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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.35
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Erki Fels.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Erki Fels, Merle Liivand, Ivar Krustok, Keiu Valge, Karl Olaf
Loog, Henry Heinleht;
Puudusid: Margus Välja, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, arendusnõunik Maret Lepiksaar, kultuurinõunik Jaanus
Väljamäe.
Koosoleku esimene ja kolmas päevakorrapunkt toimus koos sotsiaalkomisjoniga (Kalle
Kask, Merle Liivand, Andrus Loog, Lea Vahter, Maret Väli, Pille Sakteos, Riina Sippol,
Oksana Jõe, Kadri Tomera).
Erki Fels avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila Noortevolikogu põhimäärus
2. Volikogu määruse kehtetuse tuvastamine
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila Noortevolikogu põhimäärus
Komisjoni esimees andis sõna Karl Olaf Loogile.
K.O.Loog: Keila linna noortevolikogu on tegutsenud aastaid noorte aktiivina. Noorte
koosseisud on aja jooksul vahetunud. Täna tegutsev noorte aktiiv on avaldanud soovi
hakata tegutsema noortevolikoguna, teha koostööd linnavolikoguga, linnavalitsusega,
linna ametnikega ning linnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega.
Keila Linnavolikogu ja Keila Linnavalitsuse jaoks on oluline omada koostööpartnerit
noortevolikogu näol, kes esindab Keila noorte huve ning kelle vahendamisel saab küsida
noorte arvamust.
Keila Noortevolikogu põhimääruse kinnitamise aluseks on Noorsootöö seadus.
Volikogu hakkab koosnema koolide poolt valitud liikmetest ja konkursi kaudu saavatest
liikmetest.
H.Heinleht: koolide esindajate arv on määratud koolide suuruse järgi. Volikokku saab
kandideerida 14-26 aastased inimesed.
M.Lepiksaar: paljud Keila lapsed käivad koolis mujal.
I.Krustok: teen ettepaneku muuta § 1 lg 7 ja sõnastada see järgnevalt: „Kuni 15liikmeline noortevolikogu koosneb noortest, kes elavad Keilas ja on 14–26 aastased“.

M.Lepiksaar: § 2 lg 5 p 3 võib paremini sõnastada.
H.Heinleht: volikokku kandideerimise avalduse saatmiseks on aega 2 nädalat, mille järel
hiljemalt nädala jooksul valib komisjon liikmed.
K.O.Loog: eelnõu § 2 viies punkt on ajutine, edaspidi valitakse volikogu neljanda punkti
alusel.
E.Fels: leian, et pole vaja moodustada komisjoni, vaid esmase valiku teeb kandidaatide
hulgast linnavalitsus.
K.O.Loog: soovime volikogu tööga alustada oktoobris.
M.Lepiksaar: Eesti Noorteühenduste Liit on toetanud rahaliselt Keila Linnavalitsust, et
luua Keilas noortevolikogu. Praeguseni ei ole seda raha kasutatud (1000 eurot).
K.O.Loog: me ei pea esimestel kuudel raha osas nõudlikud olema. Praegu kasutame oma
tegevuseks Sõprade Klubi.
Noortevolikogu näol on tegemist volikogu juures tegutseva soovitusliku organiga.
J.Väljamäe: järgmise aasta eelarve põhjendatud ettepanekud tuleb noortevolikogul
linnavalitsusele esitada oktoobris. Siis vaatab linnavalitsus nende põhjendatuse läbi ja
otsustab raha eraldamise.
Otsustati: toetada määruse eelnõud koos muudatusettepanekutega (muuta § 1 lg 7 ja sõnastada
see järgnevalt: „Kuni 15-liikmeline noortevolikogu koosneb noortest, kes elavad Keilas ja on
14–26 aastased“).
Päevakorrapunkt 2
Volikogu määruse kehtetuse tuvastamine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määruse eelnõu eesmärk on tuvastada Keila linnavolikogu määrusena
kehtestatud Keila Ühisgümnaasiumi põhimääruse kehtetus, kuna Keila linnavolikogu on
reguleerinud linnavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse kinnitamise volikogu otsusega.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatatud küsimused
3.1. K.Tomera: Muusikakooli trepid on väga libedad.
A.Loog: küsimuse lahendamiseks peab sellest informeerima AS-i Keila Vesi.
3.2. E.Käsi A.Loogile: Pargi 37 ehitusleping on sõlmitud.
R.Sippol: ehituse peale läheb 7 kuud. Loodame ministeeriumilt saada valmimistähtaja
pikendust.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 22. oktoobril 2019.
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