KEILA LINNAVOLIKOGU 9. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

24. aprill 2018 nr 4

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 18.55
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Kalle Kask, Tanel Mõistus, Erki Fels, Mati Õunloo,
Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus Loog, Margus Välja, Tanel Suslov,
Karl Olaf Loog, Mati Krusel, Jaan Murdla, Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera, Tanel Suslov;
Puudusid: Snežana Ušakova, Meelis Aab, Ivar Krustok;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Valdur Vacht, Jaanus Väljamäe, Maris Mäger, Eike
Käsi, Avo Reiska (registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
E.Fels: linnavalitsus võtab tagasi „Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna
toimuva huvitegevuse toetamise kord (II lugemine)“ eelnõu
Kinnitati: ühehäälselt (15 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Linnapea aruanne
Keila linna põhimääruse muutmine (II lugemine)
Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine (II lugemine)
Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: märtsikuus laekus linnale tulumaksu 815 009 eurot , seda on 10,8 % rohkem, kui
mullu märtsis. Selle aasta kolme kuuga oleme11,2% plussis.
Keila elanike arv oli 1.aprilli seisuga 9947, ehk viimase kuuga on lisandunud 17 inimest.
Märtsis registreeris ennast Keila linna elanikuks 55 isikut, Keilast mujale 38 isikut.
Sündis 9 last, suri 9 inimest.
Kevadtööd on käimas. Linnatänavate koristustöödega oli probleeme, mis nüüdseks on
lahenemas. Lepingu järgi peab linna tänavate koristus olema lõpetatud kuu lõpuks.

Kaasava eelarve komisjon valis laekunud ettepanekute hulgast välja rahvahääletusele
minevad ideed. Valida saab nelja idee vahel: pargipingid, välijõusaal terviseradadele,
tänavakorvpalli väljak Loode-Keilasse ning ühiseks liideti külakiik Keila Jõeparki ja
Harjumaa Muuseumi piknikuala välilava rajamise mõte. Mitmed ettepanekud on meil
linna eelarves juba olemas.
Sõlmisime lepingu Tiptiptap OÜ-ga Jõe tänava skateparki uute atraktsioonide rajamiseks.
Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Koidu tänava remont ja Ülesõidu tänava kõnnitee
ehitus" edukaks KV Infra OÜ pakkumus maksumusega 214 490,70 eurot.
Keila vene koolimaja fassaadi remondil valiti edukaks OÜ Bau Ehitus, ja Nemo Ehitus
OÜ, ühispakkumus maksumusega ligikaudu 100 tuhat eurot.
Miki lasteaia ehituse hange on edukaks tunnistatud, ootame veel vaidlustuste aja ära.
Tulemas on Vikerkaare lasteaia B-korpuse ruumide elektripaigaldise uuendamine ja
viimistlustööd.
Tulemas on hanked: üldplaneeringu koostamiseks ja raamlepingu sõlmimiseks Keila
linna lasteaedadele toidukaupade ostmiseks.
Keila Kooli internetiühenduse korrastamiseks on tehtud kava: esmalt vahetatakse välja
tulemüür (internetifiltriga) ja pealüliti. Maikuus toimuvad testimised toitlustamise
süsteemiga.
O.Jõe: siiani ei ole Ühisgümnaasiumi arengukava ega Keila Kooli arengukava. Mis
seisus praegu nendega on?
Enno Fels O.Jõele: arengukavade koostamised on praegu lõppjärgus.
Mõlemad kavad tulevad enne kinnitamist arutelule.
Enno Fels T.Mõistusele: linnavalitsuse fassaadi remonti praegu kavas ei ole, küll aga on
planeeritud maja sisemised remondid.
Enno Fels K.Tomerale: kõik kirjad ja meilid, mis tulevad linnavalitsusse,
registreeritakse ja nendele vastatakse.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Erki Fels saabus kell 18.20
Päevakorrapunkt 2
Keila linna põhimääruse muutmine (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: kahe lugemise vahepeal ühtegi muudatus- ega parandusettepanekut ei tulnud.
M.Mäger T.Mõistusele: eelnõusse jäi sisse volikogu eestseisuse küsimus – seda tuleb
käsitleda võimalusena, mitte kohustusena.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
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T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 5
„Keila linna põhimääruse muutmine”.
Päevakorrapunkt 3
Keila linna 2018. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2018. aasta I lisaeelarve,
mille tulemusel suureneb 2018. aastaks kinnitatud eelarve 5 011 853 euro võrra.
Vastavalt määruse eelnõu lisa I kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 4 799 633
eurot, põhitegevuse kulud 4 557 447 eurot, suureneb investeerimistegevus kogusummas -1 708
423 eurot. Likviidsete varade muutus -1 466 237 eurot.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
1) Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 4 201 163 eurot.
Vabariigi Valitsuselt laekuvast toetusfondi mittesihtotstarbelistest eraldistest 4 201 163 eurot
kaetakse eelarve kulud järgmiselt:
Teede- ja tänavate korrashoiud summas 105 000 eurot (sealhulgas Haapsalu mnt osaline
remont) ja Keila Keskpargi investeeringuteks summas 57 298 eurot; tõhustatud ja eritoe
tegevuskulud suunatakse tegevusalale Keila Ühisgümnaasiumi juhtimiskuludeks summas
12 680 eurot, 100 000 Pargi tn 2 koolihoone fassaadi parendusteks ja jaotamata osa summas
161 796 eurot suunatakse reservi; koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks
eraldatavast toetusest summas 100 438 eurot suunatakse lasteaiale Miki 56 058 eurot, lasteaiale
Vikerkaar 31 000 eurot ja lasteaiale Rukkilill 13 380 eurot.
2) Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 670 160 eurot.
Vastavalt Kultuuriministeeriumi käskkirjale 27.12.2017. a. toetuse eraldamine
eelarvevahenditest „Rahvaraamatukogude tegevuskulud/maakonnaraamatukogu töötaja kulu“
ja „Rahvaraamatukogude teavikud“ laekub 297 206 eurot, millega suurendatakse tegevusala
„Harju Maakonnaraamatukogu (riik)“ eelarvet.
Rahandusministeeriumilt laekub õppelaenude katteks 1 818 eurot.
Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Keila Linnavalitsuse 2018. aastaks sõlmitud
koostöölepingule „Raske ja sügava puuetega lastele tugiteenuste osutamine“ suurendatakse
eelarve tulusid 35 000 euro võrra. Laekuvad vahendid suunatakse tegevusala “Muu sotsiaalne
kaitse“ summas 5000 eurot ja 30 000 eurot jäetakse jaotamata.
Noorsootöö teenuste osutamiseks koostöös Vasalemma vallaga on 2018.a. kirjendatakse 51 082
eurot tegevusalal Vabaaja üritused – Noorte Kohvik, sh personalikuludes 7 202 eurot ja
majanduskuludes 43 880 eurot.
Vastavalt Keila Linnavalitsuse ja Eesti Kooriühingu vahel sõlmitud lepingutele eraldatakse
1 800 ja 600 eurot laulu- ja tantsupeo ettevalmistuseks. Vahendid suunatakse Keila Kooli
majandamiskuludesse.
Vastavalt riigihalduse ministri käskkirjale nr. 1.1-4/55 „Vabariigi Valitsuse algatatud, kuid
lõpetamata jäänud kohaliku omavalitsuse üksuste ühendamise kulude hüvitamine „ hüvitati
Keila linnale haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettevalmistamise käigus tehtud kulud
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summas 19 800 eurot. Nimetatud vahendid suunatakse tegevusala Muu vaba aeg, kultuur sh
haldus majanduskuludesse, korraldamaks uusi ja täiendavaid mainekujundus üritusi ning
kampaaniaid kogukonna liitmiseks.
Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium eraldab 231 093 eurot toetust Harjumaa Muuseumi
2018.a. tegevuskuludeks, millest 4 400 eurot kirjendatakse Harjumaa Muuseumi
majandamiskuludes ja 226 693 eurot suunatakse kassajääki 2018 aasta eelarves kajastatud
kulude taastamiseks.
3) Vastavalt KOFS § 27 Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal
summas 186 512 eurot on jaotatud vastavalt Harju Maakonnaraamatukogule,
Ühisgümnaasiumile, Keila Koolile, Harju Maakonnaraamatukogule ja Kultuurikeskusele.
4) 2017. aasta ületulev kassajääk on 3 579 038 eurot ja moodustades pärast 2017. aastal
tegemata jäänud kulutuste eraldamist 3 392 526 eurot, mida kavandatakse vastavalt
ettepanekutele jaotada alljärgnevalt:
Vabadest vahenditest suunatakse 1 800 000 eurot lasteaed Miki uue maja ehitamiseks.
Riik otsustas 2018. a ujumise algõpetuse täiendavaks toetamiseks mitte luua uut toetusmeedet,
vaid suunata need vahendid otse KOV tulubaasi, KOV tulumaksumäära suurendati seoses
ujumise algõpetusega 0,01 protsendipunkti. Eelnevale tuginedes on lisaeelarves eraldatud 8 200
eurot tegevusala Kultuuri- ja vaba aja sisustamise majandamiskulud.
Tuginedes esitatud hinnapakkumustele on suurendatud 10 000 euro võrra Keila
Kultuurikeskuse jooksva remondi eelarvet, et teostada vihmavee süsteemi täielik remont.
Kavandatud on ka rahuldada Keila Kultuurikeskuse taotlus trepiroboti kasutusele võtmiseks ja
eraldatud 1700 eurot täiendavaid vahendeid inventari soetamiseks.
Vastavalt Keila Muusikakooli taotlusele eraldatakse 1500 eurot Keila Muusikakoolile
õppevahendite (orel) soetamiseks.
Uute arvutiprogrammide soetamiseks eraldatakse kassajäägist 8 000 eurot, millest 4 000 läheb
lasteaiakohtade järjekorra ja huvitegevuse osalejate paremaks jälgimiseks programmi Arno abil
ja 2018 aastal on kavandatud juurutada ka eelarve koostamise ja juhtimise tarkvara. Vajalikud
4 000 eurot eraldatakse linnavalitsuse majandamiskuludesse.
Vastavalt 2018. aastaks koostatud majanduskavale on kavandatud Keila Linnavalitsuse hoone
saali korrastamine ja uute toolide soetus 24 000 euro ulatuses.
2018. aastal on kavandatud Jõe tänavale uue skatepargi rajamine, mille vajadusteks on
lisaeelarves eraldatud 20 000 eurot tegevusala 08103 Puhkepargid ja -baasid kululiigile
Rajatiste ja hoonete soetamine.
Seoses
lasteaedade
osalustasude
võrdsustamisega
lasteaias
Rukkilill
ja
munitsipaallasteaedades alates septembrist eraldatakse täiendavalt 14 000 eurot tegevusalale
Arveldamine KOV-lasteaiad, eralasteaiad.
2018. aasta I lisaeelarves on omavahendite kassajäägist jaotamata 1 868 925 eurot. Reserv
võimaldab vajadusel koostada 2018. aastal teise lisaeelarve, samuti kindlustab 2018. aastaks
kavandavate tööde elluviimise ja projektide omafinantseeringute tasumise.
5) Muude tulude arvelt muudetakse Keila linna eelarvet 140 530 euro võrra järgmiselt:
2018. aastast eraldab riik toetusfondist kohalikele omavalitsustele Tõhustatud ja eritoe
tegevustoetust, millega kaetakse HEV laste tegevuskulu riiklikult kehtestatud piirmääras.
Sellest tulenevalt vähendatakse 147 690 euro võrra artiklit Laekumised teistelt KOV-delt.
Vastavalt riigihankele nr 192679 on sõlmitud Sotsiaalkindlustusametiga raamleping „Kaitstud
töö teenuse tellimine“, mille tulemusel kavandatakse 2018. aasta eelarvesse täiendavaid
vahendeid summas 76 000 eurot. Laekuvad vahendid suunatakse tegevusala “Kaitstud
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töötamise teenus“ kululiigile eraldised 3000 eurot, kululiigile personalikulud 53 700 eurot ja
kululiigile majanduskulud 19 300 eurot.
Muude tulude all kirjeldatakse ka OÜ Varahoolduse osa müügist laekuvaid vahendeid summas
196 000 eurot. Nimetatud summa suunatakse tegevusala „Jäätmekäitlus“ majanduskuludesse
jäätmejaama II etapi rajamiseks 112 000 eurot, 60 000 eurot SA-le Keskkonnainvesteeringute
Keskus esitatava projekti omafinantseeringuks ja 24 000 eurot tegevusalale Teed ja tänavad
investeeringutesse jäätmejaama juurdepääsutee loomiseks.
Pärandvarana saadud ½ korteri, aadressiga Põhja tn 10a-33, müügist on laekunud 16 220 eurot.
Laekunud vahendid kavandatakse kasutada Keila Keskpargi rekonstrueerimisel ja suunatakse
tegevusala Puhkepargid ja -baasid kululiigile Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine.
II Muudatused
Arvestades projekti „Kaitstud töö teenuse tellimine“ vahenditega kaetud kulutusi vähendada
Keila Sotsiaalkeskuse majanduskulusid 12 000 euro ja töötasukulusid 18 000 euro võrra.
Vabanenud vahendid suunatakse Keila Sotsiaalkeskuse tegevusalale investeeringukuludeks
Rajatiste ja hoonete soetamine tagamaks projekti „Kogukonnas elamise teenus“ alustamist
2018. aastal. Täna tuli ka teada, et meie projekt on saanud riigipoolse rahastuse.
Samuti muudetakse Harjumaa Muuseumi eelarvet suunates fassaaditööde lepinguline
maksumus summas 47 000 eurot majanduskuludest tegevusala investeeringukuludeks Rajatiste
ja hoonete soetamine ja renoveerimine.
Võttes arvesse tekkepõhise eelarve koostamise printsiipe vähendatakse Keila Kooli
tegevusalale investeeringuteks kavandatud vahendeid 350 875 euro võrra. Nimetatud summa
kajastub 2017. aasta nõuete ja kohustuste saldos.
Investeeringuid on sel aastal 2,8 miljonit, sellest suurim osa läheb teede ja parkide
rekonstrueerimiseks ja Miki lasteaia ehituseks (1,8 miljonit eurot).
Eelnõule võib kuni 9. maini teha muudatusettepanekuid.
V.Paalaroos: kas 1,8 miljonit eurot on piisav, kui Miki lasteaia ehituse hanked on avatud?
A.Reiska V.Paalaroosile: 1,8 miljonit eurot on pool vajalikust Miki lasteaia ehitamise
summast, teine pool tuleb järgmine aasta.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõu volikokku esimesele
lugemisele saatmist.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõu volikokku esimesele
lugemisele saatmist.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas eelnõu volikokku esimesele
lugemisele saatmist.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõu volikokku
esimesele lugemisele saatmist
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõu volikokku esimesele
lugemisele saatmist
T.Mõistus pani määruse eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja teisele lugemisele
saatmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) lõpetada eelnõu esimene lugemine.
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Päevakorrapunkt 4
Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: parandused on vastavalt komisjonidest tulnud ettepanekutele eelnõusse sisse
viidud. Eelnõud on korrigeeritud, et tekst oleks paremini mõistetav.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud kujul.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud kujul.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 6
„Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade
kehtestamine”.
Päevakorrapunkt 5
Keila linna teenetemärgi andmise otsustamine
T.Mõistus andis ülevaate esildistest. Esildiste esitamise tähtaeg oli vastavalt Keila linna
tunnustusavalduste andmise korrale 31. märts. Teenetemärgi saajate kandidaatideks
esitati 4 esildist.
Volikogu otsustas ühehäälselt , et sel aastal antakse välja üks teenetemärk.
Erki Fels lahkus kell 18.45.
Volikogu liikmete arutelu ja salajase hääletamise tulemusel otsustati teenetemärk anda
Enno Felsile väärika panuse eest Keila linna arengusse 25 aasta vältel.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 11 „Keila linna teenetemärgi andmine”.
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 29. mail kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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