KEILA LINNAVOLIKOGU 13. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila
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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.15
Istungit juhatas: Jaan Murdla
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Mati Õunloo, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle
Liivand, Andrus Loog, Karl Olaf Loog, Mati Krusel, Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera,
Snežana Ušakova, Meelis Aab, Kalle Kask, Ivar Krustok;
Puudusid: Tanel Mõistus, Tanel Suslov, Margus Välja, Andreas Mändmets;
Kutsutud: Enno Fels, Valdur Vacht, Eike Käsi, Sven Andrejev, Piia Peterson, Keiu
Valge, Maret Lepiksaar, Inge Angerjas, Jaanus Väljamäe (registreerimisleht lisatud
protokollile).
J.Murdla avas istungi.
J.Murdla avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (14 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Linnapea aruanne
Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
Omafinantseeringu tagamine
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
J.Murdla andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Keilas läks sel aastal kooli 1818 last, nendest 1564 käib Keila Koolis.
Lasteaedadesse läks 659 last.
Harjumaa Muuseum tähistas 1. septembril oma 30. aastapäeva.
Konkurentsiamet kinnistas uued keskkütte hinnad muuhulgas Harjumaal, seega
rakenduvad uued piirhinnad alates 1. oktoobrist ka Keilas.
Varahooldus ja AS Keila Vesi andsid teada oma ühinemisest. Edaspidi on ühenduse
nimeks AS Keila Vesi. Tegevusvaldkondadeks jäävad nii veega tegelemine, kui ka
varahooldus.

Linna pressiesindaja Valdur Vacht külastas koos teiste Harjumaa pressiesindajatega
Lõuna-Eesti omavalitsusi, et tutvuda sealse töökorraldusega.
15. septembril toimus Keilas ülemaailmne koristuspäev. Samal ajal toimus Keilas ka
Kaitseliidu õppus 250 osalejaga.
22. september toimus Keila lahingu 74. mälestuspäev koos konverentsiga Harjumaa
Muuseumis.
Käimas on aadresside korrastus Piiri ja Vasara tänava ning Paldiski maantee piirkonnas.
Tuleb juurde uusi tänavaid. Linnakodanikke on teavitatud ja ettepanekute esitamise
tähtaeg on 5. oktoober.
Aeg on esitada kandidaate Harjumaa Aasta Tegija nimetusele. Seda saab teha kuni 22.
oktoobrini HEAK kodulehel.
Vastuseks eelmisel volikogu istungil Oksana Jõe poolt esitatud küsimusele vastan, et
Ühisgümnaasiumist ei ole lahkunud ühtegi eesti keele õpetajat. Lahkus küll
raamatukoguhoidja, kes ka eesti keelt õpetas (kel puudus vastav kvalifikatsioon).
Algklassides õpetavad eesti keelt klassiõpetajad. Kõikidel eesti keele õpetajatel on
olemas vastav kvalifikatsioon.
Volikogu võttis möödunud aasta detsembris vastu otsuse rajada Pargi 37 kogukonnas
elamise teenuse pakkumiseks vajaliku hoone. Pargi 37 kinnistule planeeritud kogukonnas
elamise teenuse projekti vastu on tekkinud vastuseis ümbruskonna elanike hulgas.
1.oktoobril kell 17.30 toimub Sotsiaalkeskuses vastavasisuline infopäev. Selgitame siis
huvilistele antud olukorda.
E.Fels M.Aabile: projektile on vastu kinnistu naabrid.
K.Kask: Pargi 37 projekti osas on põhiprobleemiks ümbruskonna elanike teadmatus.
E.Fels: linnakodanikele on veel vaja küsimust selgitada.
K.O.Loog: tunnen muret Keila kooli õpilaste tervise ja heaolu osas. Kooli kehalise
kasvatuse ruume ei ole koristatud terve septembrikuu. Koristamisprobleem on praegu
ülekooliline (k.a prügikastide tühjendamine, WC paberite ja seebi puudus, tolmurullid
maas jms).
E.Fels: tegemist ei ole normaalse olukorraga. Tegelen selle probleemi lahendamisega.
O.Jõe: soovin oma küsimusele täpsustatud vastust. Kas Keila Ühisgümnaasium ei vaja
praegu juurde ühtegi eesti keele õpetajat? Vastavasisulist kuulutust igatahes ei ole ma
näinud.
E.Fels: kuulutust ei ole vaja panna, kui pole vajadust uut eesti keele õpetajat muretseda.
O.Jõe: kool ei anna ammendavat õpet eesti keele osas.
E.Fels: tegemist on koolikorraldusliku küsimusega.
O.Jõe: kool peab õppetöö tagama ja ma tahan, et seda tehtaks hästi.
S.Andrejev selgitas volikogu liikmetele aadresskohtade muutmise põhimõtteid.
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Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Kalle Kask saabus kell 18.10
Päevakorrapunkt 2
Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
J.Murdla andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu on teisel lugemisel. Kahe lugemise vahel ettepanekuid ei tehtud, samuti
ei tehtud neid 13. augusti avalikul arutelul. Koosolekul arutati kooli toitlustust, aga jäädi
siiski praeguse variandi juurde. Praegu saavad tasuta toitu kuni kuuenda klassi k.a
õpilased ja igal aastal lisandub üks klass kuni põhikooli lõpuni. Praegu on meie
eesmärgiks vabastada lasteaedade laste vanemad toitlustuse omaosalusest.
A.Reiska M.Aabile: koolis makstakse toitlustus kõigile õpilastele kinni, olenemata, kus
ta elab.
Lasteaedade toitlustamine tuleb arutusele oktoobrikuu volikogus. Ilmselt tuleb siin
vastavalt lapsevanemate elukoha järgi diferentseerimine sisse.
O.Jõe: tegevuskava punktis 20.6 on juttu Eesti 100 ja Keila 80 ürituste
korralduskomisjonist. Millega tegu on?
A.Reiska: juubelite tähistamiste korraldamine veel kestab ja sellepärast ka punkt ja
sellele on ette nähtud 5000 eurot.
O.Jõe: tegevuskava punkt 19.5. Ettevõtluse arendamine Keila linnas. Mis ettevõtlust siin
mõeldakse?
A.Reiska: tegemist on valmisolekuga raha küsimiseks erinevate projektide jaoks
omafinantseeringu näol. See ei kohusta meid millekski. Kõiki vastavasisulisi projekte
arutavad linnavalitsus ja volikogu.
O.Jõe: kas kusagil on reguleeritud, mis ettevõtted võivad nendele summadele
kandideerida?
E.Fels: kõiki projekte arutab volikogu ja omavalitsus peab ettevõtteid toetama
infrastruktuuri näol.
O.Jõe: tegevuskava punktis 1.5 on kirjas venekeelse keskhariduse kaotamine, samas
räägitakse teenuste mahu säilitamisest Keilas. Kas siin ei ole vastuolu? Linn peab tagama
kvaliteetse hariduse ka mitte eesti keelt rääkivatele kodanikele.
A.Reiska: vastuolu ei ole. Ühisgümnaasiumi mittestatsionaarsed õpilased ongi Tallinnast
siia tulnud ja saavad seal oma haridusteed jätkata.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas otsuse eelnõud
Kultuurikomisjoni aseesimees I.Krustok: komisjon toetas otsuse eelnõud
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas otsuse eelnõud
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Rahanduskomisjoni aseesimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
J.Murdla pani määruse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 1 vastu) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
määrusena nr 10 „Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks
2019-2022”.
Päevakorrapunkt 3
Omafinantseeringu tagamine
J.Murdla andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast pikemaajalisele
projektile, mille eesmärk on Keila linnas tänavavalgustuse rekonstrueerimine.
Prognoositav kogumaksumus on kuni 650 000 eurot. Projekti rahastatakse
Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest kuni 65%
ulatuses projekti maksumusest.
Projekti eesmärk on Keila tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda
energiasäästlikumaks. Energiasääst on kavas saavutada ökonoomsemate LED-valgustite
kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil. Energiasäästu abil kasvuhoonegaaside
emissiooni vähenemine. Valgustite ja valguspostide uuendamine. Toite- ja
juhtimiskaabelduse, juhtimis- ja toitekilpide uuendamine. Projekti tegevustega
saavutatakse märkimisväärne elektrienergia kokkuhoid üle 30% hinnanguliselt aastas.
Projekti piirkonnaks on Keskväljaku piirkond, Loode-Keila piirkond ja Mudaaugu
piirkond.
Kavandatav ajagraafik:
1. Hiljemalt 2019 aasta 30 juuni- projekteerimise -ja ehitushanke läbiviimine
2. Hiljemalt 2019 30 juuni - OJV hanke läbiviimine
3. 2019 aasta II poolaasta 2020 30 aprill- valgustuspunktide renoveerimine (Keskväljak,
Loode-Keila piirkonnas)
4. 2020 I poolaasta - valgustuspunktide renoveerimine (Mudaaugu piirkond)
5. 2020 1 oktoober - projekti lõpetamine
E.Fels K.Kasele: kergliiklusteid tuleb eraldi lahendada, samuti ülekäiguradade valgustus.
Rahanduskomisjoni aseesimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud.
J.Murdla pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 26
„Omafinantseeringu tagamine”.
Päevakorrapunkt 4
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
J.Murdla andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Keila Linnavalitsus soovib taotleda Maa-ametilt munitsipaalomandisse järgmised
maatükid: Ühendustee, Loopealse, Sooserva, Niidu tänav T1, Niidu tn 7, Kruusa tn 23a
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ja 23b, Parkmetsa ja Tuulasoo. Volikogu otsus on vajalik selleks, et taotleda antud maad
munitsipaalomandisse ja viia lõpuni maareform Keila linnas.
Maaüksuste kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi omandisse
jätmise taotlusi.
S.Andrejev: Tuulasoo kinnistu on 100 tamme pargi kõrval, sellega koos moodustab
kinnistu ühtse kompaktse puhkeala. Tegemist on soise alaga, kus on lisaks veel
jõekaitseala.
Ühendustee kinnistu kulgeb Usina tagant kuni raudteeni. Tegemist on suhteliselt kehva
pinnasega ja elamurajooniks kõlbmatu. Üldplaneeringu järgi peaks siit tulevikus läbi
minema ühendustee.
Loopealse kinnistult jookseb läbi Keila sadevee kanal.
Sooserva kinnistul on Keila Vee reoveepuhasti.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas otsuse eelnõud.
J.Murdla pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 27
„Maade munitsipaalomandisse taotlemine”.
Päevakorrapunkt 5
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
J.Murdla andis sõna Tarmo Tamkivile.
T.Tamkivi: palun kinnitada korrakaitsekomisjon koosseisus esimees Tarmo Tamkivi,
aseesimees Tanel Suslov, Meelis Aab, Andrus Loog, Toivo Lumiste, Annika Koppel,
Märt Jamnes, Priit Orusalu, Jaak Sirp, Evely Sagor.
Liikmete hulgast on välja arvatud senine Keila Politsei esindaja Madis Märdin ja asemele
tuleb uus Keila konstaabel Annika Koppel.
J.Murdla pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 28
„Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine“.
J.Murdla tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 30. oktoobril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Jaan Murdla
Volikogu aseesimees
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