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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 18.12
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Ilona Laido, Mati Õunloo, Erki Fels,
Leino Mägi, Merike Käver, Jaan Murdla, Tanel Mõistus, Allar Adoberg, Kalle Kask,
Snežana Ušakova, Merle Liivand, Ago Kokser, Vladimir Harkovski, Ivar Krustok;
Puudus: Ülle Välk
Kutsutud: Enno Fels, Eike Käsi, Valdur Vacht, Timo Suslov, Maris Mäger
(registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (15 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1. Keila

Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu
valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine
2. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Päevakorrapunkt 1
Keila
Linnavolikogu
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arvu

määramine,

määramine,

T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: otsuse eelnõus määratakse volikogu järgmise koosseisu liikmete arv,
moodustatakse valimisringkond ja fikseeritakse mandaatide jaotus.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 7 lõike 1 kohaselt määrab volikogu
järgmise koosseisu liikmete arvuks paaritu arvu oma otsusega. § 7 lõike 2 punkti 2
kohaselt peab üle 7500 elanikuga linnas olema vähemalt 19-liikmeline volikogu ning üle
10000 elanikuga linnas vähemalt 21-liikmeline volikogu.
Kuna volikogu liikmete arvu määramisel tuleb lähtuda rahvastikuregistrijärgsete elanike
arvust 1. juunil 2017, tuleb mandaatide arv määrata tingimuslikult, lähtuvalt sellest
milline saab olema elanike arv antud kuupäeval.

K.Kask saabus kell 18.05
M.Käver: miks me peame seda praegu arutama, mitte juunikuu volikogus.
M.Mäger M.Käverile: see on linnavalitsuse ettepanek.
Enno Fels L.Mägile: enne 1. juunit elanike registreerimise aktsiooni ette näha ei ole.
T.Mõistus: järgmine oluline tärmin on 1. august, mil peavad kõik Keila volikokku
kandideerida soovijad Keilasse sisse olema registreeritud.
I.Laido: kas Keila linna eelarvesse on arvestanud tekkivad õiguslikud kulud, kui riik teeb
teistsuguse otsuse? Mis on plaan B, kui maavanem leiab, et Keila peab siiski ühinema
teiste omavalitsustega?
Enno Fels: teeme praegu toiminguid vastavalt rahva selgele mandaadile.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (12 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu
võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 22 “Keila Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete
arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine“ (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt nr 2
Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: otsuse eelnõuga tehakse linnavolikogule ettepanek moodustada
15. oktoobri 2017 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste läbiviimiseks Keila linna
haldusterritooriumil 2 jaoskonnakomisjoni ning nimetada nende esimehed, liikmed ja
asendusliikmed.
Jaoskonnakomisjoni koosseisu vähemalt viis liiget.
Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest nimetab linnavolikogu linnasekretäri ettepanekul
ning ülejäänud liikmed valimistel osalevate erakondade ja valimisliitude poolt esitatud
isikute seast. Iga erakond saab esitada ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.
Seaduses ettenähtud tähtajaks, s.o 40 päeva enne valimispäeva, peavad erakonnad ja
valimisliidud esitama linnasekretärile jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadid.
Erakondade poolt esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadid
valimisjaoskondade vahel vastavalt erakondade esitatud taotlustele.

jaotatakse

A.Kokser: kui maavanem teeb omapoolse valimiste korralduse, kas siis jäävad samad
komisjonide koosseisud või määrab maavanem uued komisjonide koosseisud?
M.Mäger A.Kokserile: ma ei näe vajadust komisjoni koosseisu muutmiseks.
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I.Laido: palun märkida protokolli, et mina eelmise eelnõu poolt ei hääletanud.
I.Laido: palun eelnõu nimelist hääletust.
Otsustati: häälteenamusega (poolt 12 (Allar Adoberg, Erki Fels, Merle Liivand, Ivar
Krustok, Jaan Murdla, Kalle Kask, Mati Krusel, Mati Õunloo,Snežana Ušakova, Tanel
Mõistus, Viljar Paalaroos, Vladimir Harkovski), vastu 3 (Ilona Laido, Merike Käver,
Leino Mägi), 1 ei hääletanud (Ago Kokser)) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 23 “Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine“ (otsus
lisatud protokollile).
T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
13. juunil 2017. a kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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