KEILA LINNAVOLIKOGU 41. ISTUNGI PROTOKOLL

Keilas
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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 20.15
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Maris Mäger
Istungist võtsid osa: Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Ago Kokser, Ilona Laido, Mati
Õunloo, Erki Fels, Leino Mägi, Merike Käver, Jaan Murdla, Vladimir Harkovski,
Snežana Ušakova, Ülle Välk, Tanel Mõistus, Allar Adoberg, Ivar Krustok, Ülle Välk,
Kalle Kask, Snežana Ušakova, Merle Liivand;
Kutsutud: Enno Fels, Eike Käsi, Valdur Vacht, Timo Suslov, Avo Reiska
(registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (17 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linnapea aruanne
Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
Volituste andmine
Keila Linnavolikogu määruse muutmine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud
salajase hääletuse tulemuste kinnitamine
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Veebruarikuu tulumaksu laekumine oli 692 321 €, mida on 10,5 % rohkem kui
mullu. Keila linna elanike arv oli 1.veebruari 2017 seisuga 9840, ehk 22 võrra vähem, kui
aastavahetusel. Jaanuaris registreeris end Keila elanikuks 25 inimest, Keilast mujale
registreeris end 39 isikut. Sündis neli last, siit ilmast lahkus 12 inimest.
Veebruarikuu oli Eesti Vabariigi sünnipäevakuu, 99. Pidupäevaüritused toimusid Keilas
paljudes kohtades peamiselt eelmisel nädalal.

23.veebruaril toimus Keila Kultuurikeskuses Vabariigi sünnipäeva pidulik aktus ja
traditsiooniline kultuuripreemiate üleandmine.
Enne aktust võttis linnapea vastu Keila linnaelanikest represseeritud inimesed.
Pühapäeval, 19.veebruaril toimus rahvamatk „Pitkakene".
Veebruari algul oli Keila Koolis 26-ndat korda külas õpilasdelegatsioon Hollandist
Nieuwegeini Calls College`st.
Ringtee ehitustööd algavad märtsi alguses. Toimunud on esimene ehituskoosolek ehitaja
TAVT OÜ esindaja Ivar Sova, OÜ KV INfra esindaja Veikko Viks ja ehitusjärelevalve
Sulev Puumeisteriga (SKP Ehitus-ja Õigusbüroo). Tööde tähtaeg on sügisel, kuid ehitaja
soovib varem valmis saada.
Linnaaednik Inge Angerjas kohtus linnahaljastuse uue lepingupartneriga OÜ-ga Turf,
kes 1. märtsist alustab Keilas haljastuse hooldustöödega. Esmased tööd on puude
hoolduslõikus Ohtu teel, Jõe tn-l ja Tähe tn-l.
Probleemne vana vabrikuhoone kinnistu Jaama 8 on pärast pausi taas kohtutäituri poolt
enampakkumisele pandud. Alghind on 100 000 eurot.
Harju Maakonnaraamatukogu tähistas 2.veebruaril 98.sünnipäeva väikese näitusega
raamatukoguhoidjate lapsepõlvepiltidest.
Linnavalitsuses oli 2.veebruril linna kriisikomisjoni staabiõppus. Legendi kohaselt toimus
Pae 1 kortermajas plahvatus, kannatada said ka kõrvalmaja ja lasteaia hoone. Mängiti läbi
reageerimisskeem - kust saab erinevat abi, kuhu saab paigutada inimesed kannatanud
hoonetest, kuidas saavad reageerida linnamajandusega tegelevad ettevõtted.
Lõppes Keila gümnaasiumihoone Põhja 8 lammutamine, alles jäi sile maa ja alajaam.
Esmaspäeval, 13.veebruaril toimus Tallinna Ülikooli Astra saalis Enn Soosaare 80.-le
sünniaastapäevale pühendatud konverentsil „KAITSE VAIM". Samas anti välja kuues
Enn Soosaare eetilise esseistika auhind, mille pälvis oma esseede eest helilooja Jüri
Reinvere Sirbis ilmunud esseega "Hirm kaotada rohkem, kui on juba kaotatud".
Preemiaraha pani välja LHV pank.
Keila Koolis algas Enn Soosaare nädal. Nädala vältel tutvustasid eesti keele ja kirjanduse
õpetajad õpilastele Enn Soosaare elu, üheskoos vaadati slaidiprogrammi, loeti tema
erinevaid artikleid ja mõtiskleti Enn Soosaare panuse üle eesti kultuurielus.
Neljapäeval, 16.veebruaril linnavalitsuses toimunud beebiballile oli kutsutud 44 last, kes
on sündinud möödunud aasta 1.septembrist kuni 31.detsembrini. Kutsutute hulgas on 16
tüdrukut ja 28 poissi.
Linnavalitsuse tegevusega käisid tutvumas Keila Sotsiaalkeskuse sõbrad.
Väärikate Ülikoolis kõneles teemal "Globaalprobleemid, mis mõjutavad Eesti arengut"
Riigikogu liige Mart Helme.
Reedel, 17.veebruaril väljastas linnavalitsus Keila Linnavalitsuse istungil ehitusloa Keila
Lasteaed Vikerkaar köögi ümberehitamiseks seoses asendatava köögitehnikaga. Uute
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seadmete ja töötajatele ehitatavate sanitaarruumide jaoks ehitatakse uued vee- ja
kanalisatsioonitorustikud, elektripaigaldis ja ventilatsioon
Linnavalitsus väljastas kasutusloa autoremonditöökoja püstitamisel Tehase tn 5 asuval
kinnistul. Kasutusluba taotles OÜ Makrokapital.
Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthanke menetluse „Keila Lasteaed
Vikerkaar köögi ümberehitamine" e-menetlusena, kuna eeldatav tehingu väärtus jääb alla
avatud hanke piirmäära ning moodustas riigihanke menetlusega seotud toimingute
läbiviimiseks komisjoni.
Laupäeval, 18.veebruaril toimus Keila Noortekeskuses toimub UusKasutusPäev, mida
korraldasid Naiskodukaitse Keila jsk, Keila Noortekeskus, Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste Keila rühm, Kaitseliidu Keila kompanii. See oli töötubade ja tegevuste päev
kõigile.
Teisipäeval, 21.veebruaril tuli Keila Sotsiaalkeskusesse Vabariigi aastapäeva aktusele
külla Riigikogu esimees Eiki Nestor. Sissejuhatuseks oli juttu lipu heiskamisest Pikka
Hermanni torni 24.veebruaril.
Kolmapäeval, 22.veebruaril allkirjastati Lõuna naabrivalvesektori asutamisdokumendid.
18-st majapidamisest koosneva sektori loomise lepingule kirjutasid alla sektori vanem
Toivo Lumiste, Lääne-Harju politseijaoskonna juht Veiko Randlaine, Naabrivalve
tegevjuht Marek Väljari ja linnapea Enno Fels.
Lõuna sektor on kaheksas Naabrivalve liikumisega liitunud piirkond Keilas.
Keila Linnavalitsus väljastas Artex KV OÜ-le ja Autem Stuudio OÜ-le ehitusloa
ehitiste püstitamiseks Keilas Kalda põik 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Kalda tn 9, Kalda
tänav, Kalda tänav T1, Kalda tänav T2, Kalda põik, Kalda põik T1 ja Tuula tee
kinnistutele.
Tervisekeskuses oli Fightland. Täissaali ees toimus üheksa võitlust.
Vabariigi aastapäeva eelõhtul anti Janek Laevale ühtse hädaabinumbri mahuka reformi
läbiviimise eest Vabariigi Presidendi tunnustusavaldusena üle Punase Risti III järgu
teenetemärk. Varasemast ajast, 2006.aastast on tal Punase risti IV järgu teenetemärk.
ETV saade Pealtnägija tõi vaatajateni uudise, et Keila Hooldushaigla Anders Tsahkna
sõnul on kuue kuu kaugusel pankrotist. Tsahkna sõnul ei finantseeri riik õendusabikohtasid nii palju, kui olla riik finantsskeemi koostamisel lubanud.
Oleme rääkinud omanikega, kes ise probleemi Pealtnägijasse viisid, on optimistlikud ja
leiavad, et leitakse lahendus. Teeme ka lähipäevil omanikule järelpärimise kirjaliku info
saamiseks antud teemal.
Kolmapäeval, 15.veebruaril edastas Vabariigi valitsus ootamatult Keila linnale
ettepaneku Keila linnaga Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla
liitmiseks, kuigi piirkondlik komisjon oli valitsusele teinud teistsuguse ettepaneku, s.o. 4
omavalitsusüksuse, v.a. Keila linn, liitmiseks.
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Keila linnavalitsusse jõudis arvamuse avaldamiseks 3. veebruaril 2017 koostatud
Vabariigi Valitsuse määruse „Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja
Vasalemma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.aprilli
1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine"
muutmine" eelnõu.
Volikogu seisukoht Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta tuleb edastada hiljemalt 15.
mail. Vabariigi Valitsus teeb lõpliku otsuse 15. juuniks.
Protestiks Vabariigi valitsuse soovile liita haldusreformi käigus Padise, Vasalemma ja
Keila vald ning Paldiski linn Keila linnaga lõi grupp aktiivseid linnakodanikke
suhtlusvõrgustikus Facebook grupi.
E. Fels L. Mägile: ma ei oska perearstikeskuse võimaliku ärajäämise kohta praegu
konkreetselt vastata. Hetkel on vaidlus õendusabi rahastamise osas pooleli. Omanik
vastas suuliselt, et pankrotistumist ei toimu. Tegeleme teemaga ja teeme kirjaliku
järelepärimise.
E. Fels I. Laidole: ühinemisega seoses koostööst-on loodud FB lehekülg Iseseisev Keila
Linn. Praegu tundub üldine hoiak ühinemisele olevat väga negatiivne. Koostöö on Keila
linnas organisatsioonidega, inimestega, samuti mitte
Tänasele istungile on esitatud eelnõu volituste andmise kohta.
E. Fels I. Laidole: Vabariigi Valitsuse tehtud ettepaneku poliitilist poolt ei hakka
analüüsima. Soov on, et Keila linn oleks iseseisev, nagu oli haldusreformi alguses ette
nähtud. Keila linnaga eelmisel aastal ei tegeldud, läbirääkimisi meiega ei peetud, isegi ei
vihjatud sellele.
Leian, et antud otsus on ebaõiglane ning meiega on ebaõiglaselt käitutud. Loomulikult
„plaan B“ puhul ei kao me ära, maailmalõppu ei tule. Loomulikult ei ela me ainult selle
nimel. Kui valitsuse poolt otsus tehakse, on uued situatsioonid. Olen mõelnud, et
vabatahtlikult Keila linn alla ei anna. Tegemist on väga inetu käitumisega. Vaid mõni
nädal pärast riigihalduse ministriga suhtlemist, kes teatas HOL-i juhatuses, et Keila linna
ei ole vaja ühendada, tegi valitsus teistsuguse otsuse. Meil ei ole ühinemiseks vajadust. Ei
saa öelda, et oleme kolkapatrioodid. Loomulikult oleme oma linna elanikud ja peame
sellest lugu. 23.-24. aprillil peab toimuma rahvahääletus. Olime täna linnasekretär Maris
Mägeriga Rahandusministeeriumis, kus läbi kohalolijate poolt esitatud küsimuste ka meie
iseseisvuse säilimise soovile toetust avaldati.
I.Laido: Vabariigi Valitsuse otsus tuli meile kõigile ootamatult. Paldiskiga olime palju
puid ja maid jaganud. Ka eile oli Margus Tsahknaga erakonnasisene jutuajamine.
Eesti Vabariigi aastapäeval laulsime ja tagusime vastu rindu. Kas meil on niipalju
riigimehelikkust mõelda, mis saab Keila vallast, kelle ainuke keskus on Keila linn?
E. Fels: jõujooned seisukoha osas ei jookse erakonda pidi, vaid seda pidi, kas ollakse oma
linna eest väljas. Minu riigimehelik käitumine seisneb Keila linna eest muretsemises. Siit
olen saanud mandaadi. Naaberomavalitsustega ei olda tülis, vaid on hea koostöö.
Tõmbekeskuseks ei ole ainult Keila linn. Keila linnaga 4 omavalitsusüksuse liitmisel
toetaksime ääremaastumist. Mina arvan, et mina käitun riigimehelikult.
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I.Laido: prefektuurid on andnud hea eeskuju. Me ei pea riiki neljaks jaotama. Mida me
kardame? Geograafiliselt ei kao Keila linn kuskile.
Erki Fels: mida on võita ühest omavalitsusest, mis on erakordne Eesti ajaloos. Mida on
võita omavalitsusest, kus on ühest otsast teise 70 km ja 2 linna. Kuidas oleme olukorras,
kus Keila linnalt midagi ei küsitud ja linna selja taga tehti otsus, jõudnud etappi, et me
peaksime hoopis argumenteerima, miks see otsus Keila linnale kahjulik on?
Omavalitsustest kolhooside loomine, 2 tooli seadus muudab omavalitsustel esindamise
väga keeruliseks. Miks ei või Vasalemma otsustada, mis saab sealsest koolist? Keila
linnas võiksid asju otsustada Keila linna inimesed.
E. Fels M. Õunloole: küsitluse tegemisest inimeste arvamuse küsimiseks
liitumisettepaneku kohta-me peaksime tegema kõik selleks, et inimesed tuleksid
hääletama. Sellest ei sõltu küll midagi, nagu meile ministeeriumis öeldi.
I. Laido: ka minu sõna ei maksa, sest ma ei ole koalitsioonis. Kui mina ei ole nõus, siis ei
saa öelda, et on volikogu otsus.
T. Mõistus: volikogu otsus on volikogu otsus.
I. Laido: küsimus on eksistentsiaalses võimukonfliktis. Mis läheb meie jaoks paremaks ja
mis läheb halvemaks?
T. Mõistus: uuring on mõni aeg tagasi tehtud.
I. Laido: praegu on tunda konflikti, et täna ei olda valitsuses ja tahetakse tulemust saada.
A.Kokser: küsin, kui paljud on lugenud ettepaneku seletuskirja? Seal olid kenasti kõik
erinevad variandid välja toodud.
E. Fels: olen lugenud.
J. Murdla: tuletan meelde, et endise ja praeguse olukorraga ei ole vahet. Olime ja oleme
liitumise suhtes eitaval seisukohal. Ka aastatel 1945 ja 1965 tehti haldusreformi, mis ei
jäänud kestma.
E. Fels M. Käverile: rahvaküsitlus on „jah“-„ei“ Vabariigi Valitsuse ettepanekule Keila
linna liitmiseks ettepanekus toodud 4 omavalitsusüksusega. Erinevaid variante ei saa
välja pakkuda.
E. Fels A. Kokserile: küsitlus peab toimuma omavalitsusüksustes soovitavalt üheaegselt.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2017. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017. aastaks kinnitatud eelarve 5 952 671 euro
võrra.
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Vastavalt määruse eelnõu lisa kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud
3 635 440 eurot, põhitegevuse kulud 3 977 950 eurot, suureneb investeerimistegevus
kogusummas -960 379 eurot sh saadav sihtfinantseerimine summas 739 470 eurot.
Likviidsete varade muutus -563 4 eurot.
Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhendile on Keila linna 2017.a.
eelarvesse lisatud järgnevad tegevusalad: „Avalike alade puhastus“, „Puhkepargid ja baasid“, „Noorte huviharidus ja huvitegevus“. Suleti tegevusalad „Seltsitegevus“ ja
„Laste muusika- ja kunstikoolid“. Nimetatud tegevusalad on kaasatud lisaeelarve
kassajäägi kasutamise ja eelarve muudatuste juures.
Eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 3 213 706 eurot.
Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 3 193 291 eurot
kaetakse eelarve kulud jagunevad vastavalt nii Keila Kool kui ka Ühisgümnaasium (töötasud ja
majandamiskulud), summad, mis mõeldud projektile „Keila raudtee peatuse ühendamine“
(162 909 eurot), esimest korda jäätmekäitlus eraldisega 12 900 eurot, linnavalitsuse
majandamiskulud (sündide-surmade registreerimine) 393 eurot, samuti sotsiaalteenuste
summad.
Täitmata on alushariduse, huvitegevuse ja sügava puudega laste toetus, mis on riigil veel
eraldamata. Kui vastavad summad kahe lugemise vahel saabuvad, siis saab need lisaeelarvesse
lisada.
Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekub 20 415 eurot erakoolides käivate Keila laste eest
tasutud pearaha kompenseerimiseks. Nimetatud vahendid suunatakse kassajääki.
Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 1 161 205 eurot.
Vastavalt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsusele on eraldatud projektile „Ringtee tänava
rekonstrueerimine” toetus summas 739 469 eurot. Vahendid on kirjendatud tegevusala „ Ringtee tn.
rekonstrueerimine“ investeeringutes.
Keila Linnavalitsus on vastavalt TAT-ile esitanud taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse
saamiseks projektile „Keila mõisa pargi ökoloogiline restaureerimine“ Projekti kogumaksumus
on 155 500 eurot, sealhulgas abikõlblike kulude maksumus 155 500 eurot. SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus on vastavalt juhatuse otsusele taotluse rahuldanud. 2017.
aastal on kavandatud vahendeid kasutada 69 890 euro ulatuses, summa on lisatud projekti
„Keila mõisapargi ökoloogiline restaureerimine“ tegevusala personali- ja majanduskuludesse.
Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale nr 285 toetuse eraldamine eelarvevahenditest
„Rahvaraamatukogude
tegevuskulud/maakonnaraamatukogu
töötaja
kulu“
ja
„Rahvaraamatukogude teavikud“ laekub 276 879 eurot, millega suurendatakse tegevusala
„Harju Maakonnaraamatukogu“ eelarvet.
Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks 1 811 eurot.
2016. aastal Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud koostöölepingu alusel eraldatakse 2017.
aastal 826 eurot loengusarja „Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ korraldamise
toetuseks. Nimetatud vahendid suunatakse tegevusala „Vaba aja üritused“ majanduskuludesse.
Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Keila Linnavalitsuse 2017. aastaks sõlmitud
koostöölepingule „Raske ja sügava puuetega lastele tugiteenuste osutamine“ suurendatakse
eelarve tulusid 26 500 euro võrra. Laekuvad vahendid suunatakse Keila Sotsiaalkeskuse
majanduskuludesse summas 9000 eurot, tegevusala “Muu sotsiaalne kaitse“ summas 5000
eurot ja 12 500 eurot kassajääki.
Vastavalt SA Innove projekti "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas"
rahuldamise otsusele eraldatakse 2017. aastal Keila linnale vahendeid summas 40 000 eurot.
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Nimetatud vahendid on kavandatud suunata majanduskava eesmärkide täitmiseks lasteaed
Vikerkaar köögikompleksi investeeringuteks.
SA-e Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt on finantseeritud Keila Ühisgümnaasiumi
projekt „Loodus on meie väärtus“ summas 5830 eurot.
Vastavalt KOFS § 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal
summas 509 449 eurot on jaotatud alljärgnevalt: siin suuremad summad on Keila Kool 309 767
eurot, eraldi gümnaasiumiosa 98 060 eurot. Siia alla käib ka Kultuurikeskusele minev 2100
eurot, mis on mõeldud suvise laulu- ja tantsupeo tarbeks.
Kassajääk suurenes 1 555 144 euro võrra ja moodustades pärast 2016. aastal tegemata jäänud
kulutuste eraldamist koos jaotamata vahenditega ressursi 1 317 837 eurot, mida kavandatakse
vastavalt ettepanekutele jaotada alljärgnevalt:
finantsarvestuse ülevaatlikumaks muutmisel on loodud tegevusala “Puhkepargid ja -baasid“.
2017. aastal on tegevusala „Rajatiste majandamiskulud“ all kajastatud Vasara tn 10 ja PaldiskiPiiri ristmikul asuvate mänguväljakute korrastamine ja parendamine summas 15 000 eurot .
Vastavalt 2017 aastaks koostatud majanduskavale on kavandatud Keila Kultuurikeskuse
fassaadi parendused, vastavateks töödeks on planeeritud 18 000 eurot. Nimetatud dokumendi
alusel on kavandatud ka remonditöid Keila Linnavalitsuse hoones 25 000 euro ulatuse.
Planeeritud on hoone koridorides aknapakettide vahetus ja radiaatorite lisamine, samuti
sissepääsu esise ala libeduskindlaks muutmine. Vahendid suunatakse tegevusalale “Jooksev
remont“.
Keila LV korraldusega nr. 378 korraldatud kampaania „Toome maksud Keilasse“ raames
registreeris ennast Keilasse 109 kodanikku rohkem, kui eelarve koostamisel arvestati ja selle
põhjusel on lisatud tegevusala „Muu vaba aeg, kultuur, religioon„ eraldisteks 13 500 eurot.
Keila Muusikakooli poolt esitati taotlus finantseerida saali projektis ettenähtud
audiosüsteemide soetamist summas 3500 eurot. Nimetatud vahendid eraldatud Keila
Muusikakooli majanduskulude kululiigile „ Muu inventari soetus“.
2017. aasta I lisaeelarve esimesel lugemisel on omavahendite kassajäägist jaotamata 1 263 867
eurot. Reserv võimaldab vajadusel koostada 2017 aastal teise lisaeelarve, samuti kindlustab
2017. aastaks kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise.
Muudatused
Vastavalt Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi muudatusele on alates 1.
jaanuarist 2017 aastast suletud tegevusala „Laste muusika- ja kunstikoolid“. Uus tegevusala on
„Noorte huviharidus ja huvitegevus“. Seoses eeltooduga on 2017 aasta kehtivas eelarves
vähendatud tegevusala „Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon“ Keila Muusikakooli kulude võrra
(489 220 eurot) ja samas summas suurendatud artiklit „Haridus“. Nimetatud muudatuse
põhjusel on vähendatud tegevusala „Seltsitegevus“ eraldisi 17 800 euro võrra ja sama summa
võrra suurendatud tegevusala „Vaba aja üritused“ eelarvet.
Muudatuses nr 54 on loodud ka tegevusala „Avalike alade puhastus“. Siia kuulub suvine ja
talvine teede ja tänavate, parkimisplatside, ühistranspordipeatuste, sildade, viaduktide, parkide,
väljakute, turgude jm avalike alade puhastus, sh olmeprügi kogumine, lume ja libedusetõrje.
Seoses eeltooduga on vähendatud tegevusala „Teede ja tänavate korrashoid“
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majandamiskulusid 120 000 euro võrra ja tegevusala “Heakord“ kululiiki „Rajatiste
majandamiskulud“ 103 500 euro võrra, kirjendades nimetatud summad tegevusala „Avalike
alade puhastus“ majanduskuludes.
Tuginedes struktuurimuudatusele ja logopeedi ametikoha lisandumisega on Keila
Sotsiaalkeskuse töötasufondi suurendatud 17 600 euro võrra ja samas summa vähendatud
lasteaed Miki personalikulusid.
A.Reiska I. Laidole: Muusikakooli rahade liikumine hariduse alla ei puuduta õpetajate
palkasid. Praegusel hetkel summad ei muutu. Kulud jäid vastavalt üldeeskirjale samaks.
Mänguväljaku teemal: ristmik oli kohamääratlus, mitte mahumääratlus. Tegemist ei ole
ristmikuga Liiklusseaduse mõistes.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon otsustas ühehäälselt lõpetada eelnõu
esimene lugemine.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: lõpetada eelnõu esimene lugemine
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas ettepanekut lõpetada eelnõu
esimene lugemine.
Korrakaitsekomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon otsustas lõpetada eelnõu
esimene lugemine.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon otsustas ühehäälselt lõpetada eelnõu
esimene lugemine.
T.Mõistus pani hääletusele eelnõu esimese lugemise lõpetamise.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) lõpetada määruse eelnõu esimene lugemine
T. Mõistus kuulutas välja vaheaja 10 minutit.
Ü. Välk ja A. Kokser lahkusid volikogu istungilt.
Päevakorrapunkt 3
Volituste andmine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels:
Praegu on Vabariigi Valitsuse poolt antud linnale 3 kuud aega oma ettepanekus
nimetatud 4 omavalitsusüksusega liitumise osas otsuse tegemiseks. Kindlasti on vaja
volikogule otsuse projekti ettevalmistamiseks kaasata õigusabi ja tellida uuring. Toetame
Keila linna iseseisvaks jäämist. Saame planeerida volituse saamisel kulutused. Et olla
võrdväärne partner, on vaja kaasata abi.
Otsuse eelnõu eesmärk on anda Keila linnapeale volitus Keila linna kui iseseisva
kohaliku omavalitsuse üksuse õiguste kaitsmise eesmärgil välja selgitada 15. veebruaril
2017 Keila linnale põhjendamatult esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekuga seotud
olulised asjaolud.
Otsuse eelnõu preambulis välja toodud asjaolude tõttu on õigustatud Vabariigi Valitsuse
ettepaneku põhjendatuse väljaselgitamine, selleks vajadusel mh konsultatsioone,
uurimusi ja analüüse tellides. Otsuse vastuvõtmisega kaasnevad vajalikud täiendavad
rahalised kulutused planeeritakse Keila linna 2017. aasta I lisaeelarvesse.
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E. Fels L. Mägile: kui linna kõrvale tekib 13000 elanikuga omavalitsusüksus, siis jääme
samasse olukorda. On võrdväärne heapartnerlik areng. Harjumaal jäävad pärast reformi
mh alles Rae, Harku, Kiili, Jõelähtme vald. Vaatan seda positiivselt.
L. Mägi: Eelmise aasta tulumaksu tõusu osas on Keila linn tagantpoolt 5. , s.o. Harjumaal
17. Võime omaette pusida, aga jääme hätta.
T. Mõistus: Padise, Keila ja Paldiski ning Vasalemma erilist tulumaksu tõusu ei anna.
E. Fels: Reformi tulemusel moodustuvat Saue valda tuuakse igal pool negatiivse näitena.
Ega me ei lähe Padise v. Paldiski ega ka Keila valla tulumaksu kallale. Olin 5000 piiri
osas ka eelmisel valitsuse ajal kriitiline. Usun, et 13000-se valla puhul tekib Keila linna
kõrvale 1 tugev vald.
M. Õunloo: Keila linnas on töötusetase olnud väga madal.
E. Fels: Keila elanike potentsiaal on reaalsest 1000 elanikku rohkem.
J. Murdla: ei ole ilus OV võrdlus eraettevõtetega. Kui liita 5 omavalitsusüksuse
tulumaksud kokku, ei anna see midagi juurde. Raha juurde ei tule, aga jagamine läheb
keerulisemaks. Leian, et põhjendatud on Keila linn ja 4 omavalitsusüksust omaette, kes
saavad võrdselt areneda.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Volikogu liikmed olid nõus nimelise hääletusega.
Otsustati: häälteenamusega (12 poolt, 1 vastu, 2 erapooletud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 8 “ Volituste andmine“ (otsus lisatud protokollile).
Poolt: Tanel Mõistus, Jaan Murdla, Kalle Kask, Vladimir Harkovski, Snežana Ušakova,
Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Mati Õunloo, Erki Fels, Allar Adoberg, Ivar Krustok,
Merle Liivand
Vastu: Leino Mägi
Erapooletud: Merike Käver, Ilona Laido.
Päevakorrapunkt 4
Keila Linnavolikogu 26. jaanuari 2016 määruse nr 2 „Müügipileti väljastamise
korra ja müügipileti hinna kehtestamine“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määruses muudetakse müügipileti hinda ja lisatakse müügipileti hinnale täiendav
tasu elektri kasutamise eest Keila linnas kaubanduse korraldaja poolt avalikel üritusel
kaubanduse korraldamisel.
Keila Päeva korraldava Kultuurikeskuse poolt on esitatud ettepanek, mille alusel
vormistatud eelnõu kohaselt kehtestatakse avalikul üritusel kauplemise müügipileti uus
hind toidukauba ja muu kauba müümisel, s.o. müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter
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ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) hind toidukauba ja tööstuskauba müügi
korral on 14 eurot.
Lisaks soovitakse kehtestada müügipileti hinnale lisatav tasu elektri kasutamise eest,
milleks on 10 eurot ühe müügikoha kohta.
Muudatusettepanekuteks on soovi esitanud Keila Päeva korraldav Keila Kultuurikeskus,
kelle senine praktika on näidanud, et ettevõtjate huvi kaubelda Keila Päeval on suur ning
müügipileti hind soovitakse viia enam kooskõlla reaalse nõudlusega. Lisaks on
majanduslikult põhjendatud lisada määrusesse tasu elektri kasutamise eest.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: ettepanekuid ei tehtud, komisjon toetas eelnõu
esitatud kujul
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 5
“ Keila Linnavolikogu 26. jaanuari 2016 määruse nr 2 „Müügipileti väljastamise korra ja
müügipileti hinna kehtestamine“ muutmine“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 5
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Jõe tn 62b
maaüksus. Keila Linnavolikogul on õigus otsustada maa munitsipaliseerimise vajaduse
üle.
Taotletav maa asub raudtee, Jõe tn 62a ja Jõe tn 66a kinnistute vahel. Keila linna
üldplaneeringus on antud ala määratud elamumaaks. Maatüki kuju ei võimalda
moodustada iseseisvat elamu ehituseks sobivat elamukrunti. Jõe tn 62b maale on rajatud
aegade jooksul mitmeid kuure ja abihooneid, mida kasutavad Jõe tn 62a ja Jõe tn 66a
elanikud. Pärast munitsipaliseerimist saab Keila linn osaliselt Jõe tn 62b maaüksusele
rajada kergliiklustee ja vastavalt kokkuleppele Eesti Raudteega jalakäijate ülekäigu.
Jõe tn 62b maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
T. Suslov I. Laidole: memmekestega, kellel on selles kohas kapsamaa, oleme suhelnud.
Ametlikku kirja ei ole veel esitatud.
T. Suslov L. Mägile: Eesti Raudteega oleme põhimõtteliselt läbi rääkinud. Umbkaudse
asukoha lubas Eesti Raudtee.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 9
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
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Päevakorrapunkt 6
Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuste kinnitamine
T.Mõistus tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 3 liikmelisena.
T.Mõistus: teen ettepaneku valida komisjoni liikmeteks Merike Käver, Kalle Kask,
Vladimir Harkovski
T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeteks Merike Käver,
Kalle Kask, Vladimir Harkovski
Ühehäälselt (15) otsustati valida häältelugemiskomisjon koosseisus
Merike Käver, Kalle Kask, Vladimir Harkovski
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja, et komisjon saaks otsustada tööjaotuse.
M. Käver luges ette häältelugemiskomisjoni otsuse – komisjoni tööjaotus (lisatud
protokollile).
T.Mõistus pani hääletusele häältelugemiskomisjoni otsuse (tööjaotus) kinnitamine.
Otsustati: ühehäälselt (15 häält) kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus:
1. esimees Merike Käver
2. sekretär Kalle Kask
3. liige Vladimir Harkovski
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J. Murdla: teen ettepaneku valida kultuurikomisjoni aseesimeheks Merle Liivand.
M. Liivand andis oma nõusoleku.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt sai Merle Liivand 13 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
kultuurikomisjoni aseesimeheks valituks Merle Liivand.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 10
“Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Erki Felsile.
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E.Fels: palun kinnitada kultuurikomisjon koosseisus: esimees Erki Fels, aseesimees
Merle Liivand, liikmed Mairoos Kala, Heli Iljašenko, Katrin Sassi, Ivar Krustok, Kadri
Tomera, Marge Tänava, Ilona Laido.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 11
“Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).

T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
28. märtsil 2017. a kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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