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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.20

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, Erki Fels, Meelis Aab, Mati
Õunloo, Kalle Kask, Margus Välja, Ivar Krustok, Snežana Ušakova, Tanel Mõistus,
Kadri Tomera, Tanel Suslov;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Avo Reiska, Valdur Vacht, Eike Käsi, Piia Peterson,
Maris Mäger, Tarmo Rande
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (19 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linnapea aruanne
Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord
Keila linna eelarvest huvitegevuse toetamise korra muutmine (I lugemine)
Omafinantseeringu tagamine ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks
Keila linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: juunikuus toimub tavaelu juurde tagasi pöördumine. Oleme käinud
abilinnapeadega linna asutustes koroonaaegse tubli töö eest tänusõnu ütlemas.
On koolide lõpetamise aeg – aktused on toimunud video vahendusel või välitingimustes.
Toimus traditsiooniline parimate koolide lõpetajate vastuvõtt. Medaliga lõpetajaid on 7,
neist 3 kuldmedaliga.
Beebiballile oli kutsutud aasta 4 esimese kuul sündinud 30 last.

6 juunil algasid raudteel rekonstrueerimistööd, peale Jaanipäeva läheb remonti
raudteeülesõit.
Linn ostis 300 euro eest Eesti Raudteelt välja kaks Keila jaamast maha võetud
auruvedurite veekraani, mis olid seni seisnud I ja II tee vahel nn "gabariidis" - rongidele
ohtlikult lähedal. Esialgu pannakse kraanid lattu seisma, kuni leitakse jaama
lähiümbruses sobivad kohad kraanide eksponeerimiseks.
Linnavalitsuses toimus kriisireguleeerimise lauaõppus, mis läks korda.
14.06 toimus küüditamise mälestusüritus.
Võidupüha tuli tuleb Keilasse seekord kahel korral - 22.06 ja 23.06. Enda tarbeks saab
tule võtta algkooli juures.
O.Jõe: Keila venekeelsed lapsed peaksid alustama I klassis eestikeelse õppega. Paraku
nad ei ole selleks valmis. Sügisel lubati, et venekeelsed lapsed saavad ettevalmistust
õppeks, mis aga ei ole korrektselt realiseerunud.
E.Käsi: meil ei ole veel otsust tehtud, kuidas venekeelsete lastega edasi läheme. Kõik
oma lubadused täidame ja kõik lapsed saavad vajaliku toetuse.
Enno Fels: palun sellised ähvardused ja kahtlustused lõpetada, sealhulgas
sotsiaalfoorumites. Me teeme kõik endast oleneva, et venekeelsed lapsed saaksid
esimesse klassi minnes koolis kenasti hakkama.
O.Jõe M.Aabile: mul on teada 2 last, kellega on probleeme.
Enno Fels: kui lapsevanematel on probleemid, siis palun sellest koheselt sellest
linnavalitsusele teada anda, et me saaksime nendega tegeleda.
K.Tomera: vajadused eritoe ja toetavate õppemeetodite kohta selguvad õppeaasta
jooksul.
O.Jõe: Halduskohtus olevas vaidluses on nõue, et kui kasvõi 1 laps vajab venekeelset
õpet, siis tuleb venekeelne klass avada.
T.Mõistus: me ei aruta volikogus kohtus olevaid kaasuseid.
K.Tomera: kas rongide asendusbusside liikumine mööda Uut tänavat on linnaga
kooskõlastatud? Minu meelest sõidavad Elroni bussid Uuel tänaval lubatust kiiremini.
T.Suslov: asendusbussid peavad liikuma Ohtu teed pidi sisse ja Uuelt tänavalt välja.
Teavitan sellest Eesti Raudteed.
S.Ušakova: kas on planeeritud kooliõpilaste transporti, et lapsed saaksid käia soovi
korral venekeelses koolis (nt Paldiskis)?
Enno Fels: meil on koostöö teiste omavalitsustega transpordi osas. Reageerime vastavalt
olukorrale.
Enno Fels I.Krustokile: Eesti Raudtee peab kogu raudtee piirkonna peale remonti
korrastama. Me teeme selles suhtes järelevalvet.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: teen ettepaneku võtta vastu Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve
kogumahus 8 328 293 eurot. Eelarve on 105 000 euro võrra suurem, kui esimesel
lugemisel olnud eelnõu.
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Muudatusettepanekuid väljaspool linnavalitsust eelnõule ei esitatud.
COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise
ja remonttöödega seotud tegevusteks eraldati Keila linnale 590 000 eurot. Vastavalt
vahendite kasutamise tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeeringutoetus I
lisaeelarvesse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena summas 57 600 eurot.
Sihtfinantseerimise vahendid suunatakse Keila Kultuurikeskuse investeeringutesse
summas 29 900 eurot tuletõke uste paigaldamiseks ja 27 700 eurot Keila lasteaed
Vikerkaar Sipsiku maja rühmade kööginurkade rekonstrueerimiseks.
Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse 25.07.2019 otsusele, mille kohaselt on vastavaks
tunnistatud ja rahuldatud Keila Linnavalitsuse 23. juuli 2019. a toetuse taotlus „Keila
linna puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ elluviimise toetamiseks
Euroopa Regionaalarengu Fondist suurendatakse 2020. aasta eelarvesse kavandatud
sihtfinantseeringute summat 18 436 euro võrra ja vahendid suunatakse tegevusala 101211
kululiigile 413310.
Vastavalt Kultuuriministri 25.05.2020 käskkirjale eraldati Harju Maakonnaraamatukogule
täiendavat toetust teavikute soetamiseks summas 28 744 eurot, nimetatud summa lisatakse
tegevusala Maakonna Maakonnaraamatukogu (riik) majanduskuludesse.
Harjumaa Omavalitsuse Liiduga 15. mail 2020. a sõlmitud lepingu alusel eraldati
Tervisepaketi läbiviimiseks 1 200 eurot sihtotstarbelist toetust, vahendid suunatakse
tegevusala Vaba aja üritused majanduskuludesse.
Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 370 693 eurot,
põhitegevuse kulud 671 804 eurot, investeerimistegevus suureneb kogusummas 8 067 874
eurot ja finantseerimistegevus 7 900 000 eurot. Likviidsete varade muutus on -468
985 eurot.
O.Jõe: on teada, et Ühigümnaasiumi õpilaste arve väheneb tunduvalt. Kas linnavalitsus on
sellega arvestanud?
A.Reiska: vähenemine toimub kindlasti ja me arvestame sellega.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud kujul.
Oluline on, et riigi poolt eraldatud lisaraha ei jääks linna poolt kasutamata.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (18 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 8 „Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve“.

Päevakorrapunkt 3
Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määrusega reguleeritakse riigieelarvest tasandusfondi eraldisena saadava
koolilõuna toetuse kasutamist, kehtestades selleks tingimused ja korra.
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Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Toitlustaja peab tagama
statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta
koolilõuna (vähemalt supi) Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku
maksumuse ulatuses. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna
arvestusliku maksumuse ja õpilane soovib supi asemel süüa praadi, siis koolilõuna
tegeliku maksumuse ja riigieelvest eraldatud toetuse vahe kaetakse 2020/2021.õppeaastal
järgmiselt:
1.-8. klassi õpilastele tasutakse vahe Keila linna eelarvest. Waldorfkooli Läte 1.-8. klassi
rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste Keila linna eelarvest makstava koolilõuna
toetuse suurus ühe õpilase kohta on võrdne munitsipaalkooli õpilastele makstava
toetusega, mis on 0,75 eurot õpilase kohta päevas.
Toetuse kasutamist kontrollib linnavalitsus, arvestust toetust kasutavate õpilaste üle peab
kool.
Määruse rakendamisega seotud kulud kaetakse linneelarvest.
O.Jõe: milline on eelarve suurenemine, kui lisada ka siia 9. klass?
E.Käsi: õppeaastas lisanduks eelarvele 18 000 eurot. Määrust tuleb muuta iga-aastaselt.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud. Klasside lisandumine on
linna tegevuskavas ja selle järgi me tegutseme. Parandusettepanekuid sai teha 1. juunini,
selleks ajaks ühtegi ettepanekut ei tulnud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 vastu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 9 „Koolilõuna toetuse ja kasutamise tingimused ja kord“

Päevakorrapunkt 4
Keila linna eelarvest huvitegevuse toetamise korra muutmine (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Jaanus Väljamäele.
J.Väljamäe: praegu kehtiv huvitegevuse kord on 9 aastat vana.
Määruse eelnõuga tehakse ettepanek viia sisse muudatused Keila linna eelarvest noorte
huvitegevuse toetamise korras. Sihtgrupiks on ca 1200 last. Muudatused tulevad
eesmärgiga parandada määruse sõnastust, mõisteid, tähtaegasid, treeneri mõiste
täpsustamist.
M.Aab: kuidas me saaksime nimetada spordiklubi huviringiks, et selle juhendajad ei
peaks omama treeneri kvalifikatsiooni?
J.Väljamäe: spordiklubid kuuluvad erialade liitudesse. Huvitegevust saab pakkuda siis,
kui lapsevanemad on sellega nõus.
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Linnavalitsuse kohus ei ole tegeleda konkreetselt spordi arendamisega, küll aga
huvitegevuse arendamisega.
Me arendame sporti läbi baasitoetuste.
K.Tomera: mul on ettepanek, et eelnõu läheks teisele lugemisele ka sotsiaalkomisjonis.
T.Mõistus: ettepanek arvesse võetud.
Erki Fels: huvitegevuse põhiosiseks on eelkõige sport, mille toetamiseks on mõeldud
baasitoetused.
Probleeme tekitab treenerite kutsestandardite aktsepteerimine Keila linnas.
Kultuurikomisjonil on ettepanek, et ühendus peab olema tulumaksusoodustust saavate
ühingute nimekirjas.
A.Loog: mina selle ettepanekuga ei nõustu. tegemist on maksude vähendamise
soodustamisega.
A.Pärlin: ka mina ei toeta ettepanekut.
J.Väljamäe: ka linnavalitsus seda ei poolda.
Erki Fels: kultuurikomisjonis tekkis diskussioon, kas peaks tegema kultuuritegevusele
eraldi eelnõu?
Samuti on küsimus, kas peaks eelnõus olema füüsilise isiku mõiste?
J.Väljamäe: meie mõte ongi selles, et klubides võiks töötada ka abitreenerid (tase 3).
K.Tomera: kui ei ole ühtegi füüsilist isikut, kes soovib toetust saada, siis pole teda vaja
eelnõusse jätta.
J.Väljamäe: kõik Keila lapsed ja noored võivad antud määruse alusel küsida linnalt
toetust.
Erki Fels: kas me peaksime toetama väljaspool Keilat asuvaid spordiklubisid?
A.Pärlin: oluline on pakkuda toetust ka neile, kes tegelevad huvitegevusega väljaspool
Keilat.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
Enno Fels: muudatusettepanekuid saab linnavalitsusele esitada kuni 1. augustini.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja teisele lugemisele saatmise
hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) toetada eelnõu esimese lugemise lõpetamist ja teisele
lugemisele saatmist
Päevakorrapunkt 5
Omafinantseeringu tagamine ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: otsuse eelnõu eesmärk on tagada projekti „Keila lauluväljaku kaasajastamine“
omafinantseering 800 000 euro ulatuses projekti käibemaksuta maksumusest 2021.2024. aastal.
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Keila lauluväljaku kaasajastamise projekti kogumaksumus on hinnanguliselt 1 000 0001 500 000 euro vahel, millest võimalik taotletav toetuse summa MATA meetmest on 500
000 eurot.
Projekti esitame Riigi Tugiteenuste Keskusele läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 21
„Omafinantseeringu tagamine ja volituse andmine lepingute sõlmimiseks“
Päevakorrapunkt 6
Keila linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: määrusega reguleeritakse reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu
kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni.
Valdavalt on Keilas võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga, kuid esineb üksikuid kohti,
kuhu ei ole otstarbekas ühiskanalisatsiooni rajada või ole jõutud seda veel teha.
Sellistes kohtades on väikese olmevee tarbimise korral lubatud reovett koguda
kogumismahutitesse.
Kinnistud, mis ei ole veel ühiskanalisatsiooniga liitunud, nendel on see kohustus. On ka
erandeid, nt Tammiku tee praegu. Tulevikus, kui seal kandis algab arendus, saavad ka
Tammiku tee majapidamised liituda. Keilas on põhjavesi väga madalal ja kohtkäitlusega
tekib reostusoht.
Keila linn on vee ja kanaliga varustatud üle linna, aga jätkuvalt on meil kinnistuid, mis ei
ole liitunud kanalisatsiooniga.
Keila kavatseb kandideerida keskkonnaalasel konkursil, mille oluliseks osiseks on antud
eeskirja omamine linnal.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (18 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 10 „Keila linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.
Päevakorrapunkt 7
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
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E.Fels: otsus on vajalik selleks, et taotleda tasuta otsustuskorras Keila linna omandisse
Piiri tn 7a kinnistu (pindala 6199 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%,
valitseja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, volitatud asutus Eesti
Geoloogiateenistus).
Keila Linnavalitsus vajab Piiri tn 7a kinnisasja munitsipaalomandisse kohaliku
omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja maa avaliku kasutamise tagamiseks.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on kirjalikult väljendanud oma seisukoha,
mille kohaselt nad ei ole vastu Piiri tn 7a kinnistu Keila linnale tasuta võõrandamisele.
Volikogu otsust on vaja, et Vabariigi Valitsus saaks vastavasisulise otsuse teha.
Plaanis on piirkonda luua loomelinnak. Põhiliselt noortele, aga kohvikuid, kooskäimise
kohti, büroosid. Kõiki olemasolevaid hooneid ei ole mõistlik lammutada. Sinna saaks
teha nt skate-pargi, teadusringid, robootika, mehhatroonika, motosport jne.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas otsuse eelnõud esitatud
kujul
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 5
„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 25. augustil 2020 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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