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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.40
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Mati Õunloo, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle
Liivand, Andrus Loog, Karl Olaf Loog, Mati Krusel, Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera,
Snežana Ušakova, Meelis Aab, Kalle Kask, Ivar Krustok, Tanel Mõistus, Margus Välja,
Andreas Mändmets;
Puudus: Tanel Suslov;
Kutsutud: Enno Fels, Avo Reiska, Timo Suslov, Valdur Vacht, Eike Käsi, Uno Paas
(registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
M.Krusel esitas volikogule ettepaneku arvata päevakorrast välja päevakorrapunkt 5
linnavara võõrandamise kohta, kuna on algatatud Keila linna uus üldplaneering, tulemas
on Keila visioonikonverents ja ei ole korraldatud idee konkurssi kinnistutele.
T.Mõistus pani hääletusele M.Kruseli ettepaneku välja arvata päevakorrast välja punkt 5.
Otsustati: mitte toetada (poolt 3, Vastu 12, erapooletuid 2) M.Kruseli ettepanekut.
Kinnitati: häälteenamusega (13 poolt, 1 vastu, 4 erapooletut) järgmine linnavolikogu
istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Linnapea aruanne
Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve
Keila linna kaasav eelarve
Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila
linnas
Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara
võõrandamine ja omandi üleandmine
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele
Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: oktoobrikuu tulumaksu laekumine oli 839 297 eurot. Seda on 11,4% enam, kui
mullu oktoobris. Võrreldes 2017. aasta 10 kuuga on selle aasta 10 kuuga laekumised
113,1% plussis.
Elanikke on linnas 10 000 piires. Aasta lõpus tuleb sama kampaania, mis eelmisel
aastalgi.
26.septembril oli Linnavalitsuses Keila Kriisikomisjoni kokkusaamine, kus tutvustati
valminud Keila linna riskianalüüsi.
27.septembril esitati Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotlus tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks Keila linnas seni teostamata piirkondades.
Keila Koolis toimus X Üleriigiline Õppealajuhatajate Koostööpäev "Harjumaa
Hariduskohvik". Ennelõunal räägiti peamiselt päevakajalistel haridusteemadel.
30.septembril toimus Jumalateenistusel Keila Miikaeli koguduse uue õpetaja Matthias
Burghardt'i ametisse pühitsemine.
Keila Sotsiaalkeskuses toimus kogukonnas elamise teenuse infopäev, et tutvustada Pargi
37 kavandatavat Pargi Kodu.
3.oktoobril kiitis Keskkonna Investeeringute Keskus heaks Keila taotluse
Regionaalarengu Fondist toetuse saamiseks projektile „Keila linna jäätmejaama
rajamine" summas 113 015 eurot. Projekti kogumaksumus on 154 015 eurot. Projekti
eesmärk on rajada Keilasse inventariga sisustatud jäätmejaam, mille kaudu suurendatakse
jäätmete taaskasutust ning edendatakse keskkonnanõuetekohast jäätmekäitlust. Jaama
rajamisega Keila reoveepuhastusjaama vahetusse lähedusse on linn juba alustanud.
4.oktoobril tutvustasid Eesti Raudtee esindajad abilinnapea Timo Suslovi juures 20202022 plaanitavaid töid raudteesilla piirkonnas. Plaanitakse uut silda vanast sillast põhja
poole, et rajada olemasoleva tee kõrvale teine tee. Praegune jalakäijate sild suletakse ja
jalakäijate läbipääs korraldatakse silla alla rajatava kallasrajaga.
2019.aastal on kavas ehitada uus perroon ja uuendada jaama juhtimissüsteem, mille hulka
kuulub ka ülesõidu rekonstrueerimine.
Harju Maakonnaraamatukogus toimus järjekordne beebiball, kuhu olid kutsutud selle
aasta mais, juunis, juulis ja augustis Keila linna sündinud 29 tüdrukut ja 28 poissi koos
vanematega.
5.oktoobril toimus
Kultuurikeskuses.

Õpetajate

päeva

traditsiooniline

pidulik

tähistamine

Keila

9.oktoobril pälvis Esmakordselt Korteriühistute suurfoorumil välja antud nutika
korteriühistu eripreemia pälvis Keila KÜ Niidu 5 " tervikrenoveeritud kortermaja.
10.oktoobril otsustati, et Keila linna ja ENSTO koostöös saab Paldiski maanteelt
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lauluväljakule viiv kõnnitee uued valgustid. Kolm valgustit saab ka Pargi tänava nurgal
asuv mänguväljak. ENSTO annab valgustid ja 6-meetrised metallpostid, linna poolt on
projekti, kaabli ja töö eest tasumine. Kokku 11 valguspunkti.
11.oktoobril toimus Keila Linnavalitsuse 46. istung, kus muuhulgas kinnitati ka uued
hoolekogud: Keila Lasteaed Miki ja Keila Lasteaed Vikerkaares, Keila
Ühisgümnaasiumis ja Keila koolis.
Linnavalitsus kinnitas heakorrakonkursi „Kodud Kauniks" tulemused. Teisipäeval,
23.oktoobril said võitjad Harju Maakonnaraamatukogus kätte auhinnad.
15.oktoobril paigaldati Keila Miikaeli kiriku torni piilari ümber raketised, alustatakse
nende remondiga. Töid aitab rahastada ka Keila linn.
16.oktoobrist on Maaameti geoportaalis leitavad Keila linna uued tänavad Kirsi, Vasara
põik, Mäe ja Liiva ning Vasara tänav on saanud uue kuju.
18.oktoobril toimus Käsitöösalongis Vaarikas Vahukoorega Keila kultuuri- ja
vabaühenduste ümarlauad, kus tutvustati Anija valla Anija Lüliti tegevusi kogukondlikul
koostööl.
19. oktoobril käisime koos sotsiaalnõunik Piia Petersoniga Rakveres. Seal avati
kogukonnas elamiseks kaks sarnast maja puudega inimestele, nagu meie plaanime Pargi
tänavale.
22. oktoobril toimus Keskpargi rekonstrueerimise töökoosolek. Eeldatav valmimine on
2020. aasta suve lõpus.
Stricto Projekt OÜ sai valmis Ülejõe jalgtee ja jalgteesilla projekti. Ehitusega loodab linn
alustada järgmisel aastal.
25.oktoobril kohtus abilinnapea Timo Suslov AS Eesti Gaas esindajatega, et arutada
Keila linna gasifitseerimise võimalust.
Toimus sümboolne Miki lasteaia nurgakivi panek, ehk täpsemalt kapsli paigaldamine,
kuhu oli asetatud mitmeid materjale Miki lasteaia ja linna kohta.
29.oktoobril andsid Riigi Infosüsteemi Ameti spetsialistid lühikoolituse
küberturvalisusest Keila linnavalitsuse töötajatele ja hallatavate asutuste juhtidele.
O.Jõe: kas Ühisgümnaasium ei vaja uut eesti keele õpetajat?
E.Fels O.Jõele: minu andmetel praegu ei vaja, aga kui on pakkuda kompetentset inimest,
siis palun võtta kooliga ühendust.
V.Paalaroos: teadaolevalt on Pargi 37 naabrid seoses sinna plaanitava kogukonnas
elamise hoonega linnavalitsuse kohtusse kaevanud. Millised on praegused arengud?
E.Fels V.Paalaroos: kohus esmast õiguskaitset ei kohaldanud ja leidis sellega, et protsess
on perspektiivitu. Otsust saab ringkonnakohtusse edasi kaevata.
M.Õunloo: mis nägemus linnal on kavandatava gaasitrassiga?
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T.Suslov M.Õunloole: arendajad kaardistavad praegu potentsiaalseid kliente, põhiliselt
saavad nendeks ilmselt ettevõtted (tööstuspark). Gaastrassi rajamine (koos piduliku
keevitusega) algab 2. novembril.
O.Jõe: kuidas on olukord koolis toitlustamisega kaartide alusel?
E.Fels O.Jõele: praegu toimub kaardisüsteemi rakendamine.
E.Käsi: kontrollgrupis on 4. ja 5. klasside õpilased, kes saavad süüa kaartide alusel.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2018. aasta II
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2018. aastaks kinnitatud eelarve maht 848 272 euro
võrra, sellest tulumaksu suurendus 750 000 eurot.
Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 848 272
eurot, põhitegevuse kulud 106 971 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 735 400
eurot ja likviidsed varad 671 701 euro võrra.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
Siia alla kuuluvad nt Noortekeskuse projektid, Innove poolt rahastavad projektid, 100
tamme üritus jne.
Mittesihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 21 264 eurot.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 13.09.2018 korraldusest „Toetusfondist lisavahendite
jaotamine 2018. aastal“, suurendada Keila linna 2018 aasta eelarve toetusfondi tulusid ja
kajastada kulud tegevusalal Asendus- ja järelhooldusteenus majanduskuludes 18 000
eurot ja muud sotsiaaltoetused real summas 3 264 eurot.
Eelarve tulusid suurendatakse 811 000 euro võrra järgmiselt:
Tuginedes 9 kuu tegelikule tulumaksu laekumisele on kavandatud suurendada
prognoositavat üksikisiku tulumaksu laekumist 2018 aastal 750 000 euro võrra,
planeeritud maamaksu laekumist 30 000 euro võrra ja samuti laekumisi reklaamitasudelt
9000 euro võrra, nimetatud summad suunatakse kassajääki.
Tulenevalt Sotsiaalkindlustusameti ja Keila Linnavalitsuse vahel riigihanke „Pikaajalise
kaitstud töö teenuse tellimine“ sõlmitud raamlepingule, kavandatakse 2018 eelarvesse
täiendavaid vahendeid 22 000 eurot.
Laekuvatest vahenditest 2 000 eurot suunatakse tegevusalale Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse (Kaitstud töötamise teenus) toetusteks puuetega inimestele ja nende
hooldajatele. 20 000 eurot jätta jaotamata ning suunata kassajääki projekti „Kogukonnas
elamise teenuskohtade loomine Keila linnas“ puuduva omafinantseeringu tagamiseks.
Eelarve tulusid vähendatakse 48 000 euro võrra järgmiselt:
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Seoses lasteaedade osalustasude vähendamisega ja ka moodullasteaia kohtade arvu
korrigeerimisega vähendatakse laekumisi 40 000 euro võrra. Tuleneb laste arvu
vähenemisest ja kohamaksumusest.
Vastavalt SA Innove projekti Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila
linnas" rahuldamise otsusele oli kavandatud 2018. aastal Keila linnale vahendeid summas
30 000 eurot. Tuginedes lõpparuande koostamisel tehtud ümberarvestustele vähendatakse
laekumist 8 000 euro võrra.
Eelarve kulusid suurendatakse kassajäägi arvelt 97 300 euro võrra.
Seoses kohustusliku riikliku ujumisõppe mahu suurenemisega suurendada tegevusala
Vaba aja üritused majandamiskulusid summas 7 200 eurot.
Tuginedes AS Keila Vesi taotlusele realiseerida loodava jäätmejaama rajamiseks
vajalikud kinnistud linnale eraldada kassajäägist 75 100 eurot ja suurendada samas
summas tegevusala „Jäätmekäitlus“ investeeringute vahendeid. Kinnistu ostmise eelnõu
tuleb ilmselt detsembrikuu volikokku.
SA Innove projekti "Uute lasteaiakohtade loomine 0-7-aastastele lastele Keila linnas"
rahuldamise otsusele oli kavandatud Vikerkaar B-korpuse investeeringuteks.
Ümberarvestuse tulemusel vähenes laekumine 8 000 eurot, täpsustatud investeeringu
maksumus ületas kavandatut 7 000 euro. Tekkinud puudujääk kavandatakse katta
kassajäägist.
2018. aasta II lisaeelarves on omavahendite kassajäägist jaotamata 2 109 134 eurot.
Reserv võimaldab kindlustada 2018. aastal alustatud tööde jätkamise ja projektide
omafinantseeringute tasumise järgnevatel aastatel.
Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:
toetusfondist saadud eraldis 13 982 eurot huvihariduse majanduskulude katteks
suunatakse tegevusalale Vaba aja tegevused, vähendatakse tegevusala Sporditegevusorganisatsioonid.
Tekkepõhises eelarves kajastatakse investeeringute väärtus pärast nende objektide arvele
võtmist. Seepärast vähendatakse tegevusalal Lasteaed Miki artiklit Rajatiste ja hoonete
soetamine ja renoveerimine summas 1 700 000 eurot. Muutus kajastub nõuete ja
kohustuste saldos. Samadel alustel vähendatakse ka tegevusala Puhkepargid ja -baasid
Keskpargi investeeringuteks kavandatud vahendeid 120 000 euro võrra, vahendite arvelt
suurendatakse sama tegevusala inventari kulusid 15 000 euro võrra ja 105 000 eurot
kajastuvad nõuetes ja kohustustes.
Tegevusala Erakoolid majanduskulusid vähendatakse 2500 euro võrra ja samas summas
suurendatakse
tegevusala Toitlustustoetused. Seoses lasteaedade osalustasude
muudatustega 01. septembrist suurendatakse tegevusala 091104 KOV lasteaiad sh.
Rukkilill majanduskulusid 10 000 euro võrra ja vajalikud vahendid eraldatakse
tegevusala Muud hariduse abiteenused personalikuludest.
Seoses muudatustega Keila Linnavalitsuse hoone korrastamise ajakavas vähendatakse
kululiiki Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine 22 500 euro võrra ja suunatakse
vahendid sama tegevusala
IT kuludesse seoses tegevustega infosüsteemide
turvameetmete süsteemi ISKE-ga
summas 7 500 eurot ja 15 000 euro võrra
suurendatakse personalikulusid.
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Arvestades 2018 aasta tegelike töid vähendatakse tegevusala Teede ja tänavate
korrashoid majanduskulusid 25 000 euro võrra ning suunatakse sama tegevusala
investeeringutesse.
Muudatusettepanekuid saab linnavalitsusele esitada 8. Novembrini.
O.Jõe: linnavalitsuse personalikulusid suurendatakse 15 000 euro võrra. Mis eesmärgil
selline kulutus tehakse?
A.Reiska O.Jõele: linnaametnike motiveerimiseks. Samuti tehakse seda II lugemisel
hallatavatele asutustele.
O.Jõe: mõistlik oleks need kulud esitada eelnõusse üheaegselt.
Milliseid abiteenuseid hariduses vähendati 10 000 euro võrra?
A.Reiska O.Jõe: vahendid olid mõeldud tugiteenuste osutamiseks. Kuna neid aga nii
suures ulatuses vaja ei läinud, siis vähendati seda kulurida eelarves. Järgmise aasta
eelarvesse on kavandatud 15 000 eurot.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise lõpetamist
ja teisele lugemisele saatmist.
Kultuurikomisjoni aseesimees I.Krustok: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist.
T.Mõistus pani määruse eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja teisele lugemisele
saatmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 vastu) lõpetada määruse eelnõu esimene ja
lugemine ja saata see teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 3
Keila linna kaasav eelarve
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: määruse eelnõuga tehakse ettepanek Keila linnas alaliselt kaasava eelarve
rakendamiseks.
Kaasava eelarve põhiideeks on kodaniku ja ametliku võimu vahelise võõrandumise
vältimine: kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab eraldada mingi osa omavalitsuse
eelarvest kohalikule kogukonnale, kellele antakse seeläbi võimalus kaasa rääkida oma
elukeskkonna kujundamisel. Kaasava eelarvemenetluse kaudu tekib seega väga praktiline
ja otsene võimalus olukorda mõjutada.
Kuna kaasava eelarve eesmärk on elanikke kaasata linnaeelarve ühe osa osas kaasa
rääkima, peab nimetatud tegevus olema avalik. Protsessi avalikkuse tagamiseks
sätestatakse antud paragrahvis selleks vajalikud tegevused.
Kulutuseks on linnaeelarvest eraldatav summa, 15000 eurot, mis planeeritakse
linnaeelarvesse.
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Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud koos redaktsiooniliste
parandustega.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
11 „Keila linna kaasav eelarve”.
Päevakorrapunkt 4
Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila
linnas
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määrusega kehtestatakse koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu
tasumisest vabastamise tingimused ja kord Keila linnas.
Koolieelses lasteasutuses käiva lapse eest tasub vanem igakuiselt lisaks osalustasule (mis
on 70 või 95 eurot) ka toidukulu (mis oleneb lapse lasteaias käidud päevade arvust ja on
munitsipaallasteasutuses 32 eurot, kui laps käib lasteasutuses terve kuu ehk 20 päeva).
See on noortele peredele arvestatav igakuine väljaminek, samas kooliealiste laste puhul
igakuiselt nii suurt väljamineku üldjuhul ei teki.
Kui Keila linna registris on üks lapsevanem, siis peab toidu eest maksma 1 euro.
Päevarahaks on lasteaedades arvestatud 1.60 eurot (k.a Rukkilille lasteaed).
Keila linna 2019. aasta eelarvesse planeeritakse alates 1. jaanuarist 2019. Keila linna
koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu katmiseks 175 000 eurot.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud.
Kultuurikomisjoni aseesimees I.Krustok: komisjon toetas määruse eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
12 „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila
linnas”.
Ivar Krustok lahkus kell 18.55
Päevakorrapunkt 5
Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste kinnitamine, linnavara
võõrandamine ja omandi üleandmine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Keila linnas Ülesõidu tn 1 ja Roheline tn 5 kinnistute võõrandamise
enampakkumisel otsustas Keila Linnavolikogu 28. augusti 2018 otsusega nr 22.
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Käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on 02.10.2018 toimunud enampakkumise tulemuste
kinnitamine.
Arvestades enampakkumise komisjoni ettepanekut esitab Keila Linnavalitsus 2. oktoobril
2018 toimunud Ülesõidu tn 1 ja Roheline tn 5 asuvate kinnistute enampakkumise
tulemused kinnitamiseks Keila Linnavolikogule.
Pakkumisi oli kolm. Võitjaks osutus A4 Kinnisvara Osaühing pakkumine kokku hinnaga
162 200 eurot, sh Roheline tn 5 kinnistu hinnaga 1 730 eurot.
2019. aastal peaks toimuma vanade hoonete lammutamine ja uue hoone ehitamine.
M.Krusel: kas on ikka õige kinnistut müüa, kuna algatatud on uus üldplaneering. Samuti
on tulemas visioonikonverents, kus võidakse kinnistule uus nägemus anda.
T.Suslov: meil on praegu kehtiv üldplaneering. Antud kinnistu näol tegemist
segahoonestusalaga. Kinnistule tehtud detailplaneeringus oli algselt ette nähtud
perearstikeskus. Linnavalitsuse seisukoht on, et Keskväljak peab olema hoonestatud.
Samuti on siin küllaldaselt haljastust.
M.Krusel: oleks pidanud korraldama ideede konkursi, et teada saada, mida linnaelanikud
Keskväljakul näha tahaksid.
T.Mõistus: linnaelanikelt arvamuse küsimisega kaasneb ka millegi rajamise kohustus.
Oleme soovinud kinnistuid juba pikalt müüa.
M.Krusel: kesklinna tekib arendustega 66 korterit. Sellega kaasneb aga parkimiskohtade
puudus.
T.Mõistus: Keila on väike linn, siia ehitades on ette antud parkimiskohtade arv, mis on
kohustuslik.
T.Suslov: kesklinnas peaks autosid pigem vähem, kui rohkem olema. Parklate rajamine
kesklinna leiab aina vähem toetust.
M.Aab: väga hea, et Keilas tekib elamuarendustega kesklinna elu. Praegu on õhtuti
kesklinnas väga vaikne.
T.Suslov M.Õunloole: riigile läheb 60% Roheline 5 kinnistu müügihinnast.
J.Murdla: kinnistu müümisega kaotab linn võimaluse kesklinna rajada ühiskondlikku
hoonet.
E.Fels: kesklinna tuleb elu tuua ja antud müügitehinguga seda ka juurde tekib.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas eelnõud.
M.Krusel: palun nimelist hääletust.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: häälteenamusega 14 poolt (Tanel Mõistus, Jaan Murdla, Andreas Mändmets,
Andrus Loog, Karl Olaf Loog, Kalle Kask, Tarmo Tamkivi, Margus Välja, Mati Õunloo,
Kadri Tomera, Viljar Paalaroos, Meelis Aab, Märt Jamnes, Merle Liivand) 1 vastu (Mati
Krusel) 2 erapooletut (Oksana Jõe, SnežanaUšakova) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 29 „Linnavara enampakkumisel võõrandamise tulemuste
kinnitamine, linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine“.
Päevakorrapunkt 6
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: volikogu määruse eelnõu eesmärk on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega
kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamise
delegeerimine linnavalitsusele täitevorgani või ametiasutusena.
Lihtsam on kooliga seotud küsimusi lahendada linnavalitsuse tasemel, kui iga
küsimusega tulla volikokku. Koolil ei muutu seoses antud määrusega midagi.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 13 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“.
Päevakorrapunkt 7
Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
T.Mõistus andis sõna Uno Paasile.
U.Paas: kuna Keila linnas elab üle 10 000 elanikku, siis on ta elutähtsate teenuste
osutaja.
Määruse eelnõu eesmärgiks on delegeerida Keila Linnavalitsusele hädaolukorra seaduse
§ 37 lõigetes 1 ja 2 loetletud ülesanded. Üle 10 000 elanikuga linnad peavad vastu võtma
täiendavad kohustused.
Vastavalt sellele täidab Keila Linnavalitsus järgmisi ülesandeid:
1) koordineerib elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamist, arvestades elutähtsate teenuste
ristsõltuvust;
2) nõustab elutähtsate teenuste osutajaid;
3) teeb järelevalvet elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise, sealhulgas elutähtsa
teenuse katkestusi ennetavate meetmete rakendamise üle;
4) kinnitab elutähtsa teenuse osutaja toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani;
5) juhib hädaolukorra lahendamist, koostab hädaolukorra lahendamise plaani ning
korraldab riskikommunikatsiooni ja kriisireguleerimisõppusi;
6) kehtestab elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded.
Kuna tegemist on hädaolukordasid puudutavate küsimustega, mille puhul võib olla
vajadus kiiresti ja operatiivselt reageerida, siis on hädaolukordade lahendamise huvides
vajalik anda antud ülesanded linnavalitsuse täita.
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Soovime linna elanikele pakkuda hädaolukorraks erinevaid lahendusi.
U.Paas M.Aabile: hädaolukorra plaanid sisaldavad kohustust tagada muuhulgas
küberturvalisuse.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
14 „Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“.
Päevakorrapunkt 8
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Keila Linnavalitsus soovib taotleda Maa-ametilt munitsipaalomandisse
järgmised maatükid: Kaare tänav, Kaare tn 4, Kraavi, Piiriäärse, Luha tn 15, Tammiku
tee 1 ja Sarapuu tänav. Volikogu otsus on vajalik selleks, et taotleda antud maad
munitsipaalomandisse ja viia lõpuni maareform Keila linnas.
Maaüksuste kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi omandisse
jätmise taotlusi.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 30
„Maade munitsipaalomandisse taotlemine“.

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 27. novembril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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