus kehtib ka Rukkilille lasteaiale.
Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.
Otsustati: toetada määruse eelnõud
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Komisjon arutas Pargi tn 37 planeeritava kogukonnas elamise teenusega seotud küsimusi.
R.Sippol: kogukonnas elamise mõte ongi selles, et elatakse teiste inimeste keskel ehk
kogukonnas.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 20. novembril.
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