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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.20
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andrus Loog, Tarmo Tamkivi, Andres-Indrek Paukson, Jaan Murdla,
Snežana Ušakova, Kadri Kalamees, Karl Olaf Loog;
Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, abilinnapea Eike Käsi, IT-spetsialist Tarmo Rande, AS-i
Keila Vesi juhatuse liige Janno Jazõkov.
Koosolek toimus elektroonilises süsteemis ZOOM.
Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)

2. Omafinantseeringu tagamine
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve kogumaht on 977 323 eurot.
Eelnõule kahe lugemise vahel tähtajaks ühtegi parandusettepanekut ei esitatud.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse vastavalt riigi lisaeelarvega KOVidele eraldatud
vahenditest summas 354 865 euro võrra:
Riigi lisaeelarvega eraldatakse Keila linnale täiendavad toetusfondi vahendid tulubaasi
stabiliseerimiseks summas 108 865 eurot.
Tulubaasi stabiliseerimise vahendeid kasutatakse kaupade ja teenuste müügitulude
vähendamiste ja täiendavate majandamiskulude katteks. Vastavalt Keila Linnavalitsuse
11.03.2021 korraldusega nr 85 kehtestatud lasteaedade osalustasu soodustusega
lapsevanematele vähendatakse Lasteaed Vikerkaar osalustasu tulusid summas 25 000 eurot ja
Lasteaed Miki osalustasu tulusid vähendatakse 15 000 eurot. Samal ajal suurendatakse
tegevusala KOV lasteaiad, sh. Rukkilill kululiiki summas 14 000 eurot. Nimetatud summaga
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munitsipaallasteaedadega. Keila Kooli tegevusala majanduskuludesse suunatakse 1440 eurot
distantsõppega seotud täiendavate IT kulude katteks. Kassajääki suunatakse 53 425 eurot.
Kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud
tegevusteks eraldatakse Keila linnale 246 000 eurot. Vastavalt vahendite kasutamise
tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeeringutoetus I lisaeelarvesse. Antud vahendid
suunatakse teede investeeringuteks tegevusalale Teede ja tänavate korrashoid (Männiku tn ja
Ohtu tee rekonstrueerimistööde maksumuse kaasfinantseerimiseks).
Eesti Kultuurkapital toetab lepingute alusel Harjumaa Muuseumi projekti “Raamatu “HarjuViru vasallkond 13-16 sajandil” koostamine ja ettevalmistamine” kogusummas 650 eurot.
Nimetatud summas suurendatakse muuseumi majanduskulusid.
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Maakonnaraamatukogule 220 eurot projekti “”Lugemisisu” programmi 2020/2021 hooaja
lõpetanute tunnustamine” läbiviimiseks. Nimetatud toetuse summas suurendatakse raamatukogu
majanduskulusid.
Eesti Muusikakoolide Liit eraldas Keila Muusikakoolile 1000 eurot arengutoetust, mis on
suunatud edukatele õpetajatele arengutegevuste elluviimiseks. Samas summas suurendatakse
muusikakooli majanduskulusid.
Keila Kooli projekti "Kaasava hariduse edendamiseks tingimuste parendamine Keila koolis"
omafinantseeringu tagamiseks suurendatakse kassajäägi arvelt tegevusala Põhi- ja
üldkeskharidus Keila Kool majanduskulusid 10 000 eurot.
Tegevusalale Sporditegevus suunatakse täiendavalt 70 000 eurot. Nimetatud summa eraldatakse
OÜ-le Keila Tervisekeskus, millest 65 000 eurot kasutatakse välijõulinnaku rajamiseks Keila
Kooli staadioni alale vabaaja ja liikumisvõimaluste mitmekülgsustamiseks. Selle ettepaneku
tegi Noorte volikogu. 5000 eurot terviseradadele paigaldatud madalseiklusraja täiendavaks
finantseerimiseks seoses maksumuse kallinemisega.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Omafinantseeringu tagamine
Komisjoni esimees andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Vikerkaare maja vajab remonti ja kaasajastamist nii seest kui ka väljast. Tööle saab
toetust taotleda Energiatõhususe tõstmise meetmetest.
J.Jazõkov: eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast pikemaajalisele
projektile, mille eesmärk on Keila linna lasetaia Vikerkaar hoonesse tehtavate investeeringute
kaudu hoone energiatõhususe parandamine. Vaja on vahetada aknad, soojustada katus, teha
korda ventilatsioon.
Varemalt on Vikerkaare lasteaial remonditud 2 välisfassaadi ja tehtud uus köök.
Projekti „Keila Põhja 12a lasteaiahoone energiatõhususe parandamine“ kogumaksumuseks on
arvestatud 1 100 000 eurot, millest omaosalus 659 000 eurot. Projekti toetusena taotletakse 441

3
000 eurot, st 40,1% kogu projekti käibemaksuga maksumusest. Maksimaalne toetuse määr
Keila linna jaoks on kehtestatud 49%.
Tellisime energiaauditi, olemasolev energiamärgis ei vastu tõele. Kirjas oli tõhusus 142
kw, tegelikkuses on 207 kw. Eesmärk on jõuda 119 kw-ni.
J.Jazõkov A.Loogile: audiitor käis kohal ja mõõtis ruumide co2 hulka, mis oli liiga suur, samuti
mõõdeti energiatõhusust. Majanduslik tasuvus on väga minimaalne – 5300 eurot aastas, seega
on tasuvusaeg üle 100 aasta. Majanduslik tasuvus ei ole antud projekti puhul primaarne.
J.Jazõkov J.Murdlale: elektrikulu suurenemisega seoses uue ventilatsiooniga on arvestatud.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatatud küsimused
A.Reiska A.Loogile: tulumaksu laekumine on võrreldes möödunud aastaga 1,30 %punkti
plussis. Loodetavasti läheb laekumine aasta lõpus paremaks.
A.Loog tänas komisjoni nimel Avo Reiskat tehtud töö eest linna finantsjuhina.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 20. mail 2021.
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