KEILA LINNAVOLIKOGU 7. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

27. veebruar 2018 nr 2

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 18.40
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Snežana Ušakova, Viljar Paalaroos, Kalle Kask, Tanel Mõistus, Erki
Fels, Mati Õunloo, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus Loog, Margus
Välja, Tanel Suslov, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog, Mati Krusel;
Puudusid: Meelis Aab, Jaan Murdla, Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Valdur Vacht, Avo Reiska, Jaanus Väljamäe, Maris
Mäger, Terje Rämmel (registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (15 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1. Linnapea aruanne
2. Rahalise kohustuse võtmine
3. Ülesõidu 1 kinnistu enampakkumise nurjumine ja otsustuskorras müük
4. Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
volituse andmine
5. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Eesti Vabariik 100 on hõlmanud endas väga palju erinevaid üritusi:
21. veebruaril toimus sõpruslinnas Kerava Eesti sünnipäeva pidulik tähistamine.
23. veebruaril toimus Kultuurikeskuses kontsert, kus anti välja ka kultuuripreemia.
24. veebruaril heisati Kultuurikeskuse eest esmakordselt pidulikult Eesti Vabariigi lipp.
Veebruaris olid 2 nädalat külas noored Hollandist. Seda juba 28. korda.
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kommunikatsiooniministeeriumis arutama Lõuna ringtee rajamise küsimust.
19. veebruarist on meil tööl uus linnaarhitekt Siiri Hunt.
Lõppemas on avalduste vastuvõtmine arendusnõuniku kohale. Peagi on tulemas konkurss
Vikerkaare lasteaia juhataja kohale.
7. veebruaril toimus Ühisgümnaasiumis erakorraline lastevanemate koosolek. Teemaks
venekeelse õpetuse lõpetamine Keilas ja hõivata Ühisgümnaasiumi hoone Keila Kooli
ruumipuuduse leevendamiseks. Sellega kahjustati Keila linna ja vene kooli mainet.
Kujunenud olukorras võttis Linnavalitsus omapoolse seisukoha ja jättis varem
planeeritud Ühisgümnaasiumi Keila Kooliga ühendamise sel aastal tegemata.
Ühisgümnaasium jääb tegutsema endisel moel. Tekkinud olukorras oli linnavalitsus
sunnitud alates 16. veebruarist vabastama töölt usalduse kaotamise tõttu
Ühisgümnaasiumi direktori.
Tulumaksu laekumine oli veebruaris 8,8% suurem, kui 2017. aasta veebruaris. 2 kuuga
on olnud ülelaekumine 11,5%, mis on hea tulemus.
Volikogu liikmed küsisid ja avaldasid arvamust Keila Ühisgümnaasiumi teemal. Sõna
võtsid M.Õunloo, O.Jõe, Enno Fels ja A.Loog.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Rahalise kohustuse võtmine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: pärast linnaeelarve vastuvõtmist kehtestas linnavalitsus hankeplaani. Otsuse
eelnõu eesmärk on lubada Keila Linnavalitsusel 2018. aastal välja kuulutada riigihanked
Keila lasteaia Miki uue hoone ehitamisega ja kasutusele võtmisega seotud asjade,
teenuste ja ehitustööde tellimiseks tööde tähtajaga 2019. aasta suvel, toidukaupade
ostmiseks lasteaedadele 2018/2019 õppeaastal, Keila Keskpargi rekonstrueerimiseks,
Keila linna üldplaneeringu koostamiseks, kinnisvara heakorrateenuse tellimiseks kuni
kolmeks aastaks ja Keila linnatänavate aastaringseks hooldamiseks kuni kolmeks ja
pooleks aastaks ning võtta seoses sellega varalisi kohustusi.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 3
„Rahalise kohustuse võtmine”.
Päevakorrapunkt 3
Ülesõidu 1 kinnistu enampakkumise nurjumine ja otsustuskorras müük
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
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T.Suslov: käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on 05.02.2018 toimunud eelläbirääkimistega
pakkumise nurjunuks tunnistamine, kuna pakkumisele ei laekunud ühtegi pakkumist.
Ostja leidmiseks volitatakse Keila Linnavalitsust, otsustuskorras müügi otsustaja on Keila
Linnavolikogu. Otsustuskorras müümisel ei tohi vara müügi hind olla väiksem
eeldatavast turuväärtusest.
Eeldatavaks turuhinnaks on 135 000 eurot. Müügiesindajaks volitame notarit.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjoni toetas otsuse eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 4
„Ülesõidu 1 kinnistu enampakkumise nurjumine ja otsustuskorras müük”.
Päevakorrapunkt 4
Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
volituse andmine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: otsuse eelnõu eesmärk on delegeerida Keila linnavalitsusele Keila linna
ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud
andmekogude asutamine ja nimetatud andmekogude põhimääruste kinnitamine.
Keila linnavalitsus soovib esmalt kasutusele võtta Keila linna haridusteenuste haldamise
infosüsteemi ARNO. ARNO on andmekogu, mille kaudu hakkab toimuma lastaeda
vastuvõtmise ja lahkumise avalduste menetlemine ning lasteaiakoha määramine Keila
linnas elavatele lastele. ARNO on kavas liidestada Eesti hariduse infosüsteemiga EHIS,
mis võimaldab ARNO kaudu esitada EHIS-sse andmeid ja neid sealt saada lasteaedade
rühmade haldamiseks. See lisab muuhulgas võimaluse pidada kohatasude arvestust ja
soodustuse taotluseid. Hiljem võib ARNO kaudu hakata menetlema ka näiteks
huvitegevusetoetuse taotlusi, kultuuritegevuse toetuse taotlusi jms.
T.Rämmel M.Õunloole: ARNO andmekogu on levinud nii mitmeski omavalitsuses.
Viimati ühines andmekoguga Saue vald.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas otsuse eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 5
„Keila linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse
andmine”.
Päevakorrapunkt 5
Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Snežana Ušakova.
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S.Ušakova: palun kinnitada revisjonikomisjoni 15. veebruari koosolekul kinnitatud
tööplaan. Otsustasime analüüsida Keila Ühisgümnaasiumi eelarve kasutamist. Kaks teist
punkti on iga-aastased.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 6
„Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine”.
A.Loog: kas me saaksime Keila linnas nii kaugele, et allasutustes ja linnavalitsuses oleks
toimiv wifi?
T.Mõistus: minu ettepanek on värskendada linnavalitsuse hoone fassaadi. See on aja
jooksul oma välimuses kaotanud.
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 27. märtsil kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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