KEILA LINNAVOLIKOGU 20. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

23. aprill 2019 nr 4

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.45
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, Kalle Kask, Ivar Krustok, Tanel
Mõistus, Margus Välja, Erki Fels, Snežana Ušakova, Mati Õunloo, Kadri Tomera, Meelis
Aab;
Puudus: Andreas Mändmets;
Kutsutud: Enno Fels, Avo Reiska, Valdur Vacht, Eike Käsi, Maret Lepiksaar, Uno Paas,
Maris Mäger, Harjumaa Muuseumi direktor Annnika Tiko.
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (18 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Linnapea aruanne
Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
Harjumaa Muuseumi põhimäärus
Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“
muutmine
Jaoskonnakomisjonide moodustamine 2019 Europarlamendi valimisteks
Keila Teenetemärgi andmise otsustamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: märtsikuus laekus tulumaksu 856 264 eurot. Seda on 5,1% rohkem kui mullu
märtsis.
Linna puhastuskuu aprill on talvejääkide koristuskuu nii elanikele, kui laiemalt linnas.
30.aprill on tähtaeg, kus tänavate puhastusfirma peab lõpetama kevadpuhastuse.

Teostame järelevalvet ja on põhjust olla rahulolematud tööde käiguga. Haljastuses on
korrastamise ja lillede istutamise kuu.
Alustati Ülejõe kergtee ettevalmistusega. Samuti Vaikse tänava ehituse leping on
allkirjastatud ja tööd algamas.
Keila kultuurikeskuses alustati ventilatsiooni paigaldamisega.
Linnavalitsus määras projekteerimistingimused raudteerajatise projekti koostamiseks
Keila linnas asuvatele kinnistutele. AS Eesti Raudteele Eesti raudtee soovib rajada
täiendava rööpapaari Keila linnas asuvale Keila-Valingu lõigule.
Keila jaamas algas uue põhjapoolset relsipaari teenindava perrooni ehitus. Kõigepealt
pannakse paika perrooni vundamendid ja rajatakse olemasoleva jalakäijate tee, mis
juhatab perrooni Tallinna poolsest otsast Uuele tänavale. See on algus Keila jaamas sel
aastal tehtavatele töödele.
1. aprillil avas Keila LV pressiesindaja Valdur Vacht avas kultuurikeskuses fotonäituse
„Teine 10 aastat Keilas", kus on vaatamiseks pandud 90 viimase 10 aasta kestel Keilas
tehtud pilti. Lisaks 360-st Keila Lehe rubriigis Tegija avaldatud portreest
suuremõõtmeline kollaaž.
17.aprillil toimus Keila Kooli Pargimaja koduloonädala üks tippsündmus laulu- ja
tantsupidu.
18.aprillil oli Keila Kooli 62. lennu viimane koolikell.
O.Jõe: kuidas on olukord probleemiga, kui kodanik ei saanud oma venekeelsele
avaldusele linnavalitsuselt vastust?
E.Fels O.Jõele: soovin, et linnakodanikud täidaksid lisaks oma õigustele ka oma
kohustusi. Rohkem ei soovi ma praegu antud teemat käsitleda ja sellega tegeleb edasi
kohus.
O.Jõe: Keila Ühisgümnaasiumi 5. klassi õpilastel ei ole enam eesti keele tunde, sest
õpetaja loobus õpetamisest.
E.Fels: mul ei ole andmeid, et eesti keele õpetamist 5.klassis ei toimuks.
M.Õunloo ettepanek: kas Keila Veel ei peaks olema lühinumbrit?
T.Tamkivi: Keila Veel on lühinumber olemas.
E.Fels K.Tomerale: teede-tänavate koristustähtaeg on 30. aprill ja peale seda me teeme
veelkordse reidi kontrollimaks korrasolu.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
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A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta I
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve 5 150 217 euro
võrra. Väljastpoolt linnavalitsust ühtegi parandus- ega täiendusettepanekut ei esitatud.
Kõik muudatused tulid linnavalitsuse seest.
SA Innove eraldas Keila linnale koostöölepingu alusel eesti keele õppe tegevustoetust
2 000 eurot, kulud kajastatakse Keila Kooli personalikuludes.
Eesti Töötukassalt eraldati 2 683 eurot alaealiste töötamise toetust otsuse alusel
28.03.2019, laekumine suurendab kassajääki.
Toetuslepingu Euroopa Ühendamise rahastu raames WiFi4EU lepingu alusel eraldatakse
toetust Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti poolt meetme „WiFi4EUga seonduv
internetiühenduse edendamine kohalikes kogukondades“ Keila linnale meetme toetuseks
15 000 eurot. Kulud kajastatakse majanduskuludes järgnevalt: Keila Noortekeskus 6 200
eurot, Harju Maakonnaraamatukogu 1 000 eurot, Keila Kultuurikeskus 2 800 eurot,
Keila Kool 1 500 eurot, Keila Sotsiaalkeskus 3 500 eurot.
Seoses vajadusega läbi viia uuring ja analüüs Keila linna haridusvaldkonna olukorrast
ning arengutest eraldatakse vastavasisulise hanke korraldamiseks tegevusala Muu
haridus sh haridushaldus majanduskuludesse 15 000 eurot.
Tegevusalale Puhkepargid ja -baasid suunatakse investeeringuteks kassajäägist 20 000
eurot Keila jaamaplatsile avaliku kella paigaldamiseks.
Täiendavalt toetusfondi eraldistele suunatakse Teede- ja tänavate korrashoiu tegevusalale
investeeringuteks suurendatakse 90 000 eurot. Eraldatuid vahendite arvelt teostatakse
Vaikse tn rekonstrueerimine, Jäätmejaama tee valmimine ja Põhjakaare tänava
väljaehitamine.
2019. aasta eelarves on kavandatud toetada korteriühistute põhikirjade vajadusel
muutmist 2 000 euro ulatuses, mis makstakse välja ühistutelt 1. juuniks 2019 laekunud
taotluste ja maksmist tõendavate dokumentide alusel. Juhul, kui taotletavate toetuste
kogusumma ületab 2000 eurot, makstakse igale taotlejale kogusummast välja võrdne osa,
kuid mitte rohkem kui taotleja poolt tegelikult kantud kulu. Nimetatud vahendid
kajastatakse tegevusala Elamu- kommunaalmajandus kululiigil eraldised muudele
residentidele ja sama summa võrra vähendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid.
Keila Linnavalitsus on sõlminud sisekommunikatsiooni uuringu lepingu maksumusega
12 000 eurot. Seoses eeltooduga suurendatakse Linnavalitsuse tegevusala
majanduskulusid ja vähendatakse sama summa võrra tegevusala muu vaba aeg, kultuur,
religioon, sh haldus majandamiskulusid.
O.Jõe: eelarvega on linnavalitsuse reale lisandunud 3218 eurot. Milleks see on
mõeldud?
A.Reiska O.Jõele: tegemist on toetusfondi rahaga, mis läheb rahvastikuregistri
toiminguteks.
Rahanduskomisjoni aseesimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 5
„Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve”.
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Päevakorrapunkt 3
Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: Harjumaa kohalikud omavalitsused peavad HOL-le esitama oma
ettepanekud Harjumaa arengustrateegia tegevuskavva. Selle aasta toetusmaht on 750 000
eurot. Välja on toodud 5 prioriteetset valdkonda aastateks 2019-2022, kuhu võib
ettepanekuid teha: Iga taristu juurde sai esitada 3 objekti.
Keila linn tegi ettepaneku lähtuvalt oma vajadustest ja prioriteetidest:
Sotsiaalne taristu (haridus, kultuur, noorsootöö, sport, sotsiaalhoolekanne, tervishoid,
turvalisus ja avalik kord) 1. Lauluväljaku renoveerimine – taotlus sisaldab ettevalmistavaid tegevusi (kogumaht
150 000 eurot)
2. Keila Kooli juurdeehitus
3. Spordibaaside (võimla ja jalgpalli sisehall) rajamine
Tehniline taristu (infosüsteemid, ühistransport, elektri- ja soojavarustus, teedevõrk,
sadamad, lennuväljad) 1. täiendava raudtee ülesõidu rajamine koos ligipääsuteega
Majandus/ettevõtlus (asustuse suunamine, majanduse areng ja ettevõtlus, põllumajandus,
metsamajandus) 1. Lõunapoolse ümbersõidu eelprojekt ja uuringud
Keskkond (jäätmemajandus, looduskaitse, vesi, välisõhk, muinsuskaitse) 1. Keila linnuse varemete konserveerimine
2. Kirikumüüri rekonstrueerimine
3. Korduvkasutuskeskuse rajamine –mõeldud raudteejaama
Turism (piirkonna turundamine, teenuste arendamine, jätkusuutlikkuse tagamine)
1. viidasüsteem, infotahvlid
2. Keila jõeäärse puhkepiirkonna väljaehitamine
Iga omavalitsus võis esitada ka ühe objekti, mis on omavalitsuse piire ületava ja suurema
mastaabiga. Keila linn esitas selleks objektiks lauluväljaku, mis võimaldab läbi viia
sündmusi nii Keila linna kui Harjumaa elanikele (näiteks Harjumaa laulu- ja tantsupeod,
kontserdid).
M.Aab: eelnõus võiks jalgpalli sisehalli asemel olla lihtsalt sisehall, mis oleks
mitmefunktsiooniline.
M.Liivand: Keila linna praegu kehtiv tegevuskava ei toeta kõiki antud eelnõu tegevusi.
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M.Lepiksaar: sisehalli tõepoolest ei ole linna tegevuskavas, aga see läheb uude
tegevuskavasse sisse. Harjumaa tegevuskava vaadatakse üle iga-aastaselt.
K.Tomera: mul on ettepanek koostöös Lääne-Harjumaa teha kergliiklustee kuni
Kloogarannani ja sealt edasi Paldiskini.
T.Mõistus: seda küsimust võib arutada koos Lääne-Harjumaaga.
Erki Fels: leian, et see on hea projekt ja sellega tuleb edasi töötada.
M.Lepiksaar: sel aastal toetatakse omavalitsuste ettepanekuid 750 000 euroga.
T.Suslov: Maanteeameti töös on Saue-Valingu tee koos kergliiklusteega, edasi tuleb trass
Valingu –Keila. Praegu on olemas kergliiklustee Keila-Karjaküla.
M.Lepiksaar: rahade taotlemiste juures on oluline see, et need oleks kirjas nii Keila kui
Harjumaa tegevuskavades.
Keila lauluväljakul näen suurt potentsiaal tegemaks maakonnaüleseid üritusi.
Ettepanekuid eelnõule saab esitada kuni 6. maini 2019.
Kultuurikomisjoni esimees E.Fels: komisjon tõi välja teise raudtee ülesõidu ehitamise
vajaduse. Komisjonis arutati jalgpalli sisehalli ehitamise küsimust, aga selle väljavõtmine
eelnõust ei leidnud toetust. Komisjon toetas eelnõud.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas eelnõud.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni aseesimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku saata eelnõu teisele lugemisele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) saata eelnõu teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 4
Harjumaa Muuseumi põhimäärus
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: praegu kehtivasse põhimäärusesse on tehtud on muudatusettepanek punkti 3.2.:
Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest. Muuseumi
põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu oma otsusega.
Keila Linnavolikogu 26.03.2019 määruse nr 3 „Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste
põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 lg 2 kohaselt kinnitab hallatava asutuse
põhimääruse Keila linnavolikogu otsusega. Harjumaa Muuseum on Keila Linnavalitsuse
hallatav asutus, mille asutas ja mille põhimääruse kehtestas Keila linnavalitsus Keila
linnavolikogu 29.11.2016 otsusega nr 41 „Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse
asutamine“ antud volituse alusel.
Kuna põhimääruse kinnitamise õiguslik alus on muutunud, tuleb õigusselguse tagamiseks
volikogul kinnitada Harjumaa Muuseumi põhimäärus oma otsusega.
A.Tiko: muuseumis töötab praegu 11 inimest, neist 3 Paldiskis. Suurem töö on kogude
säilitamine ja tutvustamine, sealhulgas näitused ja koolitusprogrammid. Soovime
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praeguse püsinäituse vahetada uue ja huvitavama vastu. Lisaks on meil pidevalt
vahenäitused, praegu nt mööblinäitus.
Haridusprogrammid on seotud rahvakalendri tähtpäevadega. Jõepargis toimuvad
maastikumängud.
Kogudes on meil üle 20 000 eseme ja neid tuleb juurde.
Erki Felsile: kogudesse tulevad uued esemed selle läbi, et inimesed pakuvad kogudesse
oma esemeid või kogume me ise siis, kui leiame, et mõnedes osades on lüngad.
Korralike inventuuride käigus selgub, et kogudes on osa esemeid kannatada saanud.
A.Tiko A.Loogile: praegu on lisaks rahale puudu ka inimesi, kes võimaldaks rohkem
haridusprogramme läbi viia.
A.Tiko T.Mõistusele: omatulusid on 20 000 euro ringis. Õppeklassi valmimisel on
lootus ka see teenima panna.
A.Tiko K.Kasele: kõige väärtuslikumad esemed on muuseumis 15. sajandist pärit Püha
Jüri ripats, Padise pada, Eesti kiriku mündid. Arheoloogia kogu on Eesti riigi omand,
mitte Keila linna omand.
A.Tiko T.Tamkivile: oma töö paremaks tegemisel kasutame ka vabatahtlikke Muuseumi
Sõprade Klubist.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 12
„Harjumaa Muuseumi põhimäärus”.
Päevakorrapunkt 5
Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“
muutmine
T.Mõistus andis sõna Uno Paasile.
U.Paas: eeskirja § 2 punktis 7 toodud romusõiduki definitsiooni muudetakse ja
määratletakse romusõidukina mistahes sõiduk, mitte ainult mootorsõiduk, millel
puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma
välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub visuaalselt linna puhtust ja
heakorda. Muudatuse tulemusel on romusõiduk igasugune sõiduk, millel puuduvad
eelnimetatud osad ja mis samal ajal riivab linna esteetilist väljanägemist või on
väljanägemiselt küll talutav, kuid rikub linna puhtust ja heakorda, nt takistab
tänavahooldustöid, muru niitmist vms.
U.Paas A.Loogile: Keila linnas on kümmekond autot, mis ei ole pargitud vaid ladustatud.
Lisaks on veel inimesi, kes on kogunud autosid-busse nii oma, kui linna ja riigimaale.
Probleem on aktuaalne talvel, kui need segavad lumekoristust.
Linnateed on sõitmiseks, autode parkimise koht on oma kinnistul.
U.Paas V.Paalaroosile: auto võib parklas parkida pikalt ja põhjust selle äraviimiseks ei ole.
U.Paas: eeskirja § 3 punkti 4 kohaselt on heakorra nõuete tagamiseks keelatud haljasala
või muu roheala ja selle rajatiste kahjustamine, puude ja põõsaste raiumine või
hävitamine linnavalitsuse kooskõlastuseta. Muudatusega ei pea inimene aiamaa
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hoolduseks enam luba raieluba hankima. Puude ja põõsaste raiumist reguleerib raie
eeskiri. Väärtuslikke puid tohivad kärpida ainult arboristid.
U.Paas M.Õunloole: omavoliliselt linna istutatud puud tuleb likvideerida siis, kui need
segavad linnaelu.
Eeskirja § 4 lõike 2 punktis 2 toodud sõiduki omaniku kohustuseks on kehtiva
redaktsiooni järgi heakorratöid seganud parkiva mootorsõiduki ümbruse ainult lumest ja
jääst puhastamine ühe meetri ulatuses sõidukist. Eeskirja § 2 punkti 6 kohaselt on
heakorratööd lisaks lume ja jää koristamisele ka tolmu, liiva, prahi, jäätmete,
mahalangenud lehtede koristamine, niitmine, libedusetõrje tegemine ja muu linna puhtuse
ja korra tagamiseks vajalik töö.
Seega on õigustatud panna oma mootorsõidukit tänaval heakorratöid takistavalt parkinud
isikule kohustus puhastada oma sõiduki ümbrus igasugusest prahist.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaross: komisjon toetas eelnõud.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 6 „Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5
„Keila linna heakorraeeskiri“ muutmine”.
Päevakorrapunkt 6
Jaoskonnakomisjonide moodustamine 2019 Europarlamendi valimisteks
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: otsuse eelnõuga tehakse linnavolikogule ettepanek moodustada 26. mai 2019
Euroopa Parlamendi
valimiste läbiviimiseks Keila linna haldusterritooriumil 2
jaoskonnakomisjoni ning nimetada nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
Erakonnad said oma kandidaate esitada kuni 16 aprillini. Kandidaate tuli üks (Isamaa).
V.Paalaroos ja K.Kask taandasid ennast hääletuselt.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 erapooletu, 2 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 13 „Jaoskonnakomisjonide moodustamine 2019
Europarlamendi valimisteks”.
Päevakorrapunkt 7
Keila Teenetemärgi andmise otsustamine
T.Mõistus andis ülevaate esildistest, mis kõik on esitatud tähtaegselt. Teenetemärgi
saajate kandidaatideks esitati 4 esildist.
Volikogu otsustas häälteenamusega, et sel aastal antakse välja kaks teenetemärk.
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Volikogu liikmete arutelu ja salajase hääletamise tulemusel otsustati teenetemärk anda
Ilma Adamsonile rahvuskultuuri edendamise eest (märk nr 34) ja Ester Paapile
sõpruslinnadega suhete hoidmise eest (märk nr 35).
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 14
„Keila linna teenetemärgi andmine”.

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 28. mail 2019 kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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