SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU
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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.20
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask.
Protokollis Raili Särev
Koosolek toimus elektroonilises süsteemis Zoom ja Keila Linnavalitsuse saalis.
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Pille Sakteos, , Andrus Loog, Lea Vahter, Kertu
Lepiksaar, Viljar Paalaroos, kadri Tomera, Janne Sirel;
Puudusid: Riina Sippol, Maret Väli;
Kutsutud: abilinnapea Timo Suslov, finantsjuht Avo Reiska, abilinnapea Eike Käsi,
sotsiaalnõunik Piia Peterson, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe, Tarmo Rande, abilinnapea
Maret Lepiksaar.
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Erki Fels, Karl Olaf Loog, Katrin Sassi,
Urve Paltser, Kertu Lepiksaar, Anneli Pärlin, Andres-Indrek Paukson, Daniel Sei).
Kalle Kask avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
1. Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
2. Keila linna vabaühenduste toetamise korra muutmine
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: esimese ja teise lugemise vahel eelnõule ettepanekuid ei tulnud. Linnavalitsuse
poolt tuli redaktsioonilisi muudatusi.
Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste palkades vähenemisi ei ole.
Toetuste määrade osas on esmakordselt kooli mineva lapse toetus suurendatud 100-lt
eurolt 120 euroni, muudel põhjendatud juhtudel makstav Toetus 300-lt eurolt 400 euroni,
matusetoetus 230-lt eurolt 240 euroni, puudega lapse hooldajatoetus 50-lt eurolt 70
euroni. Kaks eelmiste aastate eelarvetes käsitletud toetuseliiki, s.o. sügava puudega isiku
hooldajale makstava hooldajatoetuse määr ja raske puudega isiku hooldajale makstava

hooldajatoetuse määr, on liidetud ja toetuseliigi nimetus on täisealise isiku
hooldajatoetus, mille piirmäär on 70 eurot isiku kohta kuus.
Ära on jäetud kaks sissetulekust sõltuvat toetuse liiki, s.o. koolitranspordi toetus ja
toitlustustoetus, kuna neid toetusi pole kahel viimasel aastal taotletud (kui siiski tekib
olukord kus neid taotletakse, on võimalus lapsi toetada toetuseliigi “muudel põhjendatud
juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus” ulatuses). Võrreldes varasemaga lisandus uus
toetuseliik, s.o. koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus, mille vajadus on ilmnenud
sotsiaaltöötajate praktika kaudu, ja mis aitab vähese sissetulekuga peredel paremini
toime tulla.
Keila linna 2021. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja
põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja finantskulusid.
Investeerimistegevuse koondeelarve on -1 398 900 eurot.
1. jaanuari 2021. aasta seisuga on Keila linnal finantskohustus summas 7 900,0 tuhat
eurot, millest 341,0 tuhat eurot kuulub tasumisele 2021. aastal.
Linna kõige suurem tulu on maksutulu – see on kavandatud samas suuruses, kui sel
aastal, selle järel kaupade-teenuste müük.
Põhitegevuse kulud on jaotatud vastavalt tegevusvaldkonnale – see teeb eelarve lugemise
täpsemaks. Eelarve mahtu see ei muuda.
5400 eurot on eraldatud noorte huvitegevusele, et maksta teistele omavalitsustele meie
laste ringidest osavõtu eest.
Kuna kaasava eelarve võitis terviserada, siis see summa 15 000 eurot on viidud
tervisekeskuse alla.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused
E.Fels: noorte huvitegevuse korras on kirjas, et baasitoetust saab linna ruumide
kasutamiseks.
Kui huvitegevuse vastu huvi tõuseb, siis tekib olukord, kus soovitakse kasutada
eraõiguslikke ruume.
I.Krustok: kuidas me teame, et inimene koduseks trenniks toetust ei küsi? Kuidas me
seda hinnastame?
A.Loog: noortel on võimalus huvitegevusega tegeleda, millisest erabaasist jutt käbi?
E.Fels: Dance Act soovib kasutada teraapiakeskuse 3. korrusele valmivat saali, mis aga
ei ole linna hallatav asutus.
Huvitegevuse baaside toetuse eesmärk on toetada linna asutusi.
A.Loog: kui me kaasame erabaase, siis võib kaasa tuua juriidilisi probleeme lepingute
sõlmimise osas. Teema tuleb tähelepanelikult läbi mõelda.
A.Pärlin: probleem võib tõesti tekkida siis, kui baaside täituvus on suur ja tekib
probleeme ruumide kasutamise võimalikkusest.
D.Sei: erapindade kasutamine julgustaks noori huvitegevusega tegelema ja arendama.
A.I.Paukson: teemaga tuleb edasi minna.
M.Lepiksaar: tekib küsimus, kas need erabaasid võivad Keilast välja areneda?
E.Fels: vastan vastavalt komisjonist tulenevast indikatsioonist ettepaneku tegijale.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 19. jaanuaril 2021.
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