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Koosolek algas kell 19.00
lõppes kell 19.50
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andres-Indrek Paukson, Toivo Lumiste, Andrus Loog, Tarmo Tamkivi,
Karl Olaf Loog;
Puudusid: Kadri Kalamees, Snežana Ušakova, Jaan Murdla.
Kutsutud: linnapea Enno Fels, finantsjuht Avo Reiska.
Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1.
2.
3.
4.

Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine
Linnavara otsustuskorras müük
Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta eelarve II
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve maht 159 098 euro võrra.
Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 211 098
eurot, põhitegevuse kulud 7 488 eurot, investeerimistegevus kogusummas 296 981 eurot.
1. Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
1.1 Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 32 021 eurot, sealhulgas
1.1.1 Harjumaa Omavalitsuste Liit eraldas 1 210 eurot õpilaste tervise edendamise projekti
(Tervisepakett) läbiviimiseks Keila Koolis. Nimetatud summa võrra suurendatakse tegevusala
Vaba aja üritused eelarvet;
1.1.2 Harjumaa Omavalitsuste Liit eraldas 2 639 eurot XXVII Laulu- ja XX tantsupeo
transpordikulude kompensatsiooniks. Nimetatud summa võrra suurendatakse tegevusala Vaba
aja üritused eelarvet;
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1.1.3 MTÜ Paldiski linna toetusgrupp eraldas Harjumaa Muuseumile lepingu nr 2019-06/05
alusel toetust summas 1 000 eurot ürituste korraldamiseks;
1.1.4 lepingute nr M01-19/0145L ja M01-19/0146L alusel eraldati Keila Kultuurikeskusele
Eesti Kultuurkapitalilt 300 eurot segarahvatantsurühmade juubelite korraldamiseks;
1.1.5 Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ eraldas Keila Muusikakoolile 510 eurot toetust projekti
„Klarnetipäev“ läbiviimiseks. Nimetatud summa kirjendatakse tegevusala Keila Muusikakool
majanduskuludes;
1.1.6 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse MTÜ toetab Keila Noortekeskust lepingu nr
65/2019 alusel projekti „Eksinud üksikule saarele" rahastamisel 1 000 euroga. Nimetatud
vahendid kavandatakse tegevusala Keila Noortekeskuse inventarikuludeks;
1.1.7 Eesti Noorsootöö Keskuse projektidega „Mobiilne äritänav“ ja „Salaoperatsioon loodus“
eraldati Keila Noortekeskusele 8 708 eurot (vastavalt 5 758 eurot ja 2 950 eurot). Samas
summas suurendatakse Keila Noortekeskuse majanduskulusid;
1.1.8 vastavalt 14.06.2019 lepingule nr S-1-2019 eraldas Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
„Elava raamatukogu“ jaoks Keila Noortekeskusele 1 000 eurot. Summa suunati kasutamiseks
majanduskuludes;
1.1.9 vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 25.06.2019 otsusele nr 3-2_2/95564/2019 eraldati Keila Põhikoolile projekti nr 16602 „Kooliõpilaste keskkonnahariduse
edendamine“ jaoks toetust
900 eurot, summa kajastatakse Keila Põhikooli 2019.a.
majanduskuludes;
1.1.10 Eesti Kooriühing eraldas vastavalt lepingule nr L-OT-2018-0119 Keila Koolile 1 700
eurot kooli kooride jaoks laulu- ja tantsupeo protsessis osalemiseks. Vahendid suunatakse Keila
Kooli majanduskuludesse;
1.1.11 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega sõlmitud sihtfinantseerimislepingu nr 7-7.1/1719 alusel eraldati Keila Kooli IT arenguks 2 310 eurot. Nimetatud summa lisati artiklile Infoja kommunikatsioonitehnoloogia kulud;
1.1.12 Keila Kool on sõlminud Sihtasutusega Archimedes lepingu nr 2019-KA101-09, mille
alusel suurendatakse 2019. aasta tulusid 10 744 euro võrra ja laekuvad vahendid suunatakse
Keila Kooli majanduskulude artiklitele Lähetuskulud ja Koolituskulud.
1.2 Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 284 eurottulenevalt Vabariigi Valitsuse 12.09.2019 korraldusest „Toetusfondist lisavahendite jaotamine
2019. aastal“, suurendatakse Keila linna 2019. aasta eelarve toetusfondi tulusid ja kajastatakse
kulud tegevusalal Asendus- ja järelhooldusteenus muud sotsiaaltoetused real summas 284 eurot.
1.3 Eelarve tulusid suurendatakse 178 793 euro võrra järgmiselt:
1.3.1 tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada
prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2019. aastal 150 000 euro võrra, millest 130 000
eurot suunatakse tegevusala Puhkepargid ja -baasid artiklile Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ning 20 000 eurot suunatakse kassajääki. Ehitaja on valmis sel aastal tegema
rohkem töid, kui algselt planeeritud.
1.3.2 tuginedes Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud toetuse kasutamise lepingule nr 18-215/409 suurendatakse tegevusala Muu sotsiaalne kaitse tulusid 3 364 euro võrra nimetatud
summa suunatakse sama tegevusala kululiigile Muu koolitus projektile „Imelised aastad“;
1.3.3 vastavalt kujunenud olukorrale, kus Keila Lasteaias Miki on kavandatust enam teiste
omavalitsuste lapsi suurendatakse artikli Tulu KOV lasteaiad, koolid laekumisi 15 000 euro
võrra ja samas summas suurendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid;
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1.3.4 võttes arvesse Keila Kultuurikeskusele tegelikult laekunud renditulusid suurendatakse
nimetatud tululiiki 4 500 euro võrra ja täiendavalt laekuvad vahendid suunatakse
majanduskulude artikli Üritused suurendamiseks;
1.3.5 Eesti Noorsootöö Keskusega 25.05.2017 sõlmitud raamlepingu nr 4.-7.1/17/247 alusel
sõlmitud hankeleping nr 4-7.1/17/381 noorsootöö teenuste osutamiseks koostöös Vasalemma
vallaga lõpparuande esitamisel täpsustus eraldavate vahendite maht ja seoses eeltooduga
suurenevad Keila linna tulud 5 929 euro võrra.
2. Eelarve tulusid vähendatakse 52 000 euro võrra järgmiselt:
projekti “Kergliiklustee rajamine Ülejõe tee ja Keila Jõe kallasrajale” nr EU48584 valmimisega
esitati vastavalt läbiviidud hangetele SA-le Keskonnainvesteeringute Keskus väljamaksetaotlus
summas 294 000 eurot, seda on 52 000 eurot vähem kui esialgselt kavandatud. Nimetatud
summa võrra vähendatakse laekumisi sihtfinantseeringuteks ja investeeringuks kavandatud
kulutusi.
3. Eelarve kulusid suurendatakse kassajäägi arvelt 119 400 euro võrra:
3.1 projekti "Kaasava hariduse edendamiseks tingimuste parendamine Keila koolides"
finantseeringu vajadusteks suunatakse täiendavalt Keila Kooli majanduskuludesse 87 400 eurot
ja Keila Põhikooli majanduskuludesse 12 900 eurot;
3.2 seoses Keila Kultuurikeskuse ventilatsioonisüsteemi tööde kallinemisega võrreldes
planeerituga suunatakse täiendavalt 9 000 eurot investeeringuteks artiklile 1551 ja seoses
XXVII Laulu- ja XX tantsupeoga seotud vormiriietuse soetamisega suurendatakse kassajäägi
arvelt Keila Kultuurikeskuse majanduskuludes artiklit Eri- ja vormiriietus 4 000 euro võrra;
3.3 Harjumaa Muuseumi investeering õppeklassi oli kavandatust kulukam ning seetõttu
suunatakse kassajäägist täiendavalt 6 000 eurot investeeringuteks tegevusalale 08203 Harjumaa
Muuseum;
2019. aasta II lisaeelarve järgselt on Keila linna jaotamata kassajääk 235 672 eurot.
4. Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:
4.1 eakate hoolduse kasutatavate vahendite paremaks eristamiseks võetakse kasutusele uus
tegevusala 102002 Eakate hooldekodud, millele suunatakse 90 000 eurot, mis on ümber tõstetud
tegevusala 102011 vahenditest;
4.2 Lisaks eeltoodule jaotatakse Keila Sotsiaalkeskuse kulud kahele tegevusalale- 102001
Sotsiaalkeskus- eakad ja 101201- Sotsiaalkeskus- puuetega inimesed. 102001 Keila
Sotsiaalkeskus – eakad (endise nimega Sotsiaalkeskus), millel kavandatud investeeringud KET
hoone ehituseks summas 345 000 eurot tõstetakse tegevusalale 101201 Sotsiaalkeskuspuuetega inimesed, personalikulude analoogiline muudatus on summas 274 064 eurot,
majanduskuludes vähendati tegevusala 102001 summas 20 759 eurot ja tegevusala 101212
summas 3 000 eurot ning suurendati tegevusala 101201 majanduskulusid 23 759 eurot;
4.3 tuginedes haridusvaldkonna taotlusele tublimate gümnaasiumi lõpetajate tunnustamiseks
suurendati toetuste eelarvet tegevusalal Muu vaba aeg summas 3 450 eurot ja samas summas
vähendati tegevusala Muu hariduse abiteenused personalikulusid, sama taotluse alusel
vähendati tegevusala Õpilaskodud majanduskulusid 5 000 euro võrra ja vahendid suunati
tegevusala Muu haridus majanduskulude artiklile Infotehnoloogia;
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4.4 vastavalt 10.01.2019 Keila Linnavalitsuse korraldusele nr 13 ja 08.08.2019 Keila
Linnavalitsuse korraldusele nr 255 kasutatakse linna reservfondi vahendeid 13 982 euro
ulatuses4.4.1 toetuse maksmisega seoses teenistussuhte lõppemisel vanaduspensionile jäämisega
suurendatakse tegevusala Linnavalitsus personalikulusid 10 184 euro võrra ja
4.4.2 3 798 eurot eraldati vahendeid tegevusalale Puhkepargid ja -baasid kooreüraski kolde
likvideerimiseks;
4.5 vastavalt teostatud tööde iseloomule on tegevusala Harjumaa Muuseum õppeklassi remont
summas 42 247 eurot õiglasem kajastada investeeringuna. Samas summas vähendatakse
Harjumaa Muuseumi majanduskulusid; samal põhjusel on ka vähendatud Keila Kultuurikeskuse
remondieelarvet 127 650 euro võrra ja vabanenud vahendid suunatakse artiklile Rajatiste ja
hoonete renoveerimine;
4.6 vastavalt planeeritavatele muudatustele Keila uue koolihoone projekteerimisel ja ehitamisel
vähendatakse tegevusala Keila Kool (KOV) investeeringute kulusid 75 000 euro võrra ja
vahendid suunatakse sama tegevusala majanduskuludesse summas 13 000 eurot ja 62 000 eurot
tegevusala Keila Kool Põhi- ja üldkeskharidus (riik) personalikuludeks;
4.7 Keila lasteaed Miki investeeringute vahenditest suunatakse 33 000 eurot personalikuludesse
ja 15 000 eurot majanduskuludesse;
4.8 Keila lasteaed Vikerkaar remondikulusid vähendatakse 10 000 euro võrra ja samas summas
suurendatakse lasteaia personalikulusid;
4.9 arvestades lõplikke muudatusi Keila Põhikooli mittestatsionaarses õppevormis
vähendatakse tegevusala 092132 KÜG Riik (gümnaasium) personalikulusid 1 350 eurot ja
samas summas suurendatakse tegevusala Keila Põhikool Riik (põhiharidus) personalikulusid;
4.10 seoses muudatustega Keila Linnavalitsuse hoone kulude kirjendamises vähendatakse
kululiiki 5515 Inventar 15 084 euro võrra ja suunatakse vahendeid samas summas tegevusalale
Inventari soetamine ja renoveerimine. Lisaks eelpool nimetatule vähendatakse Keila
Linnavalitsuse majanduskulusid 30 000 euro võrra ja suunatakse vahendid sama tegevusala
personalikuludeks;
4.11 arvestades 2019. aasta tegelikke töid vähendatakse tegevusala Teede ja tänavate korrashoid
majanduskulusid 60 000 euro võrra ning suunatakse tegevusala Jäätmekäitlus
investeeringutesse;
4.12 linna vahendite kasutamise selgemaks jälgimiseks ja paremaks sisustamiseks suunata
tegevusalalt Tänavavalgustus majanduskuludest 15 000 eurot (Keskpargi elektri liitumine) ja
tegevusalalt
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus artiklilt Rajatiste
majandamiskuludest 15 000 eurot (mänguväljak) tegevusalale Puhkepargid ja -baasid
investeeringuteks.
A.Reiska T.Lumistele: Miki lasteaia ehitus läks 48 000 eurot odavamaks ja selleks planeeritud
summad läksid vastavalt 33 000 eurot personalikuludesse ja 15 000 eurot majanduskuludesse.
A.Reiska: muudatusettepanekuid saab esitada kuni 8. novembrini 2019.
Otsustati: lõpetada määruse eelnõu esimene lugemine ja saata eelnõu teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 2
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
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A.Reiska: 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 järgmiselt:
§ 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Õpilasel on soovi korral võimalus süüa praadi. Sel juhul:
1) kaetakse 1.-7.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku
maksumuse vahe Keila linna eelarvest;
2)waldorfkooli Läte 1.-7.klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna
eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on võrdne linna
munitsipaalkoolide õpilastele makstava toetusega;
3) katab 8.-12.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtus toetuse ja koolilõuna tegeliku
maksumuse vahe lapsevanem või eestkostja.“;
Lisatud on § 2 lõige 3 punkt 2, mis võimaldab Waldorfkoolis Läte 1.-7.klassis õppivate
rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste eest maksta Keila linna eelarvest koolilõuna
toetust võrdselt teistes Keila linna munitsipaalkoolides õppivate õpilastega.
2019 aasta Keila linna eelarves on arvestatud Waldorfkooli Läte1.-7. klassi Rahvastikuregistri
andmetel Keila linna laste koolilõuna toetuse suuruseks ühe õpilase kohta 0,64 eurot. 2019 aasta
septembri seisuga õpib Waldorfkooli Läte1.-7. klassis 45 Keila linna last.
§ 2 täiendatakse lõikega 4 järgmiselt:
„(4) waldorfkooli Läte 1.-7.klassi rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna
eelarvest makstava koolilõuna toetuse suurus ühe õpilase kohta on 0,64 eurot kuni 31.
detsembrini 2019."
Muudatused on seotud eelarvega ja sellepärast tähtajalised.
A.Reiska A.Loogile: tasuta toidu saajatele 7. klasside lisamine toob linnaeelarvele lisakulu
15 000 – 16 000 eurot.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Linnavara otsustuskorras müük
T.Tamkivi ja T.Lumiste taandasid ennast arutelult ja hääletuselt.
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu eesmärgiks on võõrandada Keila linnale kuuluv Pargi tn 2 asuv kinnistu koos
sellega seotud õiguste ja kohustustega Aktsiaseltsile Keila Vesi, kes tasub omandatava kinnistu
eest Keila linnale ostuhinna, milleks on Pargi tn 2 kinnistu bilansiline väärtus 31.12.2019. aasta
seisuga. Ostuhind tasutakse ja võõrandamistehing sõlmitakse hiljemalt 31.01.2020. aastal.
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AS Keila Vesi aktsiad on 100% Keila linna omandis. Kinnisvara haldamise ja hoolduse, sh
hoone rekonstrueerimise paremaks korraldamiseks Pargi tn 2 kinnistul on otstarbekas
võõrandada AS Keila Vesi põhiülesannete täitmiseks vajalik linnavara AS-le Keila Vesi
31.12.2019 seisuga leitava bilansilise jääkväärtuse eest, mis tasutakse Keila linnale 2020. aasta
jooksul.
Pargi tn 2 kinnistu suhtes kehtib Eesti Vabariigi kasuks ostueesõigus. Kui riik ostueesõigust ei
teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Keila linn. Kultuurimälestiseks tunnistamise
õiguslikuks aluseks on kultuuriministri 26.06.2003 käskkiri nr 116.
Üüri suurus vaadatakse üle hoone valmimisel 2021. aasta septembris.
Tehingu eesmärk on ehituse sujuvuse tagamine. Samuti linna laenukoormuse kontrolli all
hoidmine.
A.Reiska A.Loogile: koolihoone hind koos maaga on 1,3 miljonit eurot.
A.Loog: rahanduskomisjon, hinnanud protsessi võimalikku kiirust, teeb volikogule ettepaneku
ostuhind tasuda 31.12.2021 (praegu eelnõus 31.12.2010).
Otsustati: ühehäälselt toetada otsuse eelnõud koos tehtud muudatusettepanekuga.
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
A.Reiska T.Tamkivile: linna kassajäägiks kujuneb aastal lõpuks umbes 500 000 – 600 000
eurot.
A.Reiska: teen ettepaneku 2020. aasta eelarve saata esimesele lugemisele detsembris ja vastu
võtta jaanuaris 2020.
Komisjon toetas finantsjuhi ettepanekut.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 21. novembril 2019.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Loog
Komisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Raili Särev
Volikogu referent

