RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

25. märts 2021 nr 3

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.40
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.
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 (I lugemine)

2. Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks
3. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve suuruseks on 662 188 eurot. Vastavalt
määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 179 804 eurot, põhitegevuse
kulud 547 825 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 171 384 eurot.
Likviidsete varade muutus on -196 637 eurot.
Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi
tulusid 106 147 euro võrra.
Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondist
tehtavaid kulusid 99 508 euro võrra. See jaotub sotsiaalse kaitse ja hariduse vahel.
Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 568 578 eurot.
Riigihalduse ministri käskkirjaga nr 191 eraldati Keila Linnavalitsusele investeeringutoetust
Keila kooli (Pargi 2) koolimööbli soetamiseks summas 426 540 eurot. Nimetatud toetus laekus
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2020. aastal ja kajastus kassajäägis. Toetuse tulud kajastatakse koos investeeringu kuludega
2021. aastal.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Keila linn üleujutusriskide maandamine“
raames suurendatakse tegevusala Üldmajanduslikud arendusprojektid toetuste tulusid 11 844
eurot ja projekti „Avaliku ruumi liigiti kogumise taristu arendamine“ raames suurendatakse
tegevusala Jäätmekäitlus toetuste tulusid 100 000 eurot. Viimasele lisandub omafinantseering
70 000 eurot, mis kaetakse kassajäägist.
KIK projektiga „Harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Keila jõele“ suurendatakse
tegevusala Puhkepargid ja -baasid tulusid toetustest summas 16 000 eurot, millele lisandub
omafinantseering 7 600 eurot. Eeltoodud omafinantseering summas 7 600 eurot kaetakse
tegevusala Üldmajanduslikud arendusprojektid vahendite arvelt.
Vastavalt KOFS § 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal
summas 79 406 eurot on jaotatud kassajäägi arvelt alljärgnevalt:
Keila linna eelarve tulusid vähendatakse 16 496 euro võrra. Vastavalt Kultuuriministeeriumi
käskkirjale nr 4 eraldati Harjumaa Muuseumile tegevustoetust 16 496 eurot vähem kui esialgses
eelarves planeeritud. Nimetatud summa ulatuses vähendatakse Harjumaa Muuseumi
majandamiskulusid.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse 28 000 euro võrra. Seoses Keila linnale kuuluva
kinnitu Jõe tn 64-5 müügiga suurendatakse tegevusala Keila Linnavalitsus tulusid 28 000 eurot,
mis suunatakse linnavalitsuse hoone rekonstrueerimiskulude katmiseks.
Kassajäägi arvelt planeeritakse täiendavaid eraldusi. Lauluväljaku ehitamisele suunatakse
täiendavalt 75 000 eurot. Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusega nr 39 rahastab Keila linn
Tuula teele rajatava kergliiklustunneli ehitust summas 300 000 eurot, millest 2021. aastal
tasutakse kassajäägi arvelt 140 000 eurot. Ülejäänud osa maksumusest tasutakse 2022. ja 2023.
aastal. Keskparki avaliku tualettruumi rajamiseks planeeritakse 60 000 eurot.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti „Avaliku ruumi liigiti kogumise taristu
arendamine“ raames suurendatakse tegevusala Jäätmekäitlus majanduskulusid 170 000 eurot,
millest omafinantseeringu suuruseks on 70 000 eurot.
Tuginedes Keila Kultuurikeskuse taotlusele teostada olulisi parendusi hoone saalis ja lavaruumis
on lisaeelarves kavandatud eraldada tegevusalale investeeringuteks 95 000 eurot. Nimetatud
summa sisaldab ka uute kardinate ja lava eesriide soetamist summas 13 000 eurot.
Harju Maakonnaraamatukogule soetatakse AS-i Cleveron raamatukapp. Põhivara maksumus
9 000 eurot kaetakse kassajäägi arvelt.
Keila Linnavalitsuse hoone I korruse ümberehituse kulud kogusummas 56 000 eurot kaetakse
28 000 euro ulatuses kinnistu müügituludest ja ülejäänud osa 28 000 eurot kassajäägi arvelt.
Keila Linnavalitsuse majanduskulusid suurendatakse 15 000 eurot kassajäägi arvelt inventari
soetamiseks hoone I korruse rekonstrueerimise käigus moodustatavate töökohtade sisustamiseks.
Tuginedes Keila Linnavolikogu otsusele nr 37 eraldatakse tegevusalale Keila Kool KOV
täiendavalt 35 000 eurot Pargi tn 2 koolihoone rendikulude tasumiseks.
2021. aasta Keila Linnavolikogu valimistega seoses suunatakse kassajäägist tegevusalale
Valimised 15 000 eurot.
Nutikate liiklusmärkide ja autode kiirust mõõtva radari soetamiseks planeeritakse tegevusalale
Teede- ja tänavate korrashoid majanduskulusid summas 20 000 eurot.
2021. aasta alguse esialgne kasutatav kassajääk oli 1 660 109 eurot. Arvestades 2021. aasta
eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves -996 614 eurot ja I lisaeelarves -
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196 637 eurot jääb perioodi lõpuks kassajäägi suuruseks 466 858 eurot. Muudatused, mis eelarve
tulemit ei mõjuta: muudetakse Keila Sotsiaalkeskuse projekti „Puudega laste tugiteenuste
arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ toetuse tululiiki.
Toetuse tulud summas 78 000 eurot suunatakse tululiigilt Kaupade ja teenuste müük tululiigile
Saadud toetused. Tegevusala Üldmajanduslikud arendusprojektid vahendeid vähendatakse 7 600
euro võrra ja nimetatud summa suunatakse tegevusalale Puhkepargid ja -baasid projekti
„Harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Keila jõele“ omafinantseeringu katteks.
A.Reiska T.Lumiste: kooli toidupakkide maksumus on võrreldav kooli toitlustuse
maksumusega. Ei oska öelda, kas summades tuleb vahe sisse.
A.Reiska A.Loogile: riigi toetustest omavalitsustele võime sel aastal saada umbes 200 000
eurot. Tegemist on energiatõhususe jms toetuseks. Stabiliseerimisfondist saime 1,6 miljonit.
A.Reiska S.Usakovale: Keskpargi tualeti maksumus 60 000 eurot koosneb 2 osast: trassid ja
tualett ise.
A.Reiska: muudatusettepanekuid saab linnavalitsusele esitada 12. aprillini.
Otsustati: lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele lugemisele
Päevakorrapunkt 2
Volituse andmine koolieelse eralapsehoiu kohatasu omaosaluse hüvitamiseks
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: otsuse eelnõu eesmärk on linnavalitsusele volituse andmine Keila linnaelanikest laste
vanematele eralapsehoiuteenuse omaosaluse hüvitamiseks võrdsetel tingimustel Keila linna
koolieelsetes lasteasutustes ja eralasteaias Rukkilill teenust kasutavate laste vanematega.
Üldjuhul ei võimalda lapsevanema ja eralasteasutuse või -lapsehoiu vahel sõlmitud lepingud
jätta kohatasu tasumata olukorras, kui vanem otsustab last lasteasutusse mitte viia.
Soodustamaks lastevanemate ja lapsehoiuteenust pakkuvate isikute toimetulekut antud
olukorras on vajalik ja põhjendatud katta ajavahemikul 11. märts 2021 kuni 11. aprill 2021
mitte teenust tarbinud lapse kohatasu Keila linna eelarvest. Linnavalitsusele antakse õigus
otsustada nimetatud kulude katmine Keila linna eelarvest.
Tänase seisuga on eralapsehoiuteenuse kasutamise leping sõlmitud 6 erineva teenusosutajaga
kokku 18.-l lapsevanemal. Maksimaalne kuu kulu lapsevanema poolt makstava kohatasu
omaosaluse kompenseerimise korral 11.märtsist kuni 11. aprillini oleks 1260 eurot,
maksimaalne summa ühe kasutaja puhul on 70 eurot.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määrusega reguleeritakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena saadava koolilõuna
toetuse kasutamist, kehtestades selleks tingimused ja korra.
Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Toitlustaja peab tagama
statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna
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Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses. Kui koolilõuna
tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse, siis koolilõuna
tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatud toetuse vahe kaetakse 2021/2022.õppeaastal
järgmiselt:
1.-9. klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest;
10.-12. klassi õpilaste puhul tasub vahe lapsevanem või eestkostja.
Waldorfi Kooli 1.-9. klassi lapsed, kes elavad Keilas, saavad samuti tasuta süüa.
Distantsõppe korral tagatakse õpilastele toitlustamine toidupakkide näol.
E.Käsi A.Loogile: minu meelest võiks edaspidi ka gümnaasiumi osa toitlustust toetada.
A.Reiska A.Loogile: linna eelarveline arvestus koolitoituluste oas on korrektne. Sööjate
arvestus saab tänu kaardisüsteemile täpselt peetud.
K.Kalamees: Waldorf koolis käivate teiste omavalitsustes elavad lapsed saavad toitlustuse
toetust kogu summa ulatuses.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatatud küsimused
A.Reiska T.Tamkivile:
A.Reiska T.Tamkivile: tulumaksu laekumine on linnas praegu hea.
A.Reiska A-I.Pauksonile: ma ei oska Tallinna linna otsust esimese päeva
haiguskompenseerimisest kommenteerida. See nõuab mitmeastmelist korraldamist. Raskustes
inimestele on mõeldud sotsiaalsüsteemid, mille kaudu neid vajadusel toetada.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 22. aprillil 2021.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andrus Loog
Komisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Raili Särev
Volikogu referent

