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Keila
Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.35
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Erki Fels.
Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Erki Fels, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Karl Olaf Loog,
Henry Heinleht, Ivar Krustok, Keiu Valge, Margus Välja;
Puudusid: Mairoos Kala, Katrin Sassi;
Kutsutud: linnasekretär Maris Mäger, haridusnõunik Terje Rämmel, kultuurinõunik
Jaanus Väljamäe, finantsjuht Avo Reiska.
Erki Fels avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1.
2.
3.
4.

Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve
Keila tunnustusavalduste andmise korra muutmine
Keila linna hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord
Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta I lisaeelarve,
mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve 5 128 753 euro võrra.
Vastavalt määrusele suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 5 128 753 eurot,
põhitegevuse kulud 4 667 890 eurot ja väheneb investeerimistegevus kogusummas 217 017
eurot. Likviidsete varade muutus on -3 513 754 eurot.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
Vabariigi Valitsuselt laekuvatest toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 4 743 222 eurot
kaetakse eelarve kulud, millest suuremad on Keila Kooli õpetajate palgad 2 649 665 (algkool)
ja 497 950 (gümnaasium) eurot, Keila Gümnaasiumi õpetajate palgad 382 056 eurot, koolitoit
291 025 eurot, teede ja tänavate remont 162 183 eurot. Keila Kooli investeeringuteks on
75 000 eurot, mis läheb kooli laienduse projekteerimiseks.
Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 73 067 eurot.
Keila Koolile eraldati Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti 2018. aasta
Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmi projekti nr 1522 „Keskkonnahariduslikud
õppeprogrammid Keila Kooli õpilastele õa 2018/2019“ raames 10 604 eurot.
Riigikantselei poolt eraldati Keila linnale vahendeid Riigikogu ja Euroopa Parlamendi
valimiste korraldamiseks summas 20 516 eurot. Nimetatud summa kajastati tegevusalal
Valimised sh 20 016 eurot personalikuludes ja 500 eurot majanduskuludes.

Soome Sõpruslinnade Seltsilt laekus Keila Sotsiaalkeskusele 1 800 euro suurune annetus,
nimetatud summa lisati tegevusalale Keila Sotsiaalkeskus inventari soetamiseks.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud projekti „Keila linna mürakaardi
koostamine“ raames 24 000 eurot, nimetatud summa kirjendatakse tegevusalal Planeerimine
majanduskuludes.
Täpsustatud andmetel eraldas Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium Harjumaa Muuseumile
toetust tegevuskuludeks 193 770 eurot. 2019. aasta eelarves oli kajastatud 493 eurot väiksem
summa, milline lisatakse Harjumaa Muuseumi ürituste eelarvele.
2019. aasta alguse esialgne kassajääk oli 3 936 043 eurot. Lisaks vastuvõetud eelarvele
kavandatakse alljärgnevaid eraldisi:
Tuginedes Keila Linnavolikogu 18. detsembri 2018 otsusele nr 32 eraldatakse vahendeid
summas 60 800 eurot loodava Jäätmejaama platsi ostmiseks AS-lt Keila Vesi.
Seoses vajadusega läbi viia uuring ja analüüs Keila linna haridusvaldkonna olukorrast ning
arengutest eraldatakse vastavasisulise hanke korraldamiseks tegevusala Muu haridus sh
haridushaldus majanduskuludesse 35 000 eurot.
Arvestades 2019.a. eelarves kavandatud likviidsete varade muutust jääb perioodi lõpuks
kassajäägiks 422 289 eurot.
Muude tulude arvelt muudetakse Keila linna eelarvet 312 464 euro võrra järgmiselt:
Tuginedes 2018. aasta tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada
prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2019. aastal 300 000 euro võrra ja planeeritud
maamaksu laekumist 10 000 euro võrra. Nimetatud summad suunatakse kassajääki.
Tallinna Tervisehoiukõrgkooliga sõlmitud kokkuleppe alusel tasutakse Keila Sotsiaalkeskuse
töötasu kuludeks juhendamise tasu 738 eurot.
Seoses Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2019" klaveri eriala Bkategooria eelvooru korraldamisega Keila Muusikakoolis 20.02.2019.a. tasub Loksa Linnavalitsus
Keila Muusikakoolile korraldamiskuludeks 856 eurot, mis kajastatakse Keila Muusikakooli
personalikuludes.
Muudatused:
investeerimistegevuste kajastamise muutmisega võetakse eelarves kasutusele printsiip, et
jooksva aasta investeerimiskuludes näidatakse tekkepõhiselt perioodi jooksul tehtavaid
kulutusi. Sellest tulenevalt suurendatakse Keskpargi projekti investeeringuid 500 000 euro
võrra ja Miki uue maja valmimise eelarvet vähendatakse 1 020 000 euro võrra.
MTÜ-ga Harjumaa Ühistranspordikeskus sõlmitud halduslepingu alusel vähendatakse
tegevusala Ühistranspordi korraldus eraldisi 5000 euro võrra ja samas summas suurendatakse
tegevusala Teede- ja tänavate korrashoid investeeringuid.
Tuginedes valdkonnajuhi ettepanekule lisatakse tegevusala Planeeringutele 12 000 euro
ulatuses vahendeid personalikuludeks. Samas summas vähendatakse nimetatud tegevusala
majanduskulusid.
2019. aastaks kavandatud investeeringutes on eraldatud 370 000 eurot SA Keila Haridus
sihtkapitali suurendamiseks. Lisaeelarvega vähendatakse nimetatud summat 135 000 euro võrra
ja suunatakse see OÜ Keila Tervisekeskus osakapitali teostamaks renoveerimistöid jõusaalis,
omaosaluse tagamiseks terviseradade arendamise projektis ning kaasava eelarvega kinnitatud
loodusliku mänguväljaku ehitamise teostamiseks.
A.Reiska O.Jõele: Keila Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi osa lõppemisel 1. septembril
suuname sealt üle jäänud raha teise lugemisega põhikoolile. Riik seda raha tagasi ei küsi.

Keila Ühisgümnaasiumi muutumisega põhikooliks kaasnevad kulud kaetakse kooli
majanduskuludest.
Linna kohtukulud kaetakse eelarvest muude kulude alt.
Ettepanekuid lisaeelarvele saab esitada kuni 10. aprillini.
Otsustati: lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 2
Keila tunnustusavalduste andmise korra muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: antud eelnõu on juba korra volikogus käinud. Kuna volikogus tekkis küsimusi
kultuuripreemia komisjoni nimetusega, siis nüüdses eelnõus on see muudetud
kultuurikomisjoniks.
Lisatud on eelnõule § 15`, mis käsitleb teenemärgi äravõtmist teatud puhkudel.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise
kord
Komisjoni esimees andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: eelnõu on volikogus juba korra käinud, kus tekkis küsimusi. Tulenevalt sellest
on eelnõus kõik hallatavate asutuste põhimäärustega seotu volikogu otsustada.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
K.Tomera: kas Jaama tänava liikluse probleemidega on tegeletud? Seal on juba praegu
hommikuti palju autosid ja jalakäijaid.
K.Lepiksaar: uue Miki lasteaia valmimisega ei tohiks parkimise ja liiklemisega
probleeme juurde tulla. Haapsalu mnt parklas peaks ruumi jätkuma.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 23. aprillil 2019.
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