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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.35
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Merle Liivand, Andrus Loog, Maret Väli, Kadri
Tomera, Lea Vahter, Pille Sakteos, Riina Sippol, Oksana Jõe;
Puudus: Janne Sirel
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska, haridusnõunik Terje Rämmel,
sotsiaalnõunik Piia Peterson;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Erki Fels, Merle Liivand, Ivar Krustok,
Henry Heinleht, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Keiu Valge, Margus Välja, Karl Olaf
Loog, Urve Paltser).
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
2. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: linnavalitsus esitab volikogule ja komisjonidele Keila linna 2020. aasta
eelarve. Kahe lugemise vahel väljaspool linnavalitsust muudatusettepanekuid ei laekunud.
II lugemisel on eelarvele lisandunud toetusfondi summad. Summad on kahjuks väiksem,
kui me prognoosisime ja lootsime.
Kogukonnas elamisteenuse maja ehitamine algas loodetust hiljem s.t sel aastal ja seega on
kogu ehitussumma selle aasta eelarves.
Linna poolt antavad toetused on koos eelarvega, suurenenud või lisandunud on mõned
toetused:

Juubelitoetus on järgmisel aastal 50 eurot, laste huviringi- ja laagritoetus kuni 200 eurot
aastas. Lisandunud on puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot lapse kohta kuus, sügava
puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus 70 eurot hooldatava kohta kuus, raske
puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus 35 eurot hooldatava kohta kuus ja
eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär 360 eurot ühe lapse kohta kuus.
Suurimaks erinevuseks eelmiste aastatega võrreldes on toetusfondiga eraldatud vahendite
planeerimine 2020. aasta põhieelarves. Esitatavas eelarves kirjendatakse toetuseid
summas 914 039 eurot ja toetusfondi tuludeks prognoositakse 4 618 501 eurot.
Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2020. aasta eelarve projektis on
põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 18 613 870 eurot, põhitegevuse kuludeks 16 888
619 eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 637 000 eurot, vahendid
finantseerimistegevust puuduvad ja likviidsete varade muutus summas + 714 196 eurot.
Toetused on kogukonnas elamise teenusüksuse rajamiseks kavandatud 333 000 eurot,
Harju Maakonnaraamatukogule 320 269 eurot ja Harjumaa Muuseumi eraldis on 193 770
eurot.
2020. aastal on ette nähtud Jõe tänava rekonstrueerimine (lõigus Ülesõidu tn kuni Tuula
tee) maksumusega 288 000 eurot, mille käigus uuendatakse sõidutee aluskonstruktsiooni
koos uue asfaltkattega, ehitatakse kõnniteed ja sadeveekanalisatsioon koos õlipüüduriga,
paigaldatakse uus liikluskorraldus. Nimetatud investeeringust on 162 183 eurot kaetud
toetusfondist eraldatud vahendite arvelt.
Tegevusalal Vaba aja tegevused on kavandatud kulutusi 321 000 eurot. Eraldised on
kavandatud kultuuritegevuse toetuseks summas 32 000 eurot, mis ületab 2019. aasta
vastava summa 10 000 euro võrra. Täiendavate vahenditega kaetakse uue toetusliigi
(tegevustoetus) vajadused. Nimetatud tegevusalale suunatakse 17 430 eurot toetusfondist
eraldatud vahendeid.
Toetusfondist eraldatud koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetusest
kogusummas 116 050 eurot suunatakse 63 550 eurot Keila Lasteaed Vikerkaar
tööjõukulude katteks, 35 200 eurot Keila Lasteaed Miki tööjõukulude katteks ja 17 300
eurot eraldisteks Keila Alushariduse OÜ-le.
Toetusfondi kaudu üldhariduseks eraldatud vahendid on 4 192 013 eurot ning jaotatakse
järgnevalt: Keila Põhikooli personalikuludeks 304 566 eurot ja majanduskuludeks 12 477
eurot ning Keila Kooli personalikuludeks 2 557 755 eurot (sh gümnaasiumi õpetajate
töötasudeks 511 378 eurot) , majandamiskuludeks 105 284 eurot ja koolilõuna toetuseks
280 175 eurot.
2020. aasta eelarves on loodud uus tegevusala Keila Kool HEV, millel kirjendatakse
kulutusi, mis on vajalikud haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste koolitamiseks Keila
Koolis ja Keila Põhikoolis (alates 1. septembrist ühises Keila Koolis). Esitatavas eelarves
on kajastatud toetusfondiga eraldatud vahendid summas 931 755 eurot, millest
tööjõukuludeks on kavandatud 867 755 eurot ja majanduskuludeks 64 000 eurot.
Toetusfondist eraldatakse sotsiaalse kaitse tegevusala kulude katteks 129 226 eurot, mis
kirjendatakse eelarves vastavalt esitatud taotlusele alljärgnevalt: tegevusalale Raske ja
sügava puudega lastele abi osutamise toetus 21 120 eurot, tegevusalale 104001 Asendusja järelhooldusteenuse toetus 66 600 eurot, tegevusalale Matusetoetus 18 280 eurot ja
toimetulekutoetusteks 23 226 eurot.

Põhivara soetusest kogusummas 1 270 000 eurot on suurim kavandatud investeering
Keskpargi rekonstrueerimistööde lõpetamine summas 495 000 eurot. Jätkatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondist rahastatava meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine,
keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ toel kavandatud
kogukonnas elamise teenusüksuse ehitusega, mille vajadusteks on kavandatud
investeeringutesse 495 000 eurot. Linnamajanduse valdkonnas rekonstrueeritakse Jõe
tänav maksumusega 280 000 eurot.
Eelarvest on praegu väljas majandustegevuse summad, need tulevad lisaeelarvega.
A.Reiska H.Heinlehele: raamatukogu ja muusikakool maksavad koolile renti, mille
arvelt saab igakuist kooli laenu põhiosa maksta.
Otsustati: ühehäälselt toetada määruse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused
2.1. P.Peterson selgitas komisjonide liikmetele Pargi 37 ehitatava kogukonnas elamise
maja ehitusega seotud küsimusi.
2.2. E.Käsi K.Kasele: SOS Lasteküla otsib oma liikmetele uusi elupaiku. Eesmärk on
peresid hajutada linnakeskkonda.
2.3. A.Reiska K.Tomerale: minule teadaolevalt Keila Kooli toitlustuse süsteem 1.-7.
klassini (saavad tasuta toitu) toimib.
E.Käsi: probleem on selles, et esimene söögivahetund on liiga varajasel kellaajal.
Söögivahetunnid tuleb läbi mõelda, teine variant on laste toitlustamist parendada uue
teenidusletiga.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 18. veebruaril 2020.
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