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Päevakorrapunkt 1
Info üldplaneeringu menetlusest
Komisjoni esimees andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: üldplaneeringu kohta käivad dokumendid on kõik Keila kodulehelt leitavad.
Keila linna üldplaneeringu algatamine 27. märtsi 2018. aasta otsusega nr 7. Keila linna
üldplaneeringu avalik väljapanek toimus Ajavahemikul 3. august – 13. september 2020.
Väljapanekutest teavitamine toimus 3. juulil 2020 Keila Lehes ja Harju Elus.
Üldplaneeringu eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuid oli 23. Nendest:
- Keila linna elanikud/ettevõtjad – 13
- Ametid- 4 (Terviseamet, Päästeamet, Keskkonnaamet, Maanteeamet)
- Ministeeriumid/riigi ettevõtted – 5
(Maaeluministeerium, Keskkonnaministeerium, Elering AS, Riigi Kinnisvara AS,
RMK)
- Naabervallad – 1 (Lääne-Harju Vallavalitsus).
Päevakorras on praegu Lõuna-Keila areng, Harko territoorium, Tuula tee planeering,
Ehitajat tee ja Sopsu-Tooma piirkond.
K.Kõll: Keila linna üldplaneeringu ülesehitus:

Üldplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest, lisadest – uuringud, skeemid jm
taustainfo. Eraldi on keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne.
Seletuskirjas on eraldi plokkideks Keila linna ruumiline visioon, keskuse arenguvisioon,
maa-alade ja vee-alade ehitus- ja kasutustingimused, väärtuslikud alad,
transpordivõrgustik (eraldi ratta- ja jalgteed), tehnovõrkude- ja rajatiste üldise asukoha ja
nendest tekkivate kitsenduste määramine.
Edasised tegevused:
Ettepanekutele vastamine – oktoober-detsember 2020;
Kohtumised (Maanteeamet, kinnistul omanikud) – oktoober 2020;
Üldplaneeringu edasine menetlus – eelnõu kooskõlastamine (detsember 2020 – veebruar
2021);
Üldplaneeringu ja KSH aruande vastuvõtmine – märts 2021;
Üldplaneeringu avalik väljapanek - aprill-mai 2021
Üldplaneeringu kehtestamine - november 2021.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2021. aasta eelarve (I lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu § 2 on ära toodud järgmise aasta toetused. 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 Võrreldes varasemaga lisandus uus toetuseliik, s.o.
koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus, mille vajadus on ilmnenud sotsiaaltöötajate praktika
kaudu.
Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on põhitegevuse
tulude mahuks kavandatud 18 162 293 eurot, põhitegevuse kuludeks 17 330 947 eurot,
investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 398 900 eurot, vahendid finantseerimistegevuseks 341 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas -908 554 eurot.
Vastavalt KOFS-le koosneb eelarve osadest ning on tekkepõhine. Sõltumata arvestusviisist on
eelarve jaotatud viieks osaks.
Käesolevaga esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 18,1
miljonit eurot, mis on 2,94% vähem kui 2020. aastal.
Suurimaks tululiigiks on maksutulud, mis moodustavad 63,10% põhitegevuse tuludest.
Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 300 000 eurot, maamaks 150 000 eurot ja
reklaamimaks 10 000 eurot. 2021. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2020.
aasta planeeritud laekumisega samas summas. Maamaksu laekumise prognoosimisel on

arvestatud viimaste aastate tegeliku laekumisega ja samuti maade munitsipaliseerimise
protsessiga.
Kaupade ja teenuste müügi tululiigis on planeeritava laekumise 10,94% suurenemise
põhjuseks on eelkõige sotsiaalabialase tegevustulude kasv.
Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 9 000 eurot, mis sisaldab laekumisi
ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.
Haridusalasest majandustegevusest planeeritakse teistelt KOV-delt laekuvad vahendid mahus
483 900 eurot. Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 58
000 eurot ja teistelt omavalitsustelt laekuv osalustasu summas 96 600 eurot.
Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad laekumised eelkõige tegevusala Raamatukogu-vallad tulud summas 115 100 eurot. Harjumaa Muuseumi ja Keila
Kultuurikeskuse tulud on kavandatud vastavalt 26 500 ja 10 000 eurot.
Tulud sotsiaalabiasutuse majandustegevusest on kavandatud summas 374 000 eurot. Keila
Sotsiaalkeskuse teenuste müüki on planeeritud eelarvesse 12 000 eurot ja erihooldusteenuseid
200 000 eurot (sh. Kaitstud töötamise teenus 100 000 eurot ja erihooldusteenused 100 000
eurot). Suurema muudatustena planeeritakse laekumisi kogukonnateenuse osutamisest 84 000
eurot ja erivajadustega laste teenusega seotud tulusid summas 78 000 eurot.
Üüri ja renditulude 91 000 eurost on märkimisväärsemad Keila Sotsiaalkeskuse majutusüksuse
renditulu 32 500 eurot ja linnavalitsuse renditulud 20 500 eurot.
2021. aasta eelarves prognoositakse toetusfondi tuludeks 4 467 854 eurot ja toetusteks 554 039
eurot.
Toetusfondiga eraldatavad vahendid jagunevad haridusvaldkonnale 4 179 954 eurot, kohalike
teede hooldusele 161 800 eurot, sotsiaalabi tegevustele 124 700 eurot ja rahvastiku toimingute
kulude hüvitiseks 1 400 eurot.
Toetusfondi prognoosi vähenemine -11,25% võrreldes 2020. aastaga on tingitud eelkõige
sellest, et 2020. aastal jaotati Vabariigi Valitsuse 01.05.2020 korraldusega nr 142 toetusfondi
täiendavaid lisavahendeid summas 418 170 eurot seoses Covid-19 eriolukorraga.
2021. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi.
Eelarve koostamisel on lähtutud 2019. aasta tegelikest ja 2020. aastaks kinnitatud ning 2021.
aastaks kavandatud kulutustest. 2021. aasta eelarve projekti võrreldakse 2020. aastaks
kinnitatud eelarvega.
Keila Linnavalitsuse kulud vähenevad võrreldes 2020. aastaks kinnitatuga ligikaudu 9,16% sh
personalikulud vähenevad 10,7% ja majandamiskulud vähenevad 3,94%. Personalikulude
vähenemine on tingitud eelkõige Sotsiaalvaldkonnas töötavate ametnike töötasu ja
maksukulude planeerimisest tegevusala Muu sotsiaalse kaitse alla.
2021. aasta kavandatava eelarve majanduskulude maht on 237 200 eurot.
Tegevusalal Sporditegevus – organisatsioonid on kavandatud noorte huvitegevuse toetusteks
123 000 eurot, millest 40 000 eurot on toetus OÜ-le Keila Tervisekeskus spordirajatiste taristu
parendamiseks ja 83 000 eurot (sh huvitegevuse toetus 8 000 eurot ja toetus klubidele 75 000
eurot) jaotatakse vastavalt kehtivale korrale meisterlikkuse toetusena. Võrreldes 2020. aastaga
on vahendeid kavandatud 26 000 eurot enam, millest 20 000 eraldatakse korvpalli
esindusvõistkonna toetuseks.
Tegevusalal Vaba aja tegevused on kavandatud kulutusi 318 500 eurot. Eraldised on
kavandatud kultuuritegevuse toetuseks summas 34 000 eurot, mis ületab 2020. aasta vastava

summa 2 000 euro võrra. Täiendavate vahenditega kaetakse uue toetusliigi (tegevustoetus)
vajadused. Majanduskulude eelarve on 284 500 eurot. Artikkel – ujula ja spordisaali rent:
Keila Tervisekeskusest teenuse ostmiseks (noorte huvitegevuse korra baasitoetus) on
planeeritud 200 000 eurot, ujumise algõpetuseks eraldatakse 20 000 eurot. Linna võistlusteks
ja spordiüritusteks kavandatakse 29 500 eurot ja 30 000 eurot täiendavaks huvitegevuseks.
Mängimise teenuse ostmiseks on planeeritud 5 000 eurot.
Tegevusala Muu vaba aeg, kultuur, religioon kavandatav kogusumma on 80 000 eurot.
Selle eelarve osa eraldistes kogusummas 45 000 eurot kajastatakse kultuuripreemiat,
elanikkonna kampaania raames makstavaid toetuseid ja eraldisi kiriku hoone
remonditoetuseks. Tegevuskuludeks on kavandatud 35 000 eurot ülelinnaliste ürituste ja Keila
linna arengukava koostöögruppide töö korraldamiseks, kommunikatsiooni ja
kaasamistegevuste läbiviimiseks, linna sümboolika edasiarendamiseks jms.
Keila Noortekeskus on noortele eesmärgistatud vaba aja sisustamise võimalusi,
ennetustegevusi ja üritusi korraldav ning vahendav asutus. 2021. aastal on prioriteetideks
noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamine. Keila Noortekeskuse tööjõukulu tõus on
planeeritud vastavuses linna üldise personalipoliitikaga 2021. aastaks ja moodustab koos
lepinguliste töötajatega 168 600 eurot. Tegevuskuludeks kavandatakse 121 510 eurot.
Harju Maakonnaraamatukogu on Keila linnavalitsuse hallatav asutus, millel on ka Harju
maakonna raamatukogunduse koordineerimise funktsioon. Keila linna eelarves on 2021. aastal
planeeritud raamatukogu kohaliku eelarve mahuks 337 920 eurot. Planeeritavale omavahendite
eelarvele lisanduvad riigieelarvelised eraldised summas 320 269 eurot.
Keila Kultuurikeskuse eelarve mahuks 2021. aastal on planeeritud 324 350 eurot.
Eelarvestatud tööjõukulude kasv on põhjustatud asjaolust, et seoses 2020. aasta eriolukorraga
on II lisaeelarvega vähendatud esialgselt kavandatud personalikulusid.
Harjumaa Muuseumi 2021. aasta põhieelarve planeeritav maht on 278 760 eurot. Tulud on
kavandatud vastavalt riigipoolsetest eraldistest ja muuseumi omatulude laekumisest.
Eralasteaiast Rukkilill teenuse ostmiseks 200-le lapsele on planeeritud 1 000 000 eurot.
Nimetatud summa sisaldab lisaks linna poolt makstavale pearahale ka lapsevanema osalustasu
ja toidurahade soodustust. Teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades käivate Keila laste
prognoositud kuluks on planeeritud 98 000 eurot. 2021. aastal on kavandatud ka tegevusala
091104 koosseisus 72 000 eurot lapsehoiuteenuse tasumiseks. Täiskohaga töötava lasteaia
õpetaja töötasuks 2021. aastal on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja palgast ehk vähemalt
1 184 eurot kuus.
2021. aasta eelarve projekti kohaselt kujuneb muusikakooli kohamaksumuseks 352 eurot
õpilase kohta kuus. Muusikakooli täiskohaga õpetaja töötasuks on planeeritud 1 250 eurot
kuus.
Keila linna arengukava tegevuskava 2021-2024 eesmärk punkti 5.3. kohaselt on eakatele
avahooldus-teenuste arendamine (hoolduspõetus, sh mäluhäiretega isikutele). 2020. aasta
septembris lõppes
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projekt “Töölesaamist toetavate
hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas”, mille ESF-lt saadud toetus oli 98 000 eurot.
Esitamisel on uus rahastustaotlus samale projektile aastateks 2021-2022. Projekti mahuks on
kahe aasta peale planeeritud 248,8 tuhat eurot.
Keila linna arengukava tegevuskava 2021-2024 eesmärk punkti 5.5. kohaselt on puuetega
inimeste kodude kohandamine, millest tulenevalt on planeeritud eelarvesse 12 000 eurot.

Tegevusala 101201 Puuetega inimeste sotsiaahooldekandeasutused kulude suurenemine 16,9
protsenti on põhjustatud kogukonnas elamise teenuse osutamisest aadressil Pargi 37.
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.
Riigi poolt eraldati Keila linnale seoses Covid-19ga täiendavaid vahendeid investeeringuteks
590 000 eurot. Nimetatud vahendite arvelt teostati parendusi Keila Kultuurikeskuses, Keila
lasteaias Vikerkaar, OÜ-s Keila Tervisekeskus ja loodi parkimistaskud Paldiski maanteele.
Suurem osa vahenditest (426 500) kasutatakse 2021. aastal Pargi tn 2 koolihoone juurdeehituse
inventari soetamiseks. Omavahendeid kavandatakse eelarves uue koolihoone inventari
soetuseks 90 000 eurot.
Vastavalt Keila linna arengukava tegevuskava 2021-2024 punktile 13.4 on 2021. aastal
kavandatud alustada investeeringutega lauluväljakule (kolmeaastase projekti kogumaksumus
1 300 000 eurot sh 800 000 eurot linna osalus) ja tuginedes tegevuskava punktile 16.9
alustatakse koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega projekti Üleujutusriskide
maandamine Keila linnas (kavandatav neljaaastase projekti kogumaksumus ligikaudu 960 000
eurot, millest linna omaosalus 15%).
Linnamajanduse investeeringuteks planeeritakse 804 400 eurot, millest omavahendite arvelt
investeeritakse 775 000 eurot. Eelpool nimetatud pikaajaliste projektide projekteerimisteks
kavandatakse 184,4 tuhat eurot (lauluväljak 75 000 ja Keila turu arendamine 80 000 eurot)
Linna tänavaid renoveeritakse 520 000 euro ulatuses (sh Ohtu tee 200 000 eurot, Pargi tn alad
125 000 eurot, Ülesõidu ja Männiku kõnniteed 195 000 tuhat eurot). Keila linna viidasüsteemi
ehitamiseks nähakse ette 100 000 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.
Vastu võetud eelarvestrateegias oli 2021. aastaks prognoositav arvestusüksuse
netovõlakoormus 37,7 protsenti.
Keila linna 2021. aasta eelarves on likviidsete varade planeeritav muutus summas -908 554
eurot.
Määruse § 3 kuni § 5 on koostatud, tuginedes KOFS-i põhimõtetele.
A.Reiska K.Kasele: järgmise aasta valimiste raha tuleb kas eelnõu teise lugemisega või
järgmise aasta I lisaeelarvega.
Otsustati: lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele
Päevakorrapunkt 3
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas
P.Peterson: praegu kehtiv määrus on vastu võetud aastal 2016 ja sellele on tehtud
mitmeid muudatusi. käesoleva linnavolikogu määrusega kehtestatakse uus
sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas, mis sisaldab sotsiaalteenuste ja toetuste kirjeldust, rahastamist ning taotlemise tingimust ja korda.
Senikehtivas
korras
on
peamine
otsustaja
linnavalitsus
täitevorganina.
Sotsiaalkindlustusamet on oma juhistes KOV-dele soovitanud otsuse tegemise pädevuse

andmist valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötajale. Ametnik, kes on algusest peale kursis
abi vajava inimese olukorraga, kogunud infot, hinnanud abivajadust, oskab kõige
paremini leida vajaliku teenuse. Lahenduse osas konsulteerimine kolleegidega või
komisjoniga on alati lubatud ja keeruliste valikute korral võib suunata otsustamise
kollegiaalorganile.
Määruse eelnõus ongi peamiseks otsustajaks linnavalitsuse pädev ametnik, kelle pädevus
ja ülesanded määratakse ametijuhendis. Juhul, kui soovitav teenus on tavapärasest kordi
kallim või muul erakorralisel juhul, on otsustajaks ka uue määruse kohaselt linnavalitsus.
Uues määruses on iga teenuse juures toodud välja, kas see on teenuse saajale tasuta või
tasuline.
Erandkorras ei arvestata toetuse määramisel paragrahvi § 25 lõikes 1 toodud
rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikuks olemise tähtaega juhul, kui
lapsevanemad, eestkostja või üksikvanem on lapse sünnihetkeks soetanud Keila linna
kinnisvara ning on ennast ja lapse kandnud Keila linna elanikuna rahvastikuregistrisse.
Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui pärast üksi elava
isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluasemekulude
kandmist jääb ühe inimese sissetulek alla kahe ja poole kordse riiklikult kehtestatud
toimetuleku piiri.
Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste hulgas on asendatud toitlustustoetus (lasteaia
või koolitoidu eest tasumine) koolieelse lasteasutuse osalustasu toetusega, kuna söök on
koolis/lasteaias juba enamasti tasuta.
Ära on jäetud koolitransporditoetus, kuna viimasel kahel aastal ei ole teenuse
kompenseerimist taotletud.
Otsustati: toetada määrused eelnõud
Päevakorrapunkt 4
Omafinantseeringu tagamine
Komisjoni esimees andis sõna Piia Petersonile.
P.Peterson: Otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast
pikemaajalisele projektile, mille eesmärk on pakkuda teenuseid lähedastele, kes ei saa
olla
aktiivsed
tööturul
hoolduskoormuse
tõttu
ning
tuge
tööealistele
toimetulukuraskustega inimestele tööturule jõudmiseks ja tööturul jätkamiseks.
Projekti eesmärk on pakkuda jätkuvat tuge ja teenuseid suure hoolduskoormusega
tööealistele lähedastele ning omastele, kes ei saa üldse või saavad osaliselt olla aktiivsed
tööturul, ning tööealiste erivajadustega inimeste tööturule jõudmiseks, nende tööturul
hoidmiseks, töötamise võimekuse suurendamiseks. Projekti raames pakutakse tugiisiku
teenust 10-le tööealisele toimetulekuprobleemidega isikule. Lähtuvalt isiku
tuumprobleemist leitakse sobivate isikuomadustega ja kogemusega tugiisik, toetamaks
kliendi toimetulekut. Projekti raames jätkatakse päevahoiuteenuse pakkumist 10-le

hooldusvajadusega inimesele. Mäluprobleemidega isikutele pakutakse ajutisel
hoiuteenust ka nende kodus, sest mäluprobleemiga isikule mõjub keskkonnavahetus tihti
ärevust tekitavalt ning vajab kohanemisaega. Lisaks laiendatakse projekti raames
päevahoiuteenust hooldusvajadusega isikutele, kes oma tervisliku seisundi tõttu on
jäänud üksi koduseinte vahele, eesmärgiga aktiviseerida ja kaasata neid päevakeskuse
tegevustesse.
Projekti raames pakutakse nõustamist ja võimalust osaleda tugigrupi töös projekti
sihtgrupile ja teenuse saajatele toetamaks psühholoogilist toimetulekut ja püsimist
tööturul. Samuti pakutakse projektis töötavatele hooldustöötajatele ja tugiisikutele
grupisupervisiooni ja koolitust erinevatel teemadel (leinanõustamine, digiteenused jm.)
Projekti tegevusi koordineerib projektijuht, kelle ülesandeks on projekti teavitustöö,
vajadusel hindamine ja hooldus-ja tegevusplaani koostamine, lepingute ettevalmistamine,
tugiisikute leidmine ja töötajate juhendamine, samuti koolituste ja supervisioonide
korraldamine ning projekti aruandlus.
Projekti kogumaksumuseks on arvestatud 248 775 eurot, millest 25% on omaosalus ehk
siis 62 195 eurot. Projekti toetusena taotletakse 186 580 eurot.
Projekt kestab kaks aastat, projekti tegevused käivituvad 2021 aasta alguses. Projekt
lõpeb detsembris 2022. Projekti lõppedes jätkatakse teenuste osutamist omavalitsuse toel
vajalikus mahus, rakendades ka klientide omaosalust ning vabade
päevahoiu
teenuskohtade olemasolul müüakse teenust ka naabervaldade inimestele.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud
Päevakorrapunkt 5
Kohalalgatatud küsimused

Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 15. detsembril 2020.
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