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Päevakord:
1. Keila linna 2012. aasta eelarve vastuvõtmine (1. lugemisele)
2. Rahalise kohustuse võtmine (patrullteenus ja ühistransporditeenus)
3. Informatsioon Tallinn-Paldiski T-8 maantee rekonstrueerimisest lõigul Karjaküla
– Statoil
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2012. aasta eelarve vastuvõtmine (1. lugemisele)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

A.Reiska: 2012. aasta eelarve koosneb neljast blokist, tulud-kulud on võrdses suuruses,
omatulude ja kulude maht on 8 miljonit 82 tuhat eurot, mida on 6,2% rohkem kui 2011.
aastal. Tulude poolelt on maksutulude (kokku 78%) kasv 5,6%, sellest füüsilise isiku
tulumaksu kasv on planeeritud 6,7%, maamaksu vähenemine 30 %. Maamaksu
vähenemine on tingitud sellest, et uuest aastast ei saa enam ühistud maamaksuteadet vaid
omanikud ja sellest tulenevalt jääb paljudel maksusumma alla 5 euro, nii et maksuamet
maksuteadet ei väljastagi. Kaupade-teenuste müügi suurusjärgud on 2011. a tasemel.
Teine suurem muudatus on muude tulude all, kus on kajastatud tulud varadelt –
planeeritud on muusikakooli vana kinnistu ja raamatukogu vana kinnistu müük ja
arvestatud on ka viie korteri, keskmise hinnaga 22tuhat eurot, müügiga, sealt tuleb 340
tuhat eurot, viimane rida (artiklis 3888) on arvestatud sisse laekumine arendajatelt
Lõunaosa tööstuspiirkonna arendamiseks ja ka nõude laekumine Keila Tervisekeskuselt.
Kuludest rääkides on kasvud üldistes valitsemissektori kuludes, seda põhjusel et
sotsiaalprojekt EQASS ja Lõunaosa tööstuspiirkonna projekt on siia alla planeeritud, mis
teevad kulud suureks.
Suured muudatused on kulude all spordivaldkonnas, mis puudutavad toetusi, see tuleneb
uuest huvitegevuse toetamise korrast. Suurenenud on eraldised Keila Tervisekeskusele ja
SA-le Keila Terviserajad. Spordibaaside investeeringud on vähenenud, kuna staadionite
eest saab 2012 alguses ehitajale makstud.
Muudatused on veel muusikakooli majanduskulu osas, see on seotud muusikakooli
üürimaksega uues koolis. Sama on ka Harju Maakonnaraamatukoguga.
Keila Kooli puudutab 1,6 miljonit eurot, hariduse ja kultuuri osa on 49% omatuludekulude baasil, riigilt tasandusfondi rahade laekumise järel proportsioon muutub, kuid jääb
suures plaanis samaks.
Sotsiaalse kaitse osa jääb samaks, mis 2011. aastal. Eraldised 10900 all on
sotsiaalprojektide kaasfinantseeringud.
Korrakaitset puudutab rida avalik kord ja julgeolek (sh abipolitseinike töö hindamiseks),
see rida jääb üldjoontes samale tasemele selle aastaga.
A.Reiska A.Loogile: 2,3% planeerin inflatsiooni järgmiseks aastaks. Tulumaksu
laekumise prognoos on tehtud rahandusministeeriumi viimase majandusprognoosi alusel.
R.Siim: tulumaksu laekumised selleks aastaks olid suhteliselt täpselt planeeritud.
A.Reiska Ü.Kraunile: töötuid on Keilas vähemaks jäänud. Tööpuuduse hüppelist kasvu
sisse planeeritud ei ole, tuginetud on rahandusministeeriumi prognoosile. Linna eelarvest
õpetajate palgatõusu järgmisel aastal ette ei nähta. Palk on 2008. aasta tasemel, kõik, mis
on võimalik kokku tõmmata, on tehtud. 2012 tuleb üks pingelisemaid eelarveid
lähiajaloos.
Otsustati: võtta eelarve eelnõu projekt teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Rahalise kohustuse võtmine (patrullteenus ja ühistransporditeenus)
Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: selle aastaga lõpevad 2 lepingut - ühistranspordi- ja patrullteenuse osutamise
leping, ning selleks, et järgmisel aastal saaks jätkata ja arvestades, et eelarvet veel vastu
võetud ei ole, teeme ettepaneku võtta rahaline kohustus, et saaks juba hanked sel aastal

välja kuulutada. Plaanime jälle ühe aastase hanke tegemist. Turvahanke maksumus ja
maht on aastatega langenud. Praegu planeerime selle aasta tasemel.
Politsei tegeleb kaamerate jälgimisega, sisuliselt on järgi jäänud patrullteenus.
Videokaamerad on linnas renditud. Mehitatud valvet tellime vastavalt vajadusele.
Patrullimarsruut on 7 korda ööpäevas üle linna on patrullida, marsruut on pakkumises
ette antud.
Ühistransporditeenuse hange on ka üheks aastaks, oleme kaalunud ka teisi variante ja
kaalume veel (võibolla koostöö Harju ÜTKga).
E.Fels A.Loogile: Pikalt oleme teinud ühe aasta kaupa neid hankeid. Kolm aastat
kindlasti. Ootame, et tuleks politseikeskus Keilasse.
Ü.Kraun: kui arestimaja Sauele ei jää, siis ka seal ööpäevaringselt politsei tööle ei jää.
H-M.Elmik: politsei on ka Keila vana haigla hoone omanikuga läbirääkimisi pidanud.
E.Fels: Linn on pakkunud ka vana koolimaja hoonet politseile.
Otsustati: toetada otsuse eelnõu esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3
Informatsioon Tallinn-Paldiski T-8 maantee rekonstrueerimisest lõigul Karjaküla –
Statoil
R.Siim: projekteerija Ramboll poolt on Tallinna ringtee lõigu, mis läbib Keilat, kohta
tehtud projekt, mis puudutab kolmes kohas ringliiklust, Statoili juures 1, teine Piiri tänava
nurgas ja kolmas Uus-Paldiski mnt ja vana Paldiski mnt ühinemiskohas. See projekt,
millega Saue juurest oleks tee üle raudtee läinud, see on raha puudusel praegu
päevakorrast maas. Sellepärast tehaksegi tee laiendusprojekti. Uus sild tuleb vanaga
paralleelne ja natuke allavoolu, seega jääb kaks silda. Vana gümnaasiumi juurest
väljapääsu ette nähtud ei olnud.
SAB projekteerimisfirma käsitleb seda osa Tallinna ringteest, mis tuleb Hüürust alajaama
teeni. Harkust Hüüruni on juba tehtud, edasi Keilani tehakse mahasõidud ja
bussipeatused. Edasi läheb projekt Karjaküla ristmiku, Bauhofi juurde mineva tee ja
Mudaaugu esimese sissesõidu paremaks lahendamiseks.
E.Fels: tänu volikogu pöördumisele ja volikogu esimehe ja korrakaitsekomisjoni esimehe
ning linnapea kohtumistele Maanteeameti juhtidega, jäetakse ristmik lahti
parempööretega. See on miinimumprogramm. Teine variant oleks, kui Luha tänava
garaažide tagant saaks teha juurdepääsu tee vana kooli kinnistuni. Selle kooskõlastaks
Maanteeamet ära. Põhja 8 kinnistu müügiga tegelev firma pidas samuti praegu pakutud
lahendust heaks. Tulevikus, kui riik raha saab uue ümbersõidu tegemiseks, jääb see uus
Paldiski mnt nagunii linna tänavaks. Järgmisel aastal hakkaks projekteerimine selle
variandi puhul ja rekonstrueerimine ise alles 2014.
Lõunapoolt Keila ümbersõidu tegemine võib tulla isegi varem kui põhja poolt. Siis ei
jagaks raudtee enam linna kaheks suletud osaks ja see oleks väga kasulik lõunaosa
inimestele ja tööstuspiirkonnale.
Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks

Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatatud küsimused
V.Kask: kas patrulleerimise kohta saaks panna teate teadetetahvlile?
A.Kokser: turvafirma number võiks küll väljas olla, sest politseid ei saa väga kiiresti
kätte.
R.Siim: politsei võiks Eesti Energiast eeskuju võtta ja panna automaatvastaja, kui on
mingi ränk avarii ja patrullid hõivatud, et seda saaks inimene kohe teada ja ei ootaks
asjata politesid.
R.Siim tänas koosolekul osalenuid ja luges koosoleku lõppenuks.
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