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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 20.00
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Marju Vipper
Istungist võtsid osa: Snežana Ušakova, Viljar Paalaroos, Kalle Kask, Tanel Mõistus, Erki Fels,
Mati Õunloo, Jaan Murdla, Meelis Aab, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus Loog,
Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera, Margus Välja, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog, Mati Krusel;
Puudus: Tanel Suslov;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Valdur Vacht, Eike Käsi, Anneli Pärlin, Jaanus Väljamäe
(registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (16 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1. Linnapea aruanne
2. Õiguskord Keila linnas 2017. aastal
3. Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Keila linnas“ muutmine
4. Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord
5. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
6. Kaevetööde eeskiri (II lugemine)
7. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis üle õnnitlused volikogu liikmetest jaanuarikuu sünnipäevalastele.
Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: Detsembrikuu tulumaksu laekumine oli 778 230 €, seda on 17,8 % rohkem kui mullu.
Aasta kokku tulumaksu laekumine 9 002 472 € ületab 2016. aastat 9% võrra, 2017. aasta plaan
ületati 2,5 protsendipunkti võrra (202,5 T€ ). Täna saime teada ka jaanuarikuu laekumise:
tulumaksu 885 029 eurot. Seda on 13,9 % rohkem kui 2017. a jaanuaris.

Keila linna elanike arv oli 1. jaanuari 2017 seisuga 9862, võrdluseks 1. jaanuaril 2016 oli see
number 9764. Keila elanike arv on aastavahetuse seisuga 9961, ehk 99 võrra rohkem, kui aasta
tagasi. Aasta lõpus tehtud kampaania tasus ennast ära.
2017. aasta statistikat: aasta kestel registreeris end Keila elanikuks 568, Keilast mujale 509 isikut.
Linna siseselt vahetas elukohta 313 isikut. Aastaga sündis Keilas 123 last, suri 86 inimest.
Keila lehe aasta alguses korraldatud küsitluse kokkuvõttena olid Keila linna 2017. aasta olulisimad
teod Keila linna iseseisvuse säilimine ja Jaama platsi uuenemine.
Harjumaa Muuseumi jõudis 318-leheküljeline ja üle 1600 pildiline Keila linna 2017. aasta
kronoloogia.
Linnavalitsuse teenistujate koosseisus toimuvad aasta alguses mitmed muudatused:
otsime uut haridusspetsialisti, kelle tööspetsiifika oleks laiem kui ainult lasteaedadega tegelemine
ja kes oleks vastava haridusega;
arhitekt on vahetumas, toimumas on konkurss. Hetkel lepingu alusel asendab arhitekti Siiri Hunt;
plaanis on ka AS Keila Vesi tugevdamine ja tulevikus kahe ühel kinnistul oleva ettevõtte (AS
Keila Vesi ja OÜ Varahooldus) tegevuse ühendamine. Sel eesmärgil otsime uut juhatuse liiget.
Kandideerijaid oli palju, avalduste esitamise aeg lõppes. Jääb ka senine juhatuse liige.
Päevakorras on tervisekeskuse teema. Meede ei ole veel avanenud, tingimused on teada, oleme
lepingu sõlminud konsultatsioonifirmaga Civita. Neli perearsti tegutsevad Keskväljakul ja neli
perearsti tegutsevad endises Keila Haigla hoones. Toimunud on 13. jaanuaril kohtumine haiglas
töötavate perearstidega ja haiglahoone omanikuga. Sel reedel saame asjaosalistega taas kokku, et
koos võimalused üle vaadata, kes on toetuse taotleja jms. On teada, et ka Keskväljakul tegutsevad
perearstid tahavad taotluse esitada. Meede peaks avanema veebruaris.
Mitmed ettevalmistavad uuringud ja projektid on töös: Jõe tänava ja mitmete teiste teede
rekonstrueerimine (Ülesõidu tn, Tähe tn), sadevete ärajuhtimise lahenduste uuring lõuna-Keilas on
jõudnud lõppfaasi. Algatamisel on keskpargi projekteerimine ja ka muid väiksemaid asju.
Reedel, 19. jaanuaril linnavalitsuse istungil kuulati informatsiooni Keila Ühisgümnaasiumi ja
Keila Kooli ühendamise võimalikkusest ja otstarbekusest. Selle kohta oli ka Facebookist lugeda,
liikus ka valeinfot. Ühendamisplaani kohaselt on mõte luua Keilasse kahekeelne kool - senistel
Keila Ühisgümnaasiumi õpilastel võimaldatakse jätkata venekeelse põhihariduse omandamist
uuenenud koolis, mis võiks kanda nime Keila Kool. Venekeelne õpe jätkuks peamiselt senises
Keila Ühisgümnaasiumi hoones, samas oleks lihtsamalt kasutatavad ka Põhjamaja eriti head
võimalused. Keila Ühisgümnaasiumis on jätkuvalt probleemiks klasside täituvus, õpilaste vajalike
tugiteenuste pakkumine vene keelt valdavate spetsialiste nappuse tõttu. Keila linna elanikeregistris
olevate õpilaste osakaal on pidevas languses, moodustades käesoleval õppeaastal vaid 32 %
õpilaste üldarvust, seejuures mittestatsionaarse õppevormiga gümnaasiumiosa 33-st õpilastest on
Keila linna elanikud vaid 3. Eraldi kooli pidamine on linnale ebamõistlikult kulukas. Kahe kooli
liitmisel avarduvad huvitegevuse, tugiteenuste ja õppekava arendamise võimalused, mille
tulemusena on võimalik pakkuda vene-keelsetele õpilastele kvaliteetsemat õpikeskkonda ning
arvestada paremini õpilaste individuaalseid vajadusi. Samuti on paremad võimalused venekeelsete
õpilaste integreerumiseks. Oluline aspekt on ka õpetajate palkade ning töötajate hüvede
ühtlustamine. Olen kohtunud sel teemal ka Keila Ühisgümnaasiumi õpetajatega. Tean, et 07.02 on
lastevanemate koosolek ja 08.02 on ees hoolekogu Keila Ühisgümnaasiumis.
Krusel: mis on plaanis keskpargis.
Enno Fels M.Kruselile: leping Keskpargi projekteerimiseks on just allkirjastatud, peamine on
teedevõrgu renoveerimine, puhkerajatised (pingid, valgustus, purskkaev), realiseerime ilmselt
etappidena.
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Enno Fels K.Kasele: peame projekteerimise käigus meeles pidama ka Keila Päeva lasetalaga
arvestamise.
O.Jõe: küsimus E.Käsi ettekande kohta koolide ühendamisest, milles väideti, et pikemat aega
raskusi klasside komplekteerimisega ja et õpilaste arv kahaneb pidevalt. Tegelikult õpilaste arv
püsib ja pidevalt isegi suureneb. 215 õpilast on praegu koos õhtukooliga, 180 õpilast päevakoolis.
Ka on seal ettekandes kirjas, et linn soovib oma venekeelsele elanikkonnale tagada hariduse.
Tegelikult on õpilastest 30% Keilast, enamus Karjakülast, Tammermaalt, Tutermaalt.
Enno Fels: mõte on selles, et mõistlik oleks vaadata ühe koolina, kuna praktiliselt asuvad ühes
majas. Mingil hetkel oli riigigümnaasiumi teema aktuaalne, sel ajal oli ühisgümnaasiumi hoonesse
plaanitud riigigümnaasium, mis oleks samuti toonud kaasa integreerumise. Lastevanemate,
hoolekogu ja õpetajatega kohtumine oli planeeritud, kahjuks läks liiga kiiresti. Gümnaasiumi osa
hoidsime eraldi, see aasta tõi 10 gümnaasiumi õpilast, millest 3 Keilast. Eesmärk on ju see, et ka
vene noor on võimeline jätkama eestikeelses kõrgkoolis. Mida varem ta selleks keele omandab,
seda parem.
Enno Fels K.Tomerale: mõte on koolid viia ühtsele juhtimisele, olulised on kulude kokkuhoid ja
juhtimise kvaliteet, ka tugiteenuseid on sel juhul rohkem. Kool on ka juba praegu ühes hoones.
Teema on juba vana, juba pea 10 aastat oleme sellest rääkinud. Peame valmis olema ka
konkurentsiks, Paldiski ja Tallinna koolid tahavad ka õpilasi juurde. Keila Koolis oli eile
haridusministeeriumi esindaja, kes ütles, et see on õige poliitika, püüda integreerida. Me
võimaldame venekeelse õppe samas majas.
O.Jõe T.Mõistusele: augustis 2017 esitasin taotluse arengukava kinnitamiseks linnavalitsusele,
see ei ole edasi liikunud. Praegu on linna kodulehel kooli arengukava, mis kehtis kuni 2016.
aastani.
O.Jõe K.Tomerale: Keila Ühisgümnaasiumis on tugispetsialistidest olemas logopeed, õpiabi
õpetajad ka. Keila Kooli spetsialistidega teeme tihedat tööd, seal ka ei ole venekeelt kõnelevaid
spetsialiste. Gümnaasiumi osa ühinemisest oli varem juttu, juba esimene lend on lõpetanud. Me
rääkisime varem tugevast põhikoolist ja integreeritud gümnaasiumist. 92 punkti eesti keeles on
meie lõpetajate tulemused, oleme sellega teisel kohal Eestis.
M.Liivand: Kui integreerumine ei lähe oodatud suunas, õpilaste arv väheneb drastiliselt, kas selle
saaks numbritesse panna? Võibolla räägime tulevikus struktuurimuutusest, mis kulud on linnal
siis, kui riik enam kõike ei rahasta. See stsenaarium tuleks läbi töötada. Integreerumist nii ei
toimu, pigem räägime kulude vähendamisest juhtimise arvelt. Seda integratsiooni peab soovima ka
Keila Kool.
I.Krustok saabus 18.15.
Erki Fels saabus 18.38.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Õiguskord Keila linnas 2017. aastal
T.Mõistus andis sõna Lääne‐Harju konstaablijaoskonna piirkonnavanemale Mart Meriküllile.
M.Meriküll: Lisaks omavalitsusreformile toimus muutusi ka meie majas. Kui varem oli 12
omavalitsust meie jaoks Harjumaal, siis nüüd on 6, millest on moodustatud 5 konstaablipiirkonda.
Keila on iseseisev piirkond. Minu grupp on kokku 13 inimest. Piirkond on suur, ühest otsast teise
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sõitmine võtab aega. Madi Märdin on ikka Keila piirkonnapolitseinik, samuti ei ole muutunud
noorsoopolitseinik Kirsi Kask. Fookus on sellel aastal haridusasutustel, kaardistame nende
vajadused, räägime huvijuhtidega. Kaardistame nende kompetentsi ja aitame neid järjele, olgu
selleks siis liiklusküsimused, tervisealased probleemid (tubakas, alkohol, narkootilised ained),
füüsilise, psüühilise vägivalla lahendamise oskused, ineternetiturvalisus, käitumine
sotsiaalmeedias. See teave, mis praegu on paljuski üldpreventsioonina politsei õlul, selle jaoks
õpetame välja koolid, anname neile oskusteavet. See on töö, mis käib vahetult õppeprotsessi sees,
sotsiaalsete oskuste kasvatamine, elus toimetulek, see ei ole politsei ülesandena kohane, sest
korrakaitsefunktsioonid on meil teised. Meie käest saavad koolid abi.
Meie enda roll suureneb võrgustiku kaasamisel. Uuest aastast on aktuaalne teema mittekaristuslike
meetmete rakendamine. Meie piirkonnagrupp on seda edukalt rakendanud juba varem. Noored
võtavad osa sotsiaalprogrammidest, kirjutavad esseesid alkoholi kahjulikkusest jms, siis karistada
ei saa.
Teine osa mittekaristuslikest meetmetest on lepitusmenetlus. Noor peab aru saama, kui solvas
kedagi, lõhkus midagi ära, siis pannakse ühe laua taha füüsiliselt kokku kannatanuga, noor peab
vabandama, heastama selle, hüvitab kahju jms.
Meile jääb eripreventsiooniga tegelemine. Noori kahjustavad „mängud“ on rongidega võidujooks,
enda lõikumine, tulevad piiri tagant uued ideed, need teemad ei ole kuhugi kadunud. Kui selline
info tuleb, tuleme kohe kooli ja räägime.
Sakus Lions klubi pakkus abi noortele, et nad ei tunneks ennast üksi, kõik ideed on oodatud.
T.Mõistus andis sõna Madis Märdinile.
M.Märdin: Olen endiselt piirkonnapolitseinik Keilas. Eelmise aasta isikuvastaste süütegude
ülevaade Keila linna kohta näitab, et need on languses. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid
(tapmisi) ei olnud. Vägivalla ja lähisuhtevägivalla süüteod on samuti languses. Varavastased
süüteod on tõusutrendis. Sissemurdmised hoonetesse on langustrendis. Vargused kauplustest on
tõusnud. Eelkõige himustati alkoholi. Lõuna-Eestis minnakse lõunapiiri taha alkoholi järgi, meil
siin näpatakse poest. Kütuse firmad on Keilas kõik esindatud, ka kütusehind on tõusnud ja
kütusevargused on tõusvas joones. Suhteliselt avalikult ja end mitte varjates varastatakse.
Väärteod on jätkuvalt languses.
Eriline tänu Keila linna järelevalvespetsialistile Uno Paasile, kes on lasknud Keila linna
probleemseid objekte ja ehitisi sulgeda või lausa lammutada. See on meie seisukohalt hea, ei
koguneta sinna. Alaealiste suhtes on paljud asjad uudsed sel aastal. Linnavalitsuse eestvedamisel
juba 4. jaanuaril saime kokku, arutasime kuidas edasi. Alaealiste komisjone 1.jaanuarist enam ei
ole, räägitakse teistest terminitest. Loodame et asjad arenevad. Olid meil siin probleemsed
alaealised, septembrist alates said mõjutusvahendi kasutusele võetud ja süütegude arv vähenes
oluliselt. Alaealisi ei tohi tähelepanuta jätta. Pöördun ka volikogu poole, kui kellel on ideid, kuidas
kaasata noori, on politsei ja linnavalitsus avatud neile.
Suur tänu linnavalitsusele väga hea koostöö eest! Abipolitseinikud on aktiivsed, läbivaid erinevaid
kursusi, neist on suur abi. Asutuste ja ettevõtetega on hea koostöö, koolidega on igapäevane
koostöö. Keila Kooliga sujub koostöö väga hästi, direktor Mait Tõitoja on väga aktiivselt
tegutsenud. Ka Keila Ühisgümnaasiumiga on hea koostöö. Pääste koostöö osas toimus meil
mitmeid kohtumisi eelmisel aastal. Koostöö peab veel paremaks minema.
Mõned arvud võrreldes 2016. aastaga: kehaline väärkohtlemine oluliselt vähenes (21→12),
avaliku korra raske rikkumine tõusis (6→9), joobes juhtimine on natuke tõusnud (12→19).
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Liikluse puhul on Keila oluline transiidikeskus, samas meil ei juhtunud ühtegi surmaga lõppenud
liiklusõnnetust. Vigastatutega õnnetuste arv aastaga ei muutunud.
O.Jõe tänas politseid väga kiire ja suure abi eest.
M.Märdin T.Tamkivile: Keila Linna partner turvafirmana on G4S, meil on koostöö olemas.
M.Märdin K.Tomerale: kui liikluses hommikuti on märgata imelikke liiklejaid algkooli ees, kes
liiklusmärke eiravad, siis edastage meile need autonumbrid, saame korrale kutsuda. Kahjuks on
meil Eestis liikluses hukkunute arv juba 10 inimest esimese kuuga. Keila kodulehel on olemas
minu kontaktid.
M.Märdin Erki Felsile: alaealiste grupp koosnes 6-7 inimesest, kes panid toime palju süütegusid
möödunud aastal. Mõjutusvahendeid kohaldati kõigi suhtes, kes tegusid toime panid, vahend
sõltus tegudest Nt rakendati ühiskondlikku tööd, kirjandite kirjutamist kuni rangeima vahendini,
milleks on erikooli saatmine.
M.Märdin O.Jõele: 1 noor sealt grupist õppis Keila Ühisgümnaasiumis.
M.Märdin J.Murdlale: korteriühistu juhatus saab vaenutsevaid korterinaabreid kutsuda
mõistlikkusele, kui on tegemist vägivallaga, siis kutsuda politsei. Korteriühistu võib ka politsei
kutsuda, kui on öörahu häirimine.
M.Märdin K.Kasele: suurim töövõit eelmisel aastal on märksõnaga alaealised. Seda teemat ei saa
lahendada ühekordselt, paat on aeglase pööramisega. Süütegusid on vähemaks jäänud, kuid töö ei
ole kindlasti lõppenud. Keila oli, on ja jääb turvaliseks linnaks seni kuni mina siin töötan.
T.Mõistus tänas politseinikke koostöö eest.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 19.05.
Istung jätkus kell 19.15
Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord Keila linnas“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: eelnõu esitamise põhjuseks on asjaolu, et alates 2018. aasta algusest jõustusid mitmed
sotsiaaltoetusi ja teenuseid puudutavad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millest tulenevad
kohustused kohalikele omavalitsustele.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 1 muudetakse täisealise isiku hooldaja mõistet. Varasemalt oli
määruse sõnastuses, et hooldaja on isik, kellel ei ole määratud rasket või sügavat puuet. 2016.
aasta juulist käivitunud töövõimereformi tulemusena on selgunud, et väga paljud raske puudega
inimesed on hinnatud osaliselt töövõimeliseks, millest tulenevalt on nad tööotsijad. Kuna ka
hooldus võrdsustatakse töötamisega, võib hooldajaks olla ka raske puudega isik. Hooldaja
määramise käigus hinnatakse lisaks hooldatava hooldusvajadusele ka hooldaja võimekust
hooldada.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 2 täiendatakse toetusele ja teenusele õigust omavaid isikud. Seoses
matusetoetuse lisandumisega määrusesse võib tekkida olukord, kus matusetoetuse saaja ei ole
Keila linna elanik.
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Määruse eelnõu § 1 punktiga 3 täiendatakse kehtiva määruse § 4 kahe uue teenuse liigiga, milleks
on asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus. Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse
üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste
tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine,
lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine
võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse
korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku
iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 4 täpsustatakse teenuste arv, mille puhul sõlmib linnavalitsus teenuse
osutamiseks pädeva ametniku ettepanekul lepingu teenuse osutajaga või koostatakse haldusakt.
Sellised teenused on seni kehtinud võlanõustamisteenus; turvakodu teenus; viipekeele tõlketeenus;
psühholoogiline nõustamisteenus ning käesoleva eelnõuga lisandunud asendushooldusteenus ja
järelhooldusteenus.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 5 viiakse määrusesse sisse uus toetuseliik – matusetoetus ja tuuakse
ära toetuse taotlemise tingimused. Vahendid matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks
eraldatakse riigieelarvest toetusfondi kaudu KOV-idele.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 6 viiakse määrusesse sisse teine uus toetuseliik – hoolduspere
vanema toetus ja tuuakse ära toetuse taotlemise tingimused. Toetusfondi kaudu eraldatakse KOVdele vahendid teenuste osutamiseks ja korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjoni toetas määruse eelnõu esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 1 „Keila
Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila
linnas“ muutmine”.
Päevakorrapunkt 4
Keila linna eelarvest noorte väljaspool Keila linna toimuva huvitegevuse toetamise kord
T.Mõistus andis sõna Jaanus Väljamäele.
J.Väljamäe: määruse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna noorte mitmekülgse huvihariduse
omandamise soodustamine väljaspool Keila linna huvitegevuse harrastamise osalise
kompenseerimise kaudu. Volikogu eelmine koosseis seda eelnõu ei pooldanud. Sellist toetuse liiki
pole Keilas varem olnud. Lapsevanemad saavad seda ise taotleda ja see läheb otse nendele. Keila
linnas huvitegevuse toetus läheb baasitoetustele, lapsevanemad seda otse kätte ei saa. Täna kehtiva
ja noorte huvitegevuse toetuse andmise aluseks oleva määruse kohaselt ei ole võimalik rahaliselt
toetada nende Keila linna noorte huvitegevust, kes osalevad huviringides ja huvikoolides
väljaspool Keila linna. Üldjuhul osaletakse sellises huvitegevuses, mille harrastamiseks Keila
linnas puuduvad piisavad võimalused.
J.Väljamäe K.Tomerale: toetust saab küsida tagantjärgi selle perioodi kohta, kui noor oli
õigustatud seda saama määruse järgi. Kui noor oli kulude tegemisel 19-aastane, siis saab veel
toetust, kui juba 20-aastane, siis enam ei toetata.
Erki Fels: kuna praegu seda määrust eriti põhjalikult ei kommenteeritud, kas linnavalitsus
soovitab selle volikogus teisele lugemisel saata?
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Enno Fels: jah, linnavalitsus on nõus eelnõu teisele lugemisele saatmisega.
Erki Fels: kas mitmekesise huvitegevuse võimaldamine peaks toimuma oma linna territooriumil
või peame doteerima teisi kohalikke omavalitsusi, millega me õõnestame enda linnas toimuvat
huvitegevust?
J.Väljamäe Erki Felsile: hetkel toetame Keila linna inimesi, kellele võib olla kasulikum viia laps
Tallinnasse huvitegevusse ja saada selle eest 30 eurot, mitte Keilas huvitegevuses osaleda.
J.Väljamäe T.Mõistusele: linnaeelarvele toob aastas 100 lapse toetamine kulu 27 000 eurot.
M.Liivand: peaksime lähtuma vaatenurgast, et me toetame nende laste andekuse arengut sellistel
aladel, mida Keilas ei pakuta, aga mis mujal on olemas, kuid kallid. Pilli õppimine võib olla väga
kallis. Reeglid on karmid (mõlemad vanemad ja laps Keila elanikud) ja see kord ei toeta sellist
huvitegevust teistes omavalitsustes, mida ka Keilas saab teha.
Erki Fels: laustoetamine ei ole minu hinnangul õige, pigem vajaduspõhiselt anda toetusi.
K.Tomera: sotsiaalteenuse saamisel vaadatakse lapse vanemate sissetulekut, ka siin võiks olla
pere sissetulekust sõltuv see toetus.
A.Loog: toetuse eesmärk sisuliselt võiks olla, et toetada neid lapsi, kellel jääks huviharidus raha
tõttu takistatuks. Samas see planeeritud 30 eurot kuus on rongipileti raha, mis ei aita tegelikult
kedagi, kuid linnale on suur kulu, nagu kunagi oli 19-eurone lapsetoetus riigile suur kulu, kuid
inimesele väga väike abi. Neid lapsi võib olla määruse seletuskirja järgi ligikaudu 400, kes
huvitegevuses osalevad. Praegu räägitakse 100-st lapsest, kuid kui juurde tuleb taotlejaid, on keset
aastat keeruline neile öelda, et linnal lõppes toetuseraha. Kokku teeks see vajaminevaks rahaks
juba 60 000 eurot, mis on peaaegu nagu miljon krooni. See laps, kellele see toetus ideeliselt võib
olla mõeldud, ei pruugi seda ikkagi saada. Seega võib juhtuda, et me ei ole täitnud ühtegi
eesmärki, välja arvatud see, et saime linna raha laiali jagada.
O.Jõe: kommenteerin emana, ja leian, et on meeldiv, kui linn natuke hoolib või tunneb huvi, kas
linnaelanikud kuskil mujal tegelevad huvitegevusega. Iluuisutamises on lastel näiteks väga suured
osalustasud.
M.Aab: Keila toetab spordibaase, aga kas Keila lapsed maksavad kõrgemat hinda kui Tallinna
lapsed tehes Tallinnas huvitegevust?
T.Mõistus: tean, et ujumises on küll nii.
J.Väljamäe: Keilas klubid on küsinud kõrgemat tasu väljaspool Keilat osalevatelt lastelt, aga ei
ole õnnestunud, siis lapsed lihtsalt ei tule enam sinna klubisse.
Erki Fels: juhin tähelepanu, et ei ole toetust, mida me ei saaks õigustada linna hoolimise
argumendiga, teine küsimus on, et kas see hoolimine peab ühtses määras väljenduma. Nt inimesed,
kes käivad Tallinnas tööl või koolis, üksikpered, jne, hoolivuse argumendil raha jagamist saab
õigustada iga asjaga. Meie baasid on praegu kaetud ja toetame Keila klubisid. Keila lapsed ei
maksa madalamat tasu, me toetame pigem seda, et rohkem ja paremaid treeninguid ja varustust
saavad klubid pakkuda. Vabas maailmas on kindlasti palju ringe, mida Keilasse ei tule. Miks me
peaksime maksma neile vanematele, kes leidsid lapsele trenni Tallinnas, kui Keila vanematele me
ei maksa?
J.Väljamäe M.Liivandile: Keilas ei ole sporditoetussüsteemi, meil on huvitoetussüsteem juba
pikka aega. Meisterlikkuse toetust on saanud ka viiuldajad, kes käivad väljaspool Keilat
huvitegevust harrastamas.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon ei toetanud eelnõu esitatud kujul, 5 hääletas oli
vastu, 3 hääletas poolt.
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Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas määruse eelnõu esitatud kujul, keegi vastu
ei olnud, aga arutelu oli selles, et eelnõu paremaks teha.
T.Mõistus tegi ettepaneku lõpetada määruse eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud, 1 erapooletu) saadeti eelnõu teisele
lugemisele.
Päevakorrapunkt 5
Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: otsuse eelnõu eesmärk on Harju maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide
andmise korraldamise delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule.
Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega anti kohalikele omavalitsustele ühiseks täitmiseks üle ka
maakonna sümboolika kasutuse ja teenetemärkide andmise õigus. Selleks, et vappi ja lippu
kasutada ning teenetemärke välja anda, peaksid kohaliku omavalitsuse üksused volikogus võtma
vastu vastavad otsused, leppides kokku maakonna sümboolika edasises kasutuses (kellel on õigus
maakonna sümboolikat kasutada) ning teenetemärkide väljaandmises ja reguleerides, kelle kaudu
teenetemärkide andmist korraldatakse.
Enno Fels T.Tamkivile: otsustame 1/15 Keila linnale kuuluvat õigust Harju maakonna lipust ja
vapist.
Enno Fels A.Loogile: Harjumaa Omavalitsuste Liidu uus juhatus on valitud, meilt keegi seal ei
ole.
T.Mõistus K.Kasele: Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmetasust osa on fikseeritud tasu, osa
tasust sõltub elanike arvust. Praegu jagatakse nii, et ühinenud omavalitsused maksavad rohkem.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõu esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 1 „Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise
delegeerimine”.
Päevakorrapunkt 6
Kaevetööde eeskiri (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
Timo Suslov: kahe lugemise vahel kirjalikke ega suulisi ettepanekuid ei tulnud.
Võrreldes määruse eelnõu volikokku esimesele lugemisele esitatud redaktsiooniga on täpsustatud
§ 3 lg 3 p 4 sõnastust. Rahanduskomisjonis oli ettepanek asfaltkatte taastamiseks 1,2 m kaeviku
otstest, selleks põhjendust ei leidnud ja eelnõus on määratud selleks kauguseks 1,0 meetrit.
Muudatus on ka §-s 13 selliselt, et teekaitsevööndis peavad olema kõik maa-sisesed
kommunikatsioonid paigaldatud minimaalselt 1,0 meetri sügavusele teekattest ja haljasalal
minimaalselt 1,0 meetri sügavusele maapinnast.
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Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: kvoorumi puudumise tõttu komisjon seisukohta
võtta ei saanud. Need 4 komisjoni liiget, kes kohal olid, toetasid eelnõu.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 2 „Keila
linna kaevetööde eeskiri”.
Päevakorrapunkt 7
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Erki Felsile.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels esitas esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks
alljärgnevalt: esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok, liikmed Margus Välja, Karl Olaf Loog,
Katrin Sassi, Mairoos Kala, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Marge Tänava, Henry Heinleht.
Erki Fels O.Jõele: Tegin ettepaneku Keila Kooli huvijuhile leida üks kandidaat noorte seast (ei
olnud tähtis, millises koolis noor õpib). Mulle anti märku, et Keila Kooli õpilasesindus valib selle
noore, kriteeriumiks ei olnud Keila Koolis käimine. H.Heinleht on Keila Kooli õpilasesinduse
poolt esitatud.
K.Tomera: teen ettepaneku Karl-Olaf Loogile, et kui te teete noorte volikogu, siis pöörduge ka
Keila Ühisgümnaasiumi poole.
T.Mõistus: see on hea näide, et meil on vaja koolid ühendada.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 2 „Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine”.
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu istung
toimub 27. veebruaril 2018, kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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