KEILA LINNAVOLIKOGU 36. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

27. oktoober 2020 nr 9

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.05

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;
Puudus:;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Avo Reiska, Valdur Vacht, Maret Lepiksaar, Uno
Paas, Eike Käsi, Jaanus Väljamäe, Inge Angerjas.
T.Mõistus avas istungi ja avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (17 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linnapea aruanne
Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)
Investeeringutoetuse taotlemine ja rahalise kohustuse võtmine
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: elanike arv kõigub 10 000 ümber.
Oktoobrikuu tulumaksu laekumist veel ei tea, aga septembrikuu tulumaksu laekumine oli
939 285 eurot. Võrreldes mulluse septembriga on seda 4 % enam. 9 kuu laekumine kokku
+2,4%.
Töötute arv Keilas praegu Keilas 284 (septembris 277).
Koroona viirus levib jätkuvalt, tõsi Eestis leebemal kujul, võrreldes naabritega. Keilas
positiivseid teste on hetkel 3 hiljuti oli 8. Täna toimus ka Põhja Eesti regionaalne

kriisikomisjon. Oluliselt praegu Keilas elu häiritud ei ole, täiendavaid piiranguid ei
rakendata.
Sel sügisel traditsiooniline beebiball viimastel kuudel Keilasse sündinud lastele jäi ära.
Küll aga viidi Keila linna elanikuks sündimise tunnistus, hambalusikas ja kingipakk 8. ja
9.oktoobril lastele koju kätte.
Kaasava eelarve ideekorjel kogunes 22 ettepanekut, mille seast komisjon valis välja 9
ideed (kaks ettepanekut olid väga sarnased ning need liideti kokku), mida rahvas
hääletab.
30.oktoobrini saavad Keila elanikud vastata rahuloluküsitlusele. Webis saab vastata
lingil: https://www.keila.ee/arengukava. Küsitlus on üks koostatava linna arengukava
ettevalmistavatest menetlustoimingutest
Lauluväljaku piirkonna arhitektuurivõistlus on läbi saanud. II etapis žürii vaatas üle
laekunud 4 tööd. Žürii otsus avalikustati 20.oktoobril, kui Harju Maakonnaraamatukogus
avati laekunud töödest näitus. Järgneb projekteerimistingimuste koostamine,
läbirääkimised võitnud arhitektidega. Võitis töö märksõnaga „Kubu", mille esitas
konkursile Molumba OÜ.
Kultuurikeskuses toimus konkurss Keila Noor Laulja 2020. See on maakondliku laste
lauluvõistluse Harjumaa Laululaps 2020 eelvoor.
Veel valik tegemistest:
algkoolimaja ja võimla ehitus läheb hoogsalt. Suuremaid probleeme ei ole v.a ehitusest
tingitud mudased tänavad;
Jätkuvad Jõe ja Haapsalu mnt remont;
Pae tänava ja Luha tänavate kaevetööd on küll põhiliselt läbi, kuid taastetööd jätkuvad;
toimub gaasitrassi projekteerimise ettevalmistamine;
oktoobris alustati Keila Mihkli kiriku pikihoone katuse remont. Hoone katust
remonditakse kolmes etapis. Esimene etapp maksab ligikaudu 100 000 eurot. Enamuse
kuludest katab muinsuskaitseamet, oma panuse annavad ka Keila linn ja kogudus.
Kogudus on selleks otstarbeks loonud katuseremondi fondi.
riigihankel „Keila Kooli (Pargi 2) koolimööbli hankimine" tunnistati edukaks OÜ
Teritaja pakkumus maksumusega 355 450 eurot (+20% km), kui madalaima hinnaga
pakkumus.
Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro käis linnavalitsuses tutvustamas Koolirahu
projekti. Kohtumisel abilinnapea Maret Lepiksaarega oli jutuks, et 2021 kuulutataks
koolirahu välja Keilas.
Abilinnapea Maret Lepiksaar ja Valdur Vacht kohtus XX Ülemaalise Jõuluvanade
Konverentsi korraldajatega, et arutada võimalust konverentsi rongkäigu korraldamiseks
Keilas 28. novembril.
8.oktoobril toimus Tartu Ülikooli Chemikumis neljas vesiniku päev „Vesiniku ja
vesiniktehnoloogia seadmete arendamine Tartu Ülikooli keemia instituudis ning Eestis".
Ettekandega Keila võimalustest vesiniku kasutuselevõtuks kõneles abilinnapea Timo
Suslov.
Uuendati kõrghaljastust: Männi parki istutati 15 pärnapuud ja 15 lehist.
Ettevalmistused talviseks perioodiks (kohtumised teehooldajatega, purskkaev suletakse
jm).
Koostamisel on linna 2021. majandusaasta eelarve.
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Enno Fels M.Jamnesele: ka tulevikus mahuvad rahvatantsijad lauluväljakul tantsima –
uus planeeritav lauluväljak võimaldab seda täielikult. Praegu on tegemist
ideelahendusega, mille alusel valmistatakse ette projekteerimise lähteülesanded.
Lauluväljak ja seda ümbritsev park moodustavad ühtse terviku.
Enno Fels K.Tomerale: praegune lauluväljaku eskiis- idee ei anna täpset ülevaadet
tehniliste lahenduste kohta.
K.Kask: lauluväljaku funktsionaalsus ja kunstiline lahendus lähtub praegusest eskiisist.
Enno Fels: eesmärk on, et lauluväljakul leiaks tulevikus rohket kasutust.
I.Angerjas: võidurühmas tegid koostööd nii arhitektid, insener, maastikuarhitektid jne.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Erki Fels saabus kell 18.20
Elmet Puhm lahkus kell 18.30
Päevakorrapunkt 2
Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 avalik väljapanek toimub 28. oktoobrist 10.
novembrini 2020. Ettepanekuid tegevuskavale ja eelarvestrateegiale saab esitada avaliku
väljapaneku kestel kuni 10. novembril 16.00-ni 2020 kirjalikult Keila Linnavalitsusele.
Avalik arutelu toimub 10. novembril 2020 kell 18.00 Keila Linnavalitsuse II korruse
saalis.
Järgmisel aastal hakkame koostama uut arengukava.
Võrreldes eelmise tegevuskavaga on juurde tulnud lauluväljaku kaasajastamine ja turu
rekonstrueerimine, viidasüsteemi väljaarendamine. Välja on võetud juba lõpetatud tööd.
Tegevuskavas on muudetud või täpsustatud osade tegevuste sõnastust.
M.Lepiksaar A.Pärlinile: jalgpallihall on tegevuskavas sees.
M.Õunloo: tegevuskavas peaks kirjas olema ka uisutamisväljaku rajamine. Nt. laululava
juurde.
M.Lepiksaar: minu jaoks on oluline Loode-Eesti geopargi loomine koostöös teiste
omavalitsustega (Saku, Kiili, Saue, Lääne-Harju, Harku, Lääne-Nigula vald ja Haapsalu
linn) ja seda veab Lääne-Harju koostöökogu.
Tegevuskava tabelis on ära toodud summad, mis tulevad linnalt ja on juba kinnitatud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Keskkonnakomisjon tegi ettepaneku panna järgmisesse arengukavasse sisse avalikud
WC-d.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas otsuse eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 31 „Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025
tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine“
Päevakorrapunkt 3
Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2020. aasta II
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2020. aastaks kinnitatud eelarve maht 1 669 337
euro võrra.
Vastavalt määruse eelnõule vähenevad linna eelarve põhitegevuse tulud -272 892 eurot,
suurenevad põhitegevuse kulud 33 064 eurot ja suureneb investeerimistegevus
kogusummas 1 027 585 eurot.
Keila linna eelarve tulusid vähendatakse 338 600 eurot alljärgnevalt: Seoses pandeemia
COVID-19 mõjudega majandusele on konservatiivsest eelarvestrateegiast lähtuvalt
põhjendatud üksikisiku tulumaksu laekumisest maksutulu vähendamine summas 300 000
eurot (aasta tulumaks11 300 000)
Vähendatakse kaupade ja teenuste müügist laekuvaid tulusid 38 600 eurot seoses õpilaste
arvu vähenemisega 2020/2021 õppeaastal, millest Keila Kooli tegevusala tuluartikli KOV
tulusid vähendatakse 28 600 eurot ja Keila Lasteaed Vikerkaar tegevusala artiklit
Osalustasu tulusid vähendatakse 10 000 eurot.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 33 656 eurot, mis sisaldab
projekte, mis on tulnud kahe lisaeelarve vahel.
Vastavalt toetusfondi lisavahendite eraldamisele suurendatakse mittesihtotstarbeliste
toetuste tulusid 11 052 euro võrra järgmiselt:
Vabariigi Valitsuse 08.10.2020 korraldusega eraldati Keila linnale toetusfondi
lisavahenditest toimetulekutoetuse maksmiseks 3 951 eurot ning asendus- ja
järelhooldusteenuse toetuseks 7 101 eurot. Nimetatud tulude võrra suurendatakse
vastavalt esitatud taotlusele tegevusala Asendus- ja järelhooldusteenuse toetused 7 101
eurot ja tegevusalale Toimetuleku toetus 3 951 eurot.
Eelarve tulusid suurendatakse 1 963 229 euro võrra järgmiselt:
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 II
lisaeelarvesse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimisena summas 532 494 eurot.
Sihtfinantseerimise vahenditest kasutatakse Keila Tervisekeskuse pesuruumide remondi
eraldiseks summas 25 000 eurot, 28 000 eurot Haapsalu maantee teekatte remonttöödeks
ja 69 000 eurot Paldiski maantee äärsete parkimiskohtade loomiseks. Ülejäänud 410 494
eurot planeeritakse Keila Kooli Pargi 2 algkooli maja juurdeehituse mööbli soetamiseks.
Mööbli soetuseks saadud vahendite arvelt suurendatakse 2020. aasta toetuse tulusid ja
kulud kajastatakse 2021. aasta eelarves.
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Vastavalt majandus- ja taristuministri käskkirjale nr 156 eraldati Keila linnale kohalike
teede hoiuks ettenähtud vahenditest Haapsalu maantee remontimiseks 65 300 eurot,
millega suurendatakse põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimise tulusid tegevusalal
Teede-ja tänavate korrashoid.
Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 27 võõrandati Keila linnale kuuluv Pargi 2
kinnistu. Võõrandamisest laekuvad vahendid 1 344 435 eurot kajastatakse tegevusalal
Põhi- ja üldkeskharidus Keila Kool. Eeltoodud summast eraldatakse Keila Linnavolikogu
otsusega nr 27 Keila Vesi AS aktsiakapitali suurendamiseks 1 174 700 eurot. Ülejäänud
tulu summas 169 735 eurot kajastatakse kassajäägis.
Seoses Keila Sotsiaalkeskuse aadressil Pargi 37 kogukonnas elamise teenuskoha
valmimisega alustati septembris 2020 teenuse osutamist. Sellest tulenevalt lisatakse
eelarvesse kogukonnateenuse tulud tegevusalale summas 21 000 eurot. Sama summas
kirjendatakse kogukonnateenuse majanduskulusid.
Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:
Vastavalt Keila Linnavolikogu otsusele nr 28 liidetakse Keila Põhikooli tegevusalalt
personalikulude jääk summas 42 569 eurot ja majanduskulude jääk summas 5 431 eurot
Keila Kooli tegevusalale kululiikide detailsusega ja Keila Põhikooli tegevusalalt
personalikulude jääk summas 66 401 eurot ning majanduskulude jääk summas 75 220
eurot Keila Kooli tegevusalale kululiikide detailsusega.
Vähendatakse Keila kooli tegevusala majanduskulude kululiiki Toiduained ja
toitlustusteenused 35 000 euro võrra ja samas summas suurendatakse Keila Kool HEV
tegevusala personalikulusid. Keila Kooli põhikool personalikuludesse tegevusalale
liidetakse 40 000 eurot, mis kaetakse Keila Noortekeskuse tegevusala personalikuludest
10 000 eurot, Keila Kultuurikeskuse tegevusala personalikuludest 15 000 eurot ja Keila
Sotsiaalkeskuse
puuetega
inimeste
sotsiaalhoolekandeasutused
tegevusala
personalikuludest 15 000 eurot.
E.Käsi T.Mõistusele: sel õppeaastal on laste koguarv 50 võrra väiksem möödunud
aastast.
A.Reiska M.Aabile: kooli mööblihange sisaldab lisaks õpilaste mööblile
garderoobikappe, tehnikat jne.
Pargi 37 toetatud elamise maja tulu tuleb sotsiaalministeeriumist.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas esimese lugemise lõpetamist ja
teisele lugemisele saatmist.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas esimese lugemise lõpetamist ja
teisele lugemisele saatmist.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas otsuse eelnõud. Parandus- ja
muudatusettepanekuid saab linnavalitsusele esitada 6. novembri 2020 kella 9.00-ni.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja teisele lugemisele saatmise
hääletusele.

5

Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
Päevakorrapunkt 4
Investeeringutoetuse taotlemine ja rahalise kohustuse võtmine
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu eesmärk on kinnitada investeeringutoetuse arvelt taotletavate
projektide nimekiri ja lubada Keila Linnavalitsusel 2020. aastal välja kuulutada sellega
seonduvad riigihanked ning võtta seoses sellega varalisi kohustusi, mille tasumise tähtaeg
on kuni 31.12.2021.
Keila Kultuurikeskuse tuletõkke uste paigalduse abikõlblike kulude maksumus on 29
865,70 eurot; Keila lasteaed Vikerkaar Sipsiku maja kööginurkade ehitus koos tehnika
paigaldusega abikõlblike kulude maksumus on 27 639,94 eurot ja Keila Tervisekeskuse
ruumide remondi abikõlblike kulude maksumus on 25 000 eurot. Need tööd on teostatud
2020. aastal.
Keila Kooli (Pargi 2) koolimööbli ostmise eeldatav maksumus on 426 540 eurot,
Haapsalu mnt osalise rekonstrueerimise eeldatav maksumus on 28 000 eurot, ning
Paldiski mnt. äärde parkimistaskute loomise eeldatav maksumus on 69 000 eurot. Nende
projektide elluviimiseks vajalikud tegevused peavad olema lõpetatud 2021. aasta jooksul.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 34 „Investeeringutoetuse taotlemine ja rahalise kohustuse
võtmine“
Päevakorrapunkt 5
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Erki Felsile.
Erki Fels: palun kinnitada kultuurikomisjoni koosseis järgnevalt: esimees Erki Fels,
aseesimees Ivar Krustok, Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi,
Urve Paltser, Anneli Pärlin, Andres-Indrek Paukson, Daniel Sei.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 33 „Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine“
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Päevakorrapunkt 6
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Kalle Kasele.
K.Kask: palun kinnitada sotsiaalkomisjoni koosseis järgnevalt: esimees Kalle Kask,
aseesimees Viljar Paalaroos, Andrus Loog, Lea Vahter, Janne Sirel, Maret Väli, Riina
Sippol, Pille Sakteos, Kadri Tomera, Kertu Lepiksaar.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 34 „Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 24. novembril 2020 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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