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R.Siim avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakord:
1. Turvafirma G4S teenuste osutamisest Keila linnas
2. Keila linna 2012. aasta eelarve vastuvõtmine
3. Keila valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemisega nõustumine
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
AS G4S Eesti teenuste osutamisest Keila linnas
Komisjoni esimees andis sõna G4S esindajale Margus Alametsale.

M.Alamets: oleme Keila linnale ka varem patrullteenust osutanud. Põhilise töö teeme
koostöös politseiga. Meie patrullekipaažide liikmed käivad igapäevaselt kohtumas
politsei esindajatega. Suhtlus on meil pidev ja jooksev.
Esimestel nädalatel oleme tegelenud alaealiste ja autojuhtidega.
M.Alamets K.Saarniit: meie kaader ei ole praktiliselt vahetunud, seega on siin tööl
samad inimesed, kes üle-eelmiselgi aastal.
K.Saarniit: see on hea selleks, et politsei kaameratega tegeleja saab kergelt patrullidega
ühendust.
Praegu on probleemiks see, kuidas politsei kolimisel saab ka kaamerad valutult uude
kohta viia.
M.Alamets: meie firma tegeleb selle küsimusega. Kindlasti leiame me sobiva lahenduse.
K.Saarniit: oluline on, et ka tulevikus oleks jälgimiskaamerate pilt sama kvaliteetne, kui
praegu. Samuti, et ei tekiks vahet kaameratega jälgimisele.
E.Fels: linn ja politsei peavad koos arutama, kuidas kaamerate jälgimise süsteem valutult
ümber kolida.
K.Saarniit: uus politsei asukoht ei ole ilmselt kodanikule hea, politseile asukoht sobib.
M.Alamets R.Siimule: üks mure meil on: terviseradadel on meie patrullautodel keeruline
liigelda. Öiseks liikumiseks terviseradadel peaks meil olema linnavalitsuse luba.
E.Fels: linn peab liiklusmärkidele vastavad märked tegema, et patrullautodel on lubatud
teatud piirkondades liikuda.
R.Siim: samuti tuleb seda teemat käsitleda kohalikus pressis.
M.Alamets K.Saarniidule: patrullautode marsruudid on samad, mis siiani olid.
M.Alamets V.Kasele: meie firma kleepsud on nendel objektidel, mis on meie valve all.
A.Kokser: minu meelest on turvateenus linnas täiesti toimiv.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2012. aasta eelarve vastuvõtmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila linna 2012. aasta eelarve on koostatud arvestades Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadust, milline jõustus 1. jaanuaril 2012. aastal, Riigieelarve
seadusest tulenevaid muudatusi (Riigieelarve seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste
seaduste muutmise seadust) ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.
Esitatavas seletuskirjas on ära toodud 2010. ja 2011. eelarveaasta tegelikud ning 2012.
eelarveaastaks kavandatud andmed.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve
osadest ning on kassapõhine. Sõltumata arvestusviisist on eelarve jaotatud viieks osaks:
Põhitegevuse tulud: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja
muud tegevustulud.
Põhitegevused: antavad toetused ja muud tegevuskulud.
Investeerimistegevus: põhivara soetus ja põhivara müük, põhivara soetuseks saadav ja
antav sihtfinantseerimine, osaluste soetus ja osaluste müük, muude aktsiate ja osade
soetus, antavad ja tagasilaekuva laenud, finantstulud ja finantskulud.

Finantseerimistegevus:
võetud
laenude
tagasimaksmine,
kapitalirendija
faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed
teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.
Likviidsete varade muutus: raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja
intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ja soetatud võlakirjade saldo muutus.
Linn saab riigilt toetust teede ehitamiseks-remondiks, koolidele, raamatukogule.
Keila linna laenukoormus on praegu lubatavates piirides. Linna finantskohustused
koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk 2012. aasta alguseks on
2 828 216 eurot.
Kõik sihtfinantseerimised on täpselt paika pandud ja seal meil valikuid ei ole. Eelarve
tuleb vastu võtta, et selle puudumine ei hakkaks linna funktsioneerimist piirama.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Keila valla algatatud ühinemisläbirääkimistes osalemisega nõustumine
Komisjoni esimees andis sõna Ago Kokserile.
A.Kokser: antud teemat on arutatud juba varem pikalt. Nüüd on aeg see uuesti ette võtta
ja läbirääkimisi pidama hakata. Kui tõesti pooltele tingimused sobivad, siis ilmselt ei saa
ühinemine toimuda enne 2017. aastat. Mõistlikum on ühineda vabatahtlikult, kui et seda
teeks riik sundkorras.
Keila linnale on kasulik ühinemine näiteks hariduse valdkonnas, sest siis oleks vallast
käivate laste pearaha linna raha.
Teiseks on linnal ja vallal palju paralleelseid tegevusi sotsiaalvaldkonnas.
Kolmandaks on koostöö juba praegu olemas transpordi küsimuses.
Kindlasti on ühinemisel ka miinuspunkte, nende lahendamine ongi läbirääkimiste
küsimus.
Keila vald on kutsunud ühinema ka Vasalemma valla ja Padise valla, samuti Paldiski
linna. Nemad veel ametlikku seisukohta esitanud ei ole.
Praegu on linnal iga valdkonna peal üks ametnik, kellel asendusametnikku ei ole.
Ühinemine kaotaks selle probleemi.
Kindlasti tuleb otsustamisel viia läbi rahvaküsitlus.
R.Siim: kõige parem haldusterritoriaalne jaotus oli Eestis siis, kui olid kihelkonnad.
Ü.Kraun: piiride tegemisel on oluline arvestada ka maainimesega, kes peab liiklema
ühistranspordiga.
K.Saarniit: kas ühinemised toovad endaga kaasa teatud stabiilsuse omavalitsustel?
Ü.Kraun: Kohila valla ühinemisel teiste väikevaldadega tekkis kooslus, millega
inimesed rahul on.
A.Kokser: ühinemine tõstaks kindlasti haldussuutlikkust.
R.Siim: negatiivne näide on ühinemise osas Otepää vald, kus praegu on probleemid.
Ü.Kraun: pooltel tuleb leida ühisosa. Antud pakkumine-kutse tuleb kindlasti vastu võtta.
Otsustati: toetada otsuse eelnõu esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatatud küsimused
4.1 Parkimisest linnas
R.Siim: Keilas on mitmeid autosid, kes rikuvad parkimisseadust ja sellega takistavad
lumekoristust.
K.Saarniit R.Siimule: lumekoristajad peaksid sellest teatama politseid. Hea, kui nad
teeksid rikkujast foto ja edastaksid selle Lääne-Harjumaa politseiprefektuurile, kes siis
rikkuja välja saab kutsuda. See on kõige tõhusam.
Teisaldada parkimise rikkujaid ei tohi, sest nad ei ohusta kellegi elu.
M.Alamets: selliseid fotosid saab ka turvafirma teha ja politseile edastada.
K.Saarniit: rikkuja hoiatamise kohta jääb süsteemi märge maha. Rikkujatega tegelemisel
saab linnas ehk selle probleemi lahendada.
Ü.Kraun: kas Jõe tänavat ei saaks laiemalt lumest lahti lükata?
R.Siim: annan info edasi.
T.Lauri: probleeme on Sipsiku lasteaia juures Luha tänaval, kus lapsevanemad auto
pargivad ja lapse lasteaeda viivad. See on lubamatu.
Probleem on ka algkooli juures, kus on lumevall, mis on ohtlik.
Ü.Kraun: selliste kohtade ohtlikkust tuleb hinnata lapse või jalakäia pilguga.
R.Siim: kooli juures laheneb liiklus siis, kui sinna tuleb uus liiklusskeem. Millal see aga
valmis saab, ei ole teada.
R.Siim tänas koosolekul osalenuid ja luges koosoleku lõppenuks.
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