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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 18.55
Koosolek toimus infosüsteemis VOLIS, mida toetas elektrooniline süsteem ZOOM.
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Timo Suslov, 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, Pärje Ülavere,
Elmet Puhm, Jaan Murdla;
Puudus: Tanel Suslov;
Kutsutud: linnapea Enno Fels, abilinnapea Maret Lepiksaar, finantsjuht Avo Reiska,
abilinnapea Eike Käsi, pressiesindaja Valdur Vacht, abilinnapea Inge Angerjas, ITspetsialist Tarmo Rande, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe, Daniel Sei.
T.Mõistus avas istungi ja avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (16 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
Linnapea aruanne
2.
Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
3.
Omafinantseeringu tagamine
4.
Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
5.
Määruse kehtetuks tunnistamine
6.
Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025 eelnõu
avalikustamisele suunamine

heakskiitmine

ja

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Keila linnas elanikke tänase seisuga 9963 – mehi 4730 ja naisi 5233.
Töötuid tänase seisuga 328.
Keilas on koroona nakatumisnäitaja tänahommikuse seisuga 169. Ööpäevaga on
lisandunud 1 haige. Eestis viimasel ööpäeval lisandunud 163 ja nakatumisnäitaja 372.
Vaktsineerimised peaksid kaasa aitama olukorra leevenemisele, neid tehakse aeg ajalt ka
Keilas. Vaktsineerimine läheb oma tempos, maikuus on oodata massvaktsineerimist.

Keila Koolis toimus eesti keele riigieksam – seda sooritasid 63 noort, loobus 5
gümnasisti.
1.mail on linna 83. sünnipäev, üritused lükkuvad kahjuks edasi, linna päev toimub
tõenäoliselt 12. juunil. Ilmselt toimuvad teised üritused augustis.
Keilas käivad kevadised tööd:
tänavate puhastamine, remont ja märgistamine. Alanud on ka arboristitööd Jõe, Tähe,
Ohtu teel jm.
OÜ Turf puhastab kõnniteid ning pargiteid, AS Keskkonnateenused parklaid ja sõiduteid.
Tööd käivad nii gaasitrassi ehitusel.
Linnavalitsus on väljastanud ka ehitusloa:
veetorustiku ehituseks Männiku tänaval (AS Keila Vesi)
ärihoone laiendamiseks Paldiski mnt 35 kinnistul, kus Bauhofi kauplus soovib laiendada
välimüügiala
tootmishoone laiendamiseks Keki tn 1 kinnistul.
Nurmenuku tänaval alustati kaheteistkümne uue eramukrundi tarbeks trasside rajamisega.
Ülesõidu 1 omanik plaanib lähiajal alustada ehitustöödega.
Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Toitlustusteenuse tellimine Keila Koolile 2021/2022
kuni 2025/2026 õppeaastaks" suhtes edukaks Baltic Restaurants Estonia AS pakkumuse,
mis oli vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast enim väärtuspunkte saanud pakkumus.
Linnavalitsus otsustas riigihankes „Süle- ja lauaarvutite kasutusrent" hankelepingu
sõlmimise ettepaneku hankelepingutähtajaga 48 kuud, hinnaga kokku 62 400 eurot,
hanke alusdokumentide tingimustele vastava pakkumuse esitanud pakkujale ORDI OÜ-le
Ohtu tee hange on läbi saanud ja praegu hindamisel.
Samuti tunnistas Linnavalitsus riigihankel "Keila linna jalgratta- ja jalgtee eskiis"
edukaks Roadplan OÜ pakkumuse. Projekteerimisele tuleb kuus kergliiklustee lõiku.
Enno Fels A.Pärlinile: O.Jõega peetud kohtuvaidluse kogukulu oli 18526,72 eurot, mis
hõlmab 3 aasta jooksul tehtud vaidlustusi (k.a töövaidluskomisjon).
I.Angerjas I.Krustokile: kergliiklustee on planeeritud Jõe 57b arenduse juurest üle
raudtee Männiku tänavale.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
K.Kask saabus kell 18.12
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve kogumaht on 977 323 eurot.
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Eelnõule kahe lugemise vahel tähtajaks ühtegi parandusettepanekut ei esitatud.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse vastavalt riigi lisaeelarvega KOVidele eraldatud
vahenditest summas 354 865 euro võrra:
Riigi lisaeelarvega eraldatakse Keila linnale täiendavad toetusfondi vahendid tulubaasi
stabiliseerimiseks summas 108 865 eurot.
Tulubaasi stabiliseerimise vahendeid kasutatakse kaupade ja teenuste müügitulude
vähendamiste ja täiendavate majandamiskulude katteks. Vastavalt Keila Linnavalitsuse
11.03.2021 korraldusega nr 85 kehtestatud lasteaedade osalustasu soodustusega
lapsevanematele vähendatakse Lasteaed Vikerkaar osalustasu tulusid summas 25 000
eurot ja Lasteaed Miki osalustasu tulusid vähendatakse 15 000 eurot. Samal ajal
suurendatakse tegevusala KOV lasteaiad, sh. Rukkilill kululiiki summas 14 000 eurot.
Nimetatud summaga kaetakse lasteaed Rukkilill lastevanemate kohatasu omaosalus
sarnaselt munitsipaallasteaedadega. Keila Kooli tegevusala majanduskuludesse
suunatakse 1440 eurot distantsõppega seotud täiendavate IT kulude katteks. Kassajääki
suunatakse 53 425 eurot.
Kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega
seotud tegevusteks eraldatakse Keila linnale 246 000 eurot. Vastavalt vahendite
kasutamise tingimustele ja korrale lisatakse täiendav investeeringutoetus I lisaeelarvesse.
Antud vahendid suunatakse teede investeeringuteks tegevusalale Teede ja tänavate
korrashoid (Männiku tn ja Ohtu tee rekonstrueerimistööde maksumuse
kaasfinantseerimiseks).
Eesti Kultuurkapital toetab lepingute alusel Harjumaa Muuseumi projekti “Raamatu
“Harju-Viru vasallkond 13-16 sajandil” koostamine ja ettevalmistamine” kogusummas
650 eurot. Nimetatud summas suurendatakse muuseumi majanduskulusid.
Sihtotstarbelise toetuse lepingu alusel eraldas Eesti Kultuurkapital Harju
Maakonnaraamatukogule 220 eurot projekti “”Lugemisisu” programmi 2020/2021 hooaja
lõpetanute tunnustamine” läbiviimiseks. Nimetatud toetuse summas suurendatakse
raamatukogu majanduskulusid.
Eesti Muusikakoolide Liit eraldas Keila Muusikakoolile 1000 eurot arengutoetust, mis on
suunatud edukatele õpetajatele arengutegevuste elluviimiseks. Samas summas
suurendatakse muusikakooli majanduskulusid.
Keila Kooli projekti "Kaasava hariduse edendamiseks tingimuste parendamine Keila
koolis" omafinantseeringu tagamiseks suurendatakse kassajäägi arvelt tegevusala Põhi- ja
üldkeskharidus Keila Kool majanduskulusid 10 000 eurot.
Tegevusalale Sporditegevus suunatakse täiendavalt 70 000 eurot. Nimetatud summa
eraldatakse OÜ-le Keila Tervisekeskus, millest 65 000 eurot kasutatakse välijõulinnaku
rajamiseks Keila Kooli staadioni alale vabaaja ja liikumisvõimaluste
mitmekülgsustamiseks. Selle ettepaneku tegi Noorte volikogu. 5000 eurot terviseradadele
paigaldatud madalseiklusraja täiendavaks finantseerimiseks seoses maksumuse
kallinemisega.
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Enno Fels A.Pärlinile: nutikad liiklusmärgid tulevad 5 kohta ülekäiguradadele pluss
kiirusmõõtja Luha tänaval.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud kujul
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 4
„Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve“
Päevakorrapunkt 3
Omafinantseeringu tagamine
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Vikerkaare maja vajab remonti ja kaasajastamist nii seest kui ka väljast. Tööle
saab toetust taotleda Energiatõhususe tõstmise meetmetest.
Eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast pikemaajalisele projektile,
mille eesmärk on Keila linna lasetaia Vikerkaar hoonesse tehtavate investeeringute kaudu
hoone energiatõhususe parandamine. Vaja on vahetada aknad, soojustada katus, teha
korda ventilatsioon.
Projekti
„Keila Põhja 12a lasteaiahoone energiatõhususe
parandamine“
kogumaksumuseks on arvestatud 1 100 000 eurot, millest omaosalus 659 000 eurot.
Projekti toetusena taotletakse 441 000 eurot, st 40,1% kogu projekti käibemaksuga
maksumusest. Maksimaalne toetuse määr Keila linna jaoks on kehtestatud 49%.
Projekti perioodi lõpptähtaeg on 31.12.2023.
M.Aab: tutvusin auditiga, mis on hästi koostatud ja läbi arvutatud. Kindlasti tuleb lisada
mõõtmiste parem tagamine ja lahti kirjutamine.
A.Reiska P.Ülavere: ehitusvahendite osas ei ole veel kokkulepet, võimalik, et selleks
tuleb laenu võtta.
Enno Fels: lasteaia kohad tühjaks ei jää. Keilas on palju noori peresid, lastesõime kohti
on meil puudu ja linn on selle tasandamiseks sõlminud lepingud lastehoiu kohtadele.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas otsuse eelnõud.
J.Murdla saabus 18.33
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 9
„Omafinantseeringu tagamine“
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Päevakorrapunkt 4
Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: Noortekeskuse põhimäärus ajakohastatakse (kehtiv on 9 aastat vana), viies
põhimäärusesse sisse täna noortekeskuse poolt pakutavad tegevused ja ülesanded.
Noortegarantii tugisüsteem on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada
teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile
vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Noortegarantii
tugisüsteem koosneb juhtumikorraldusest ja STAR (Sotsiaalteenuste
ja
toetuste
andmeregister) infosüsteemi lahendusest. Ligipääsu õigus on praegu linna sotsiaaltöö
ametnikel. Et töö oleks mõistlikum, saavad edaspidi ka noorsootöötajad STAR-i sisse.
Põhimääruse osad on viidud vastavusse praeguse töökorraldusega.
M.Lepiksaar P.Ülaverele: ei oska praegu öelda, kui palju on Keilas probleemseid noori,
kes ei tööta ega õpi. Annan vastuse volikogu liikmetele kirjalikult.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas otsuse eelnõud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas otsuse eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 10 „Keila Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine“
Päevakorrapunkt 5
Määruse kehtetuks tunnistamine
T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: Linnavolikogu määruse eelnõu eesmärk on Keila linnavolikogu
määrusena kehtestatud Keila Noortekeskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine, kuna
Keila linnavolikogu on reguleerinud linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse
kinnitamise volikogu otsusega. Uus Keila Noortekeskuse põhimäärus hakkab kehtima
alates 28. aprillist 2021.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas määruse eelnõud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 5 „Määruse kehtetuks tunnistamine“

5

Päevakorrapunkt 6
Keila linna jäätmekava
avalikustamisele suunamine

aastateks

2021-2025

eelnõu

heakskiitmine

ja

T.Mõistus andis sõna Inge Angerjale.
I.Angerjas: eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna jäätmekava aastateks 2021 – 2025
eelnõu heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine.
Jäätmekava uuendamise vajadus tulenes eelmise jäätmekava kehtivusaja lõppemisest.
Käesoleva jäätmekava eesmärgiks oli analüüsida piirkonna jäätmehoolduse
hetkeolukorda, tuua välja õigusaktidest tulenevad kohustused, kirjeldada olemasolevaid
probleeme ning töötada välja jäätmehooldusalased eesmärgid ja tegevuskava.
Kõige olulisimad märksõnad on elanike keskkonnateadlikkus ja liigiti kogumine.
Tõhustada saab järelvalvet.
Suure töö tegi koos linnavalitsusega ära OÜ Akranel.
Teen ettepaneku suunata jäätmekava avalikustamisele, mis toimub 3. maist kuni 31.
maini.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 11 „Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2025 eelnõu
heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine“

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 25. mail 2021 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
volikogu esimees
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