KEILA LINNAVOLIKOGU 44. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila - Tuula

22. juuni 2021 nr 6

Istung algas kell 17.00,
lõppes kell 18.20

Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Anneli Pärlin, Andrus Loog, Karl Olaf Loog, Mati
Krusel, Tarmo Tamkivi, Erki Fels, Meelis Aab, Mati Õunloo, Kalle Kask, Ivar Krustok,
Tanel Mõistus, Pärje Ülavere, Elmet Puhm, Jaan Murdla, Margus Välja, Tanel Suslov,
Timo Suslov;
Puudus: Snežana Ušakova;
Kutsutud: linnapea Enno Fels, abilinnapea Maret Lepiksaar, abilinnapea Eike Käsi,
pressiesindaja Valdur Vacht, abilinnapea Inge Angerjas, linnasekretär Maris Mäger, ITspetsialist Tarmo Rande.
A.Pärlin: esitan kirjaliku arupärimise linnapeale seoses Timo Suslovile hüvitise-preemia
maksmisega. See tegevus ei ole linnapea pädevuses, vaid ainult volikogu otsustada.
A.Pärlin andis kirjaliku arupärimise linnavalitsusele.
T.Mõistus avas istungi ja avaldas päevakorra projekti.

Kinnitati: ühehäälselt (15 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1. Linnapea aruanne
2. Rahalise kohustuse võtmine
3. Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse
muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine
4. Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kinnitamine
5. Määruse kehtetuks tunnistamine
6. Keila Muusikakooli põhimääruse kinnitamine
7. Määruste kehtetuks tunnistamine
8. Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine
9. Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026
10. Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine,
valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

11. Keila linna valimiskomisjoni moodustamine ning liikmete ja asendusliikmete
nimetamine
12. Keila linna teenetemärgi andmine (kinnine)
Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: elu hakkab tavapärasesse voolu minema.
Toimusid Titeralli, sildade jooks, 100 tamme istutamise aastapäeva piknik.
21. juunil oli Jõepargis pööripäeva simman.
Koolides ja lasteaedades toimusid lõpetamised. Väärikate ülikool alustas loengute sarja.
Linnavalitsuses toimus arengukava seminar. Kestab üldplaneeringu tegemine.
21. juunil toimus Padisel noorte kriisiabi seminar kuuele omavalitsusele.
8. juunil käis linnavalitsuses haridus- ja teadusminister. Muuhulgas tegime koos linna
peal tutvumisringi.
Teedel käivad remonditööd. Samuti käib gaasitrassi rajamine.
Kultuurikeskus saab uue ilme.
Eesti Raudtee tunneli hange läheb peagi üles. Linnavalitsus osaleb aktiivselt
hanketingimuste nimetamisel.
Käib lauluväljaku projekteerimine.
3. juunil otsustas linnavalitsus viia läbi konkurss „Kaunid kodud“ lõpptähtajaga 3
september.
Kooli toitlustushanke kaebus jäeti halduskohtus rahuldamata.
Riigikohus otsustas, et koolide ühendamise kassatsioonkaebus jäeti menetlusse võtmata.
Enno Fels M.Õunloole: lauluväljakule tulevad korralik valgustus ja ka valvekaamerad.
M.Aab repliik: koolide lõpetamiste veebiülekanne oli väga õnnestunud ja sai
lapsevanematelt positiivse vastukaja.
Enno Fels A.Pärlinile: kooli ehitus ei ole päris graafikus. Ilmselt venib ehitus kuu võrra
edasi.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Rahalise kohustuse võtmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: laste arv Keilas on suurenenud ja on vaja uusi täiendavaid lasteaiakohti. Kõige
operatiivsem küsimuse lahendamiseks on konteineri rentimine. Järjekorras on praegu 17
last erinevates vanustes. Teadaolevalt on lapsi teistest omavalitsustest lisandumas.
Lasteaedades reservkohti pakkuda ei ole.
Eelnõu eesmärk on lubada Keila Linnavalitsusel 2021. aastal välja kuulutada riigihange
mooduli rendiks Keila Lasteaed Vikerkaar rühmaruumideks kuni kaheks aastaks ning
võtta seoses sellega varalisi kohustusi.
Plaan on moodustada liitrühmad 2-6 eluaastani maksimaalselt 20 lapsega. Konteiner
tuleb Sipsiku lasteaia hoovi peale.
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Kaheks aastaks sõlmitava lepingu eeldatav maksumus ca 120 000 eurot. Hange võtab
aega ja sõltub saadavatest konteineritest.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas otsuse eelnõud esitatud kujul
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 15
„Rahalise kohustuse võtmine“
Tanel Suslov saabus kell 17.25
Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude
kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: Keila linnavalitsus teeb ettepaneku pikendada tähtaega määramata praegu
kehtivaid osalustasu määrasid sh lapsevanema poolt kaetava osa määra 70 eurot, kui
lapse mõlema vanema elukoht või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas määruse eelnõud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 7
„Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude
kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine“
Timo Suslov saabus kell 17.28
Päevakorrapunkt 4
Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: lasteaia põhimääruses on vajalik uute lasteaiakohtade loomisega seonduvalt
lasteaia rühmade arvu suurendamine (senise 18 rühma asemel 19 rühma), mistõttu tuleb
muuta vastavalt lasteaia põhimääruse § 7 lõiget 2.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas otsuse eelnõud.
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T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 16
„Keila Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kinnitamine“
Päevakorrapunkt 5
Määruse kehtetuks tunnistamine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määruse eelnõu eesmärk on Keila linnavolikogu määrusena kehtestatud Keila
Lasteaed Vikerkaar põhimääruse kehtetuks tunnistamine, kuna Keila linnavolikogu on
reguleerinud linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse kinnitamise volikogu otsusega.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas määruse eelnõud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 8
„Määruse kehtetuks tunnistamine“
Päevakorrapunkt 6
Keila Muusikakooli põhimääruse kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: kehtivasse Muusikakooli põhimäärusesse on vajalik sisse viia sätted
täiskasvanutele vabaharidusliku muusikahariduse andmiseks võimaluste loomiseks.
Kuna õppetasu ja teenuste hindu on vajadusel võimalik operatiivsemalt kehtestada ja
muuta linnavalitsusel, siis volitatakse lapsevanema või õppuri poolt tasumisele kuuluva
õppetasu suurust ja muusikakooli teenuste hindasid ning õppetasu maksmisest
vabastamise tingimusi kehtestama linnavalitsust.
Õppetasusid planeeritakse täiendada vabaõppe õppetasumääradega järgmiselt:
1) 1 individuaalne õppetund (45 minutit) 25 eurot kord;
2) 1 õppetund õpperühmas 50 eurot kord õpperühma kohta.
Linnavalitsus koostöös Muusikakooliga on põhimääruse üle vaadanud ja kaasajastanud.
Vabaõppe järgi on vajadus olnud pikemat aega ja nüüd saab seda teha igaüks kellel on
selleks soovi ja võimalusi.
M.Lepiksaar T.Tamkivile: hindade muutmisel on küsimuseks rühmatundide maksumus.
Oleme võrdluseks võtnud naaberomavalitsuste hinnakirjad.
M.Mäger E.Puhmile: linnavalitsusel on operatiivsem hindu muuta. Linnavalitsuse
pädevuses ka teiste hallatavate asutuste hinnakirjad, muuhulgas ka ruumide rent.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas otsuse eelnõud.
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T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 17
„Keila Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“
Päevakorrapunkt 7
Määruste kehtetuks tunnistamine
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: määruse eelnõu eesmärk on Keila linnavolikogu määrusena kehtestatud
Keila Muusikakooli põhimääruse ja Keila linnavolikogu määruse „Keila Muusikakooli
õppetasu määra kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine, kuna Keila linnavolikogu on
reguleerinud linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse kinnitamise volikogu otsusega.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 9
„Määruste kehtetuks tunnistamine“
Päevakorrapunkt 8
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine
T.Mõistus andis sõna Inge Angerjasele.
I.Angerjas: praeguses üldplaneeringus on tegemist rekreatsioonialaga, planeeritavas
üldplaneeringus aga elamumaa. Seega on tegemist üldplaneeringut muutva
detailplaneeringuga.
Eelnõu eesmärk on koostada Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneering, mille
kohaselt muuta maa sihtotstarve ja rajada kaasaegne elamupiirkond, jagada maa-ala
kruntideks ning määrata nendele kruntidele maakasutustingimused ning ehitusõiguse
ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse,
parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ja tehnovõrkude vajadused ning seada
keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.
Planeeringule on tehtud keskkonnamõjude eelhinnang.
Otsus jõustub Keskkonnaametilt ja Terviseametilt nõustuva seisukoha saamisel
keskkonnamõju strateegilise hindamise mittevajalikkuse kohta.
Tegemist on loopealsega, kus ei ole vaja metsa maha võtta ja seda saab siduda teede
võrgustikuga.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas otsuse eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 18
„Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja
lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamine“
Päevakorrapunkt 9
Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026
T.Mõistus andis sõna Inge Angerjasele.
I.Angerjas: jäätmekava on läbinud avalikustamise ja avaliku arutelu 8. juunil.
Ettepanekuid ega märkusi ei tehtud. Eelnõu oli Keskkonnaametis läbivaatamisel ja tehti
mõned ettepanekud, mis on jäätmekavasse sisse viidud.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
10 „Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026“
Päevakorrapunkt 10
Keila
Linnavolikogu
järgmise
koosseisu
liikmete
arvu
valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine

määramine,

T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: otsuse eelnõus määratakse volikogu järgmise koosseisu liikmete arv,
moodustatakse valimisringkond ja fikseeritakse mandaatide jaotus.
Volikogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda rahvastikuregistrijärgsete elanike arvust
1. juunil 2021.
Keila linna rahvastikuregistrijärgsete elanike arv seisuga 1. juuni 2021 oli 9980. Samas
on tegelik elanike arv üle juba täna 10000. Lisaks on lähima 2 aasta jooksul Keilas
valmimas elamispinnad ligi 200 (193) leibkonnale ning mõne aasta võrra pikema aja
jooksul veel ca 334 leibkonnale. Linnaelanike minimaalsest suuremaarvulisem esindatus
on antud asjaoludel põhjendatud.
Ettepanek on moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 2021. aastal Keila
linna territooriumil üks valimisringkond numbriga 1 ja määrata valimisringkonna piiriks
Keila linna piirid. Määrata valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks 21.
Enno Fels A.Pärlinile: Keilas elab üle 10 000 elaniku, 21 volikogu liiget suurendab
kaasamist ja võimekust. Rahvastikuregister ei kajasta tegelikku elanike arvu.
A.Loog: Keilas käib aktiivne elamuehitus ja linnaelanike arv suureneb veelgi. 21
volikogu liiget on suurema kaalukusega, kui 19 liiget.
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P.Ülavere saabus kell 17.55
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 2 vastu) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 19 „Keila linna valimiskomisjoni moodustamine ning liikmete ja
asendusliikmete nimetamine“
Päevakorrapunkt 11
Keila linna valimiskomisjoni moodustamine ning liikmete ja asendusliikmete
nimetamine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: otsuse eelnõuga tehakse linnavolikogule ettepanek moodustada Keila linna
valimiskomisjon ning nimetada komisjoni liikmed ja asendusliikmed.
Valimiste edukaks läbiviimiseks on seni reeglina Keilas valimiskomisjoni koosseisu
kuulunud Keila Linnavalitsuse kui ametiasutuse teenistujad. Arvestades eeltoodut on
ettepanek nimetada Keila linna valimiskomisjoni liikmeteks lisaks ametikohajärgselt
valimiskomisjoni esimeheks olevale linnasekretärile:
Marju Vipper, Janne Käsi, Imbi Grünberg ja Jaanus Väljamäe.
Keila Linna Valimiskomisjoni asendusliikmeteks on ettepanek nimetada esitatud
järjekorras: Valdur Vacht ja Tarmo Rande.
T.Mõistus pani otsuse hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 20
„Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna
moodustamine ja mandaatide arvu määramine“
T.Mõistus pani otsuse hääletusele.
Päevakorrapunkt 12
Keila linna teenetemärgi andmine (kinnine)
T.Mõistus kuulutas volikogu istungi kinniseks.
T.Mõistus andis ülevaate esildistest. Teenetemärgi saajate kandidaatideks esitati 3
esildist.
Volikogu otsustas, et sel aastal antakse välja kaks teenetemärk.
Volikogu liikmete arutelu ja salajase hääletamise tulemusel otsustati teenetemärk anda
Riina Sippolile pikaajalise Keila linna sotsiaaltöö ja -hoolekande kujundamise ja
juhtimise eest (märk nr 38) ja Avo Reiskale professionaalse ja pühendunud tegevuse eest
Keila linna rahanduse juhtimisel (märk nr 39).
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E.Puhm lahkus kell 18.10
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 21
„Keila linna teenetemärgi andmine”.

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 31. augustil 2021 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
volikogu esimees
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