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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 19.00
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Viljar Paalaroos
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Viljar Paalaroos, Mati Õunloo, Meelis Aab, Margus Nigol, Mati
Krusel, Helen Reis;
Puudusid: Madis Kõrvits, Ivar Krustok, Priit Orusalu;
Kutsutud: abilinnapea Timo Suslov, finantsjuht Avo Reiska;
Koosolek toimus koos korrakaitsekomisjoniga (Tarmo Tamkivi, Meelis Aab, Toivo Lumiste,
Märt Jamnes, Jaak Sirp, Evely Sagor, Andrus Loog).
V.Paalaroos avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)
2. 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.
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;
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;
1.2 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 10400 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. 3-aastane
koguinvesteering 1,3 miljonit eurot ei muutu.
1.3.3 vastavalt kujunenud olukorrale, kus Keila Lasteaias Miki on kavandatust enam teiste
omavalitsuste lapsi suurendatakse tegevusala Tulu KOV lasteaiad, koolid laekumisi 15 000
euro võrra ja samas summas suurendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid;
1.3.4 võttes arvesse Keila Kultuurikeskusele tegelikult laekunud renditulusid suurendatakse
nimetatud tululiiki 4 500 euro võrra ja täiendavalt laekuvad vahendid suunatakse
majanduskulude artikli 5525 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” 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. Innovest antud projekti raha ei
tulnud ja seega tuleb uued klassiruumid, meeleolutuba ja WC-d oma vahenditest ehitada.
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 Harjumaa
Muuseum;

A.Reiska M.Õunloole: kultuurikeskuses peaks kõik renoveerimistööd tehtud olema.
M.Õunloo: kas koolis tehtud ehitustöid ei peaks kajastama investeeringute all?
A.Reiska: Ehitajate tee koolihoone kuulub sihtasutusele ja linna poolt tehtud remondid on
majanduskulud. Pargi tn koolimaja ehitus on praeguses eelarves kirjendatud kuludena.
A.Reiska: 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 Eakate hooldekodud, millele suunatakse 90 000 eurot, mis on ümber tõstetud
tegevusala 102011 vahenditest;
4.2 Lisaks eeltoodule jaotatakse Keila Sotsiaalkeskuse kulud kahele tegevusalaleSotsiaalkeskus- eakad ja - Sotsiaalkeskus- puuetega inimesed. Keila Sotsiaalkeskus – eakad
(endise nimega Sotsiaalkeskus), millel kavandatud investeeringud KET hoone ehituseks
summas 345 000 eurot tõstetakse tegevusalale Sotsiaalkeskus- puuetega 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;
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 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 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.
Otsustati: lõpetada eelnõus esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused
2.1.
Komisjonid arutasid linna korrakaitsega seotud küsimusi (läbitorgatud autorehvid).
A.Loog: linn saab paigaldada turvakaameraid, mida saab lisaks politseile vaadata ka
turvafirma. Lisaks linna territooriumile saaks kaameraid panna ka korteriühistute aladele.
Sellisel juhul peab nõusoleku andma kõik korteriühistu liikmed.
T.Suslov: turvakaameraid saab üles panna, aga me ei tohtinud salvestusi kolmandatele
isikutele (turvafirma) näidata.
Turvasalvestusi ei vaadata online, vaid vajadusel tagantjärgi.
Suuremad linna sissesõidud on kaamerate järelvalve all.
Keskpargis ja ristmikel on kaamerad olemas.
2.2.
J.Sirp: Keskparki sisenemised on pimedad. Kas see jääbki nii või on plaanis valgustust
suurendada?
T.Suslov: annan info edasi.
2.3.
T.Suslov: saime linnavalitsuses kokku prokuröridega. Rääkisime omavalitsuse ja prokuratuuri
vahelisest koostööst.
13. novembril korraldab politsei kauplustele infopäeva (alkoholi ja tubaka müümine
alaealistele).
2.4.
H.Reis: Kullerkupu tänaval Mudaaugul on lastel ja ka täiskasvanutel raske liikuda, sest puudub
kõnnitee ja autoteel on suured augud.
Lisaks sooviksid Mudaaugu elanikud endale laste mänguväljakut.
E.Sagor: teeaugud on ikka veel probleemiks.
T.Suslov: teedega seotud probleemide lahendamine on eelkõige eelarve küsimus. Alati tuleb
seada prioriteedid.
Lõuna-Keilas on teede remont seotud sadevee äravooluga.
2.5.

T.Suslov: järgmisel aastal (Jaanipäeva paiku) hakkab Eesti Raudtee remontima raudtee
ülesõitu. Ilmselt läheb raudtee ülesõit 2 nädalaks kinni ja tuleb tekitada ajutine ülesõit.
M.Aab: positiivne on see, et remondi tulemusel hakkab tõkkepuu vähem aega kinni olema.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 20. novembril 2019.
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