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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.20
Koosolek toimus Keila Linnavalitsuse saalis ja infosüsteemis VOLIS, mida toetas
elektrooniline süsteem ZOOM.

Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Märt Jamnes, Elmet Puhm, Anneli Pärlin, 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: linnapea Enno Fels, abilinnapea Timo Suslov, abilinnapea Maret Lepiksaar
finantsjuht Avo Reiska, abilinnapea Eike Käsi, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe,
pressiesindaja Valdur Vacht, IT-spetsialist Tarmo Rande.
T.Mõistus avas istungi ja avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: häälteenamusega (16 poolt, 2 ei hääletanud) järgmine linnavolikogu istungi
päevakord:
1.
2.
3.

4.
5.

Linnapea aruanne
Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“
muutmine
Rahalise kohustuse võtmine ja ühishankes osalemine
Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest
vabaühenduste toetamise kord“ muutmine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: 2020. aasta möödus viiruse taustal ja olukord ei näita selles osas paranemise
märke.

Ööpäevaga lisandus Keila linnas 8 nakatunut ja kokku on registrijärgselt neid 57.
Tegelik on kindlasti suurem, kuid üks asi on arvud, teine reaalne olukord. Seega
käitugem arukalt ja kõik saab korda. Masenduseks pole põhjust. Saab minna vaid
paremaks.
Kõik vajalikud teenused toimivad. Asutused töötavad.
Keilas kehtivad üleriigilised piirangud. Suuremad avalikud üritused oleme lähiajal ära
jätnud, koolid on kaugõppes, lasteaiad töös.
Lasteaedades toimusid jõulupeod, mis sel aastal peeti omaette – lapsevanemateta.
Jõulu jumalateenistus toimub Miikaeli kirikus videovahendusel.
Linna rahaline seis on hea. 2020 aasta novembrikuu tulumaksu laekumine 936 640 eurot.
Seega 0,7% enam kui mullu. Ehk siis aasta on möödunud hästi. Kõik vajalik, mis plaaniti
teha, sai tehtud. Mõningaid investeeringuid isegi rohkem. Ka töötasude osas pole tehtud
kärpeid.
Ka järgmise aasta eelarve ja tegemiste suhtes oleme optimistlikud.
Kuni aastavahetuseni jätkub Keila linna elanikuks registreerimise kampaania. Keila
elanike arv on 14. detsembri seisuga 10 016.
Töötuid on Keilas 13.12.2020 seisuga 303. Võrdluseks 08.12.2020 seisuga oli 298, see
arv on siis tõusnud. Tavapärane töötute arv on Keilas 100-120.
Detsembris sai punkti tänavavalgustuse rekonstrueerimise II etapp, mille käigus
paigaldati 354 valgustit ja 44 uut masti, veeti 1428 meetrit maakaablit ja 1050 meetrit
õhuliini.
Lõpetati Jõe tänava Ülesõidu tänava ja Tuula tee vahelise lõigu rekonstrueerimine.
Keila Keskpark sai Vabariigi Presidendi konkursi "Kaunis Eesti kodu 2020" võitja
auhinnaplaadi ja Presidendi allkirjaga tunnistuse. Keila Keskpark oli konkursi "Harjumaa
kaunis kodu 2020" võitja ühiskondlike objektide kategoorias.
Linnavalitsus otsustas viia 7. detsembrist 2020 kuni 15. jaanuarini 2021 läbi konkurss
„Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus" ning kinnitas konkursi juhendi
On aeg mõelda Kultuuripreemiale ja kandidaatide esitamisele.
23. ja 31. detsembril on Linnavalitsuse tööaeg kell 8.00 kuni 12.00.
Enno Fels A.Loogile: Miikaeli kiriku jõulujumalateenistuse salvestas Keila TV ja seda
saab näha koguduse kodulehel ja Facebooki lehel ning Keila linna Facebooki lehel.
Enno Fels E.Puhmile: koroonasse haigestunute arv linnas on küll ametkondlik teave,
aga on siiski linna kodulehel üleval. Ilmselt ei ole andmed päris täpsed – osa haigestunuid
ei ole registreeritud.
Enno Fels V.Paalaroos: Miikaeli kirik on pühade ajal lahti, täpsemalt palun vaadata
kiriku kodulehelt.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2021. aasta eelarve projektis on
põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 18 182 293 eurot, põhitegevuse kuludeks 17 439
007 eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 398 900 eurot, vahendid
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finantseerimistegevuseks -341 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas -996 614
eurot.
Esimese ja teise lugemise vahel eelnõule ettepanekuid ei tulnud. Linnavalitsuse poolt tuli
redaktsioonilisi muudatusi.
Toetuste määrade osas on esmakordselt kooli mineva lapse toetus suurendatud 100-lt
eurolt 120 euroni, muudel põhjendatud juhtudel makstav Toetus 300-lt eurolt 400 euroni,
matusetoetus 230-lt eurolt 240 euroni, puudega lapse hooldajatoetus 50-lt eurolt 70
euroni. Kaks eelmiste aastate eelarvetes käsitletud toetuseliiki, s.o. sügava puudega isiku
hooldajale makstava hooldajatoetuse määr ja raske puudega isiku hooldajale makstava
hooldajatoetuse määr, on liidetud ja toetuseliigi nimetus on täisealise isiku
hooldajatoetus, mille piirmäär on 70 eurot isiku kohta kuus.
Ära on jäetud kaks sissetulekust sõltuvat toetuse liiki, s.o. koolitranspordi toetus ja
toitlustustoetus, kuna neid toetusi pole kahel viimasel aastal taotletud (kui siiski tekib
olukord kus neid taotletakse, on võimalus lapsi toetada toetuseliigi “muudel põhjendatud
juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus” ulatuses). Võrreldes varasemaga lisandus uus
toetuseliik, s.o. koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetus, mille vajadus on ilmnenud
sotsiaaltöötajate praktika kaudu, ja mis aitab vähese sissetulekuga peredel paremini
toime tulla.
1. jaanuari 2021. aasta seisuga on Keila linnal finantskohustus summas 7 900,0 tuhat
eurot, millest 341,0 tuhat eurot kuulub tasumisele 2021. aastal.
Linna kõige suurem tulu on maksutulu – see on kavandatud samas suuruses, kui sel
aastal, selle järel kaupade-teenuste müük.
Põhitegevuse kulud on jaotatud vastavalt tegevusvaldkonnale – see teeb eelarve lugemise
täpsemaks. Eelarve mahtu see ei muuda.
5400 eurot on eraldatud noorte huvitegevusele, et maksta teistele omavalitsustele meie
laste ringidest osavõtu eest.
Kuna kaasava eelarve võitis madalseiklusrada, siis selle summa 15 000 eurot on viidud
tervisekeskuse alla (enne elamu- ja kommunaaltegevus).
Linnamajanduse investeeringuteks planeeritakse 804 400 eurot, millest omavahendite
arvelt investeeritakse 775 000 eurot. Eelpool nimetatud pikaajaliste projektide
projekteerimisteks kavandatakse 184 400 eurot (lauluväljak 75 000 eurot ja Keila turu
arendamine 80 000 eurot) Linna tänavaid renoveeritakse 520 000 euro ulatuses (sh Ohtu
tee 200 000 eurot, Pargi tn alad 125 000 eurot, Ülesõidu ja Männiku kõnniteed 195 000
tuhat eurot). Keila linna viidasüsteemi ehitamiseks nähakse ette 100 000 eurot.
Kultuurikomisjoni koosseisu esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
Korrakaitsekomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
16 „Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“
Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“
muutmine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: määruse eelnõuga tehakse ettepanek viia sisse muudatused Keila Linnavalitsuse
teenistuskohtade koosseisus.
Keila Linnavalitsuse(asutusena) koosseisu muudatuste eesmärgiks on linnavalitsuse
ülesannete täitmiseks piisaval hulgal oskusteavet omavate pädevate ametnike teenistusse
võtmiseks võimaluse loomine.
Soov on tugevdada linna planeerimist ja juurde võtta planeeringute spetsialisti, kes
abistab linnaarhitektiga. Jaanuarist tuleb linnavalitsusse uus arhitekt.
Sotsiaalosakonda lisanduvad eestkostespetsialist ja erivajadustega laste spetsialist.
Arendusvaldkonna abilinnapea alluvusse on lisatud e-teenuste arendusspetsialist ning
linnasekretäri alluvusest on 2 infotehnoloogia spetsialisti viidud arendusvaldkonna
abilinnapea alluvusse.
Linnakantselei koosseisu on lisatud kantselei assistendi töökoht.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
17 „Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine“
Päevakorrapunkt 4
Rahalise kohustuse võtmine ja ühishankes osalemine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: eelnõu eesmärk on tagada Keila-Pääsküla raudtee ja Tuula tee ristumiskohas
jalakäijate tunneli rahastamine 50% ulatuses AS Eesti Raudtee poolt korraldatava vastava
ehitushanke edukaks tunnistatud pakkumuse käibemaksuta maksumusest, kuid mitte
rohkem kui 250 000 euro suuruses summas, mis tasutakse 3 aasta jooksul, perioodil
01.01.2021 kuni 31.12. 2023.
Poolte vahel tunneli projekteerimise finantseerimiseks sõlmitud koostöölepingu
maksumuseks kujunes hanke tulemusel kokku 23 100 eurot, millest Keila linna kanda jäi
50%.
AS Eesti Raudtee teeb Keila Linnavalitsusega igakülgset koostööd raudteemaale
piirdeaedade rajamisel Keila linnas, võttes arvesse liikumisteid põhja ja lõuna suunas.
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Samatasandiline raudtee ülekäik ei ole turvaline.
Keila linn ja Eesti Raudtee lähevad jaanuaris ühishankesse, mille osisteks on ülekäik ja
raudteesild, mida hakatakse üheaegselt rajama.
Timo Suslov I.Krustokile: jalgrattaga Tallinnasse mööda kergliiklusteid saab sõita
loodetavasti lähitulevikus. Praegu tehakse Valingu ümbruses töid, samuti Saue kandis.
M.Aab: tunnel on suurepärane idee, paraku on Tuula tee praegu valgustamata ja tee
kehvas olukorras.
Timo Suslov: kindlasti tuleb mõelda Tuula tee renoveerimisele.
M.Jamnes: kui lai tunnel tuleb?
Timo Suslov: tunnel on mõeldud jalakäijatele ja autod sealt läbi ei pääse.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 39
„Rahalise kohustuse võtmine ja ühishankes osalemine“
Päevakorrapunkt 5
Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest
vabaühenduste toetamise kord“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaar.
M.Lepiksaar: eelnõu koostamise eesmärk on laiendada Keila linnas kogukonnale
vajaliku ühekordse tegevuse toetuse ja projektitoetuse saajate ringi. Muudatuse üheks
eesmärgiks on ka inimeste ettevõtlikkusele julgustamine.
Praegu kehtiva korra puhul on miinuseks see, et projektitoetust ei saa taotleda Keila
kogukonna jaoks olulisi projekte ja ühekordseid tegevusi pakkuvad osaühingud ja
füüsilisest isikust ettevõtjad. Taotlejate ringi laiendamise tulemusel on see võimalik.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 kohaselt otsustab
omavalitsusüksus neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole antud seadusega kellegi teise
otsustada ja korraldada ning § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt kuulub toetuste andmise ja
valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine volikogu
ainupädevusse. Pärast korra muudatuste vastuvõtmist tegeldakse aktiivselt nende
tutvustamisega, planeerides ja korraldades lisaks korra meediaruumis tutvustamisele
konkreetseid nõustamisi sihtgruppidele.
K.Tomera: analoogsed eelnõud võiks edaspidi suunata ka sotsiaalkomisjoni.
T.Mõistus: võtame tulevikus ettepaneku arvesse.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon teeb ettepaneku muuta eelnõu § 1 lg 5
asendades seal sõna „osaühing“ sõnaga „äriühing“.
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T.Mõistus pani rahanduskomisjoni ettepaneku hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) toetada rahanduskomisjoni ettepanekut ja asendada
eelnõu § 1 lg 5 sõna „osaühing“ sõnaga „äriühing“.
§ 1 lg 5 „Kogukonna tegevuse läbiviimiseks saavad toetust taotleda Keila linna osaluseta
äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing ja nende
isikute võrgustik.“
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena 18
„Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest
vabaühenduste toetamise kord“ muutmine“

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 26. jaanuaril 2021 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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