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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.00
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus
Loog, Karl Olaf Loog, Mati Krusel, Tarmo Tamkivi, Tanel Mõistus, Erki Fels, Kadri
Tomera, Meelis Aab, Mati Õunloo, Kalle Kask, Margus Välja, Ivar Krustok;
Puudusid: Snežana Ušakova, Tanel Suslov;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Avo Reiska, Valdur Vacht, Eike Käsi, Jaanus
Väljamäe, Terje Rämmel, Jaana Ojala, Maris Mäger.
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (16 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Linnapea aruanne
Keila linna 2020. aasta eelarve (I lugemine)
Keila linnapeale tasu määramine
Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele
volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste
eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: detsember algas advendilaada ja jõulukuuse süütamisega.
Toon esile tunnustuse saanud keilakaid:
abilinnapea Timo Suslov pälvis aktiivse tegevuse eest Lääne-Harjumaal piirkonna
tootmis- ja tööstusalade populariseerimise eest Harjumaa teenetemärgi;
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus Teatriakadeemia saalis toimunud juubeliaasta
lõpetamisel anti üle aastakümneid laulu- ja tantsupeoliikumist vedanud inimestele

titaanist ja hõbedast valmistatud juubeliaasta tänumärk. Märgi said koorijuhid Anu
Matteus ja Arvo Pihlamets ning ka rongkäigu juht Jaanus Väljamäe;
Keila linn ja Keila maakorraldaja Sven Andrejev pälvisid Maa-ameti tänukirja panuse
eest Eesti maareformi lõpuleviimise eest. See tähendab, et Keila linn on teinud kõik
selleks, et linna maaüksused saaks kantud katastrisse;
Gervet Väät sai kodanikujulguse aumärgi;
Raili Madisson pälvis sotsiaalkindlustuseameti tänukirja.
12. detsembril anti noorte tunnustussündmusel kätte Aasta Jälje auhinnad.
Keila Noortevolikogu esimesele istungil valiti esimeheks Karl Olaf Loog ja aseesimeheks
Marite Tiismaa.
8. detsembril tasus linn viimase osamakse laenulepingu alusel, mis sõlmiti 8. jaanuaril
2005. aastal. Hetkel Keila linnal kehtivaid laenulepinguid ei ole.
Trükikojast saabusid Keila 2020. aasta kalendrid.
Linnavalitsus kinnitas Keila linna munitsipaalkoolide ühe õpilaskoha tegevuskulu
arvestuslikuks maksumuseks 2020. aastal ühes kalendrikuus 92 eurot.
Linnavalitsus kinnitas Keila Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumuseks ühe õpilase kohta on 316 eurot kuus. Muusikakoolis on 10. novembri
seisuga 195 õpilast.
Keila uut jäätmejaama hakkab opereerima AS Keskkonnateenused. Tööd alustab
jäätmejaam keskkonnalubade olemasolul.
Linnavalitsus otsustas teha riigihankes „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele
2020-2021" põhjal hankelepingu sõlmimise ettepaneku aktsiaseltsile „Pinus".
Toimus kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega
ümbersõidu võimalikest arengutest.
Elroniga kohtumisel rääkisime soodusrongisõidust, et olla konkurentsivõimeline
naabervaldadega. Summa on suur ja kohtumine andis mõtteainet edasiseks.
Linnavalitsus otsustas 6. detsembrist 2019 kuni 15. jaanuarini 2020 viia läbi konkursi
„Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus“.
Linnavalitsusele tuli kaebus ja distsiplinaarmenetluse algatamise taotlus linna
järelevalveametniku suhtes.
Enno Fels A.Loogile: väärteomenetluse sisuks on ühe linna krundi heakorra küsimus.
Vaidlus käib menetluse toimingute üle.
A.Loog: O.Jõe väitis telesaates, et teda on vallandatud kooli direktori koha pealt
poliitilistel põhjustel. Mis poliitiline põhjus vallandamiseks oli?
Enno Fels A.Loogile: nende väidetega on tekitatud tugevat mainekahju. O.Jõe
vallandamise puhul oli tegemist lojaalsusküsimusega, mitte poliitilise küsimusega.
O.Jõe repliik: panustasin koolis suurelt ja mitu aastat, aga ikkagi lasti mind päeva pealt
lahti. Me ei tea veel, kui palju läheb töökohalt vabastamine mulle või linnale maksma.
O.Jõe: linna vastu on kohtutäiturid algatanud mõned täiteasjad, sest linnavalitsus ei täida
kohtuotsuseid ja linn peab selle läbi kahjusid kandma. Millal me leiame, et linn tegutseb
õiguspäraselt? Linn väitis, et ta ei tea minu pangakonto numbrit. Seda ma nimetaksin
luiskamiseks.
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Enno Fels: linn tegutseb kogu aeg õiguspäraselt.
O.Jõe: kuidas areneb olukord Pargi 37 hoone ehitusega?
Enno Fels: 20.12 tuleb ehituse vaidluses kohtuotsus. Uut krunti me otsinud ei ole, peame
antud aadressiga edasi minema. Mul on väga kahju, et antud teema on venima jäänud. Me
teeme endast kõik oleneva, et saaksime majaehitusega peale hakata.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Erki Fels saabus kell 18.15
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2020. aasta eelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: käesolevaga esitatud Keila linna 2020. aasta eelarve projektis on planeeritud
tulusid 18,8 miljonit eurot, mis on 3,07% rohkem kui 2019. aastal. Eelarve tulud
sisaldavad endas ka kavandatavaid toetuseid summas 571 845 eurot ja 4 872 400 eurot
toetusfondi vahendeid.
Linna poolt antavad toetused on koos eelarvega. Suurenenud või lisandunud on mõned
toetused:
Juubelitoetus on järgmisel aastal 50 eurot, laste huviringi- ja laagritoetus kuni 200 eurot
aastas. Lisandunud on puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot lapse kohta kuus, sügava
puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus 70 eurot hooldatava kohta kuus, raske
puudega isiku hooldajale makstav hooldajatoetus 35 eurot hooldatava kohta kuus ja
eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär 360 eurot ühe lapse kohta kuus.
Suurimaks tululiigiks on maksutulud, mis moodustavad 62,4% põhitegevuse tuludest.
Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 11 600 000 eurot, maamaks 150 000 eurot
ja reklaamimaks 20 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2020. aastal on
kavandatud 5,45% suurem 2019. aastal planeeritud laekumisest.
Eelarve on esitatud koos toetusfondi prognoosiga. Rahandusministeerium on esitanud
esimesed arvud toetusfondi suuruse kohta.
Põhivara soetus 925 000 eurot ja osaluste soetus 700 000 eurot (sihtasutusele Keila Kool
kapitalile andmine selleks, et põhilaenu maksta 400 000 euro ulatuses ja teine osa selleks,
et lisada Keila Veele aktsiakapitali ja investeerimisvahendeid, kes tegeleb kooli
juurdeehitusega). Põhivara soetuse all on Keskpargi rekonstrueerimise jätkamine ja
lõpetamine (495 000 eurot), teedeehitus, sealhulgas Jõe tänava rekonstrueerimine
(280 000 eurot) ja kogukonnas elamise teenuse maja hange (150 000 eurot). Sel aastal
kogukonnas elamise maja hankele ette nähtud 350 000 eurot täis ei tule. Järgmise aasta
lisaeelarves saab vahendid liita põhivara soetuseks.
Keila linna 2020. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade planeeritav muutus
summas +399 329 eurot.
2020. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi.
Eelarve koostamisel on lähtutud 2018. aasta tegelikest ja 2019. aastaks kinnitatud ning
2020. aastaks kavandatud kulutustest. 2020. aasta eelarve projekti on võrreldud 2019.
aastaks kinnitatud kuludega.
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2020. aasta kavandatava eelarve majanduskulude maht on 558 000 eurot. Käsitletavas
eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 395 000 eurot. 2020. aastal
on ette nähtud Jõe tänava rekonstrueerimine (lõigus Ülesõidu tn kuni Tuula tee)
maksumusega 288 000 eurot, mille käigus uuendatakse sõidutee aluskonstruktsiooni koos
uue asfaltkattega, ehitatakse kõnniteed ja sadeveekanalisatsioon koos õlipüüduriga,
paigaldatakse uus liikluskorraldus.
Kuna varasemalt oli üle linna töötasu korrigeerimise kava, siis järgmisel aastal on
õpetajate palgatõus on 5,2% ette antud (1250 eurolt 1315 eurole). Sellega on seotud ka
lasteaiad, mille palk on 90% kooli õpetajate palgast (tõus 5,2%). Ülejäänud hallatavates
asutustes on palgatõus erinev (ligikaudu 7-9%). Muusikakooli täiskohaga õpetaja
töötasuks on planeeritud 1150 eurolt 1 230 eurole kuus.
Keila linna 2020. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade planeeritav muutus
summas +399 329 eurot.
1. jaanuari 2020. aasta seisuga Keila linnal finantskohustus puudub.
A.Reiska T.Mõistusele: sel aastal peaks tulumaksu laekuma planeeritud 11 miljonit.
Kaasava eelarve esimene projekt saab valmis järgmise aasta suvel. Seal oli planeerimiseprojekteerimise probleeme.
A.Reiska M.Aabile: teede remondi praegune eelarves olev summa ei ole lõplik. Hangete
tegemise järel saab kätte lõpliku summa. Järgmise aasta suuremaks tööks on Jõe tänava
rekonstrueerimine.
Enno Fels M.Aabile: Jõe tänava remondi aeg sõltub hangetest, aga ilmselt suvel 2020.
Põhitegevuse kuludest 57% läheb personalikuludeks.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Muudatusettepanekuid saab esitada kuni 10. jaanuarini 2020.
T.Mõistus pani määruse eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja teisele lugemisele
saatmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu esimene lugemine ja
saata see teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 3
Keila linnapeale tasu määramine
Erki Fels taandas ennast eelnõu arutelult ja hääletuselt.
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: ettepanek on määrata linnapeale ühekordne tulemustasu 2500 euro suuruses
summas stabiilse ja tulemusliku linna juhtimise eest 2019 aastal.
Linnapea töötasu suureneb 2020. aasta 1. jaanuarist 7% võrra analoogiliselt ülejäänud
linna töötajate töötasufondi planeeritava keskmise kasvuga.
M.Aabi repliik: ümbruskonna omavalitsuste juhtidel on kõigil suurem palk, kui Keila
linnapeal.
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Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas otsuse eelnõud ühehäälselt.

1.T.Mõistus luges ette O.Jõe kirjalikult saadetud ettepaneku: „Teen ettepaneku mitte otsust
vastu võtta “Keila linnapeale tasu määramine”.
Teen ettepaneku mitte maksta linnapeale Enno Felsile tulemistasu 2500 eurot, kuna ta
tekitas oma tegevusega linnale kahju, kahjustas linna mainet, ei ole võimeline tagama
kohtuotsuse täitmist.“
T.Mõistus pani O.Jõe ettepaneku hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (14 vastu, 1 poolt, 1 ei hääletanud) mitte toetada O.Jõe
esitatud kirjalikku ettepanekut.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 vastu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 30 „Keila linnapeale tasu määramine“
Päevakorrapunkt 4
Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
Erki Fels taandas ennast eelnõu arutelult ja hääletuselt.
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: ettepanek on suurendada linnavalitsuse liikmete hüvitist 7% võrra
analoogiliselt ülejäänud linna töötajate töötasufondi planeeritava keskmise kasvuga.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas otsuse eelnõud.

2.T.Mõistus luges ette O.Jõe kirjalikult saadetud ettepaneku: „Teen ettepaneku mitte otsust
vastu võtta „Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine“, kuna Linnavalitsuse
liikmed ei ole töötajad ja nende tasude/hüvitiste suurust ei saa seostada töötajate
töötasude suurendamisega. Tasud on juba praegu piisavalt suured.“
T.Mõistus pani O.Jõe ettepaneku hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (14 vastu, 1 poolt, 2 ei hääletanud) mitte toetada O.Jõe
esitatud kirjalikku ettepanekut.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 vastu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 31 „Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine”
Päevakorrapunkt 5
Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu
tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise
suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
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E.Fels: eelnõus tehakse ettepanek määrata alates 1. jaanuarist 2020 Keila Linnavolikogu
tööst osavõtu eest makstavad tasud määruses sätestatud ulatuses.
Paragrahvis 1 sätestatakse volikogu töös osalemise tasud, mis suurenevad 7% võrra
analoogiliselt linna töötajate töötasufondi planeeritava keskmise kasvuga.
Rahanduskomisjoni esimees Andrus Loog: komisjon toetas määruse eelnõud
häälteenamusega.
T.Mõistus luges ette O.Jõe kirjalikult saadetud ettepaneku: „Teen ettapaneku jätta
määrus muutmata, kuna arvan, et tasude suurendamised on põhjendamatud ja tasud on
niigi piisavalt suured. Linnas on palju teisi valdkondi, kus tõesti on vaja suurendada
eelarvet.“
T.Mõistus pani O.Jõe ettepaneku hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 vastu, 1 poolt, 1 ei hääletanud) mitte toetada O.Jõe
esitatud kirjalikku ettepanekut.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 vastu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 19 „Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3
„Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel
tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine“.
Päevakorrapunkt 6
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Erki Felsile.
Erki Fels: teen ettepaneku kinnitada kultuurikomisjon järgmises koosseisus: Erki Fels,
Ivar Krustok, Margus Välja, Karl Olaf Loog, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin
Sassi, Henry Heinleht, Keiu Valge, Urve Paltser.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 32 „Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine“.
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 28. jaanuaril 2020 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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