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Istungit juhatas: Tanel Mõistus
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Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus
Loog, Karl Olaf Loog, Mati Krusel, Tarmo Tamkivi, Tanel Mõistus, Erki Fels, Kadri
Tomera, Meelis Aab, Mati Õunloo, Tanel Suslov, Kalle Kask, Margus Välja, Snežana
Ušakova;
Puudus: Ivar Krustok;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Avo Reiska, Maret Lepiksaar, Valdur Vacht, Eike
Käsi, Jaanus Väljamäe, Terje Rämmel, Jaana Ojala, Piia Peterson, Aare Lepiksaar, Keiu
Valge, Inge Angerjas, Maris Mäger.
Osalejad: Jelena Mihhejeva, Triin Lilleorg, Paul Taklaja, Aleksanders Saporogs, Henry
Heinleht, Gerhard Trolla, Natalja Seliverstova, T.Bulatkina, Julia Ilaud, Jelena Beljajeva,
Inna Petrunina, Arina Alektorova, Veera Poutonen, Oksana Post, Erika Hitrõhh, Katerina
Oštšepkova, Jane Gebulja, Aleksei Bontsevitš, Olesja Badi, Kirill Kõpp, Irina Turv,
Mihail Zelinski, Andrei Tšekmarjov, Aleksandra Trofimova, Snežanna Bõstrova, Oksana
Kuznetsova, Vasilisa Skakalina, Aleksei Golubev, Ljubov Tiora, Diana UralovaSerdjukova, Galina Litvinenko, Julia Mihhina, Sergei Tšaulin, Elina Esakova, Alexey
Esakov, Sergei Serdjukov.
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (17 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Linnapea aruanne
Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)
Keila Põhikooli ümberkorraldamine (II lugemine)
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine
Eralapsehoiuteenuse toetamise korra muutmine
Keila Linnavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu muutmine
Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele
Keila Noortevolikogu koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1

Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: Oktoobrikuus laekus tulumaksu 923 237 eurot, seda on 10% rohkem, kui
mullu oktoobris. 10 kuu kokkuvõttes on tulumaks laekunud 8,9% plaanitust rohkem.
Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse
hankelepingu sõlmimiseks Keila linna lasteaedadele toidukaupade ostmiseks emenetlusena.
Linnavalitsus kehtestas Keila linna kriisikomisjoni põhimääruse ning tunnistas kehtetuks
seni kehtinud Keila Linnavalitsuse 7. mai 2010 määrusega kehtestatud „Keila linna
kriisikomisjoni põhimääruse".
21.novembril toimus laiendatud kriisikomisjoni koosolek, kus osalesid täiendavalt
Elektrilevi, HOL-i, Päästeameti, generaatoreid pakkuva firma esindajad. Teemaks olid
õppetunnid Lõuna-Eestit räsinud tormist. Saime teada, et AS Keila vesi suudab
elektrikatkestuse korral generaatorite paakides oleva kütuse abil tagada tavapärase
veevarustuse ja kanalisatsiooni vähemalt 8 tunni vältel, reovee-pumpla töö on tagatud 48
tunni vältel.
Linnavalitsus kehtestas Pargi tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneerin-gu, millega
kavandatakse olemasolevate algkooli ja seni Keila Põhi-kooli kasutusel oleva hoone
laiendust nii, et Keila Kooli Pargi tänava majja mahuksid õppima kõik 1.-4.-d klassid
ning hariduslike erivajadustega õpilaste 1.-6.-d klassid. Koolihoone laiendusse on
kavandatud ca 21 klassiga korpus ning võimla ja söökla korpus. Kokku peaks tulevikus
Pargi tänava koolimajad tulevikus mahutama ca 800 õpilast
Kuulutati ka välja riigihanke Pargi 2 asuvate koolimajadele juurdee-ehitusele
projekteerija leidmiseks.
Linnavalitsus väljastas kasutusloa Keila linnas Keila-Paldiski 1,5-4,9 km, Kopli,
Koplimetsa ja Vainu kinnistutele ehitatud D-kategooria gaasitorustikule.
Keila linna 2020. aasta kaasava eelarve hääletusel kogus enim hääli Kertu Lepiksaare
ettepanek joogiveekraanidest linnaruumis. Joogivee kraanide eesmärk on pakkuda
inimestele võimalust täita oma isiklik veepudel, kustutada janu peale sportimist ja
pakkuda värskendust palaval suvepäeval ringi liikudes. Joogivee kraanide olemasolu
vähendab tõenäoliselt pudelivee tarbimist ja mõjub seeläbi positiivselt ka keskkonnale.
Joogiveekraanid võiksid asetseda näiteks terviseradade ja staadioni läheduses ning
kohtades, kus inimesed meelsasti oma vabal ajal liiguvad, näiteks rongijaam, pargid,
suurema jalakäijate liiklusega tänavad, mänguväljakud
25. novembril kohtusime konsistooriumis, kus peapiiskop oli moodustanud komisjoni
Luteri kuju taastamiseks Kumnas.
26. novembril toimus kohtumine teadus-ja haridusministeeriumis, kus rääkisime Keila
hariduse arengutest.
T.Tamkivi: kes riigi esindajatest M.Lutheri ausamba koosolekul kohal olid? Kas
maanteeameti esindaja oli? Kuju algne asukoha suhtes on suuri küsimärke liikluse
seisukohalt.
Enno Fels: tegemist oli algse koosolekuga. Maanteeamet on asukoha kooskõlastanud 10
meetrit praegusest asukohast ja teest kaugemale.
O.Jõe: kas Keila Põhikooli hoolekogu esindaja oli ministeeriumis kohtumisel?
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Enno Fels: hoolekogu esindas Meelis Aab ja kooli direktor.
O.Jõe: miks ei olnud kooli lastevanemate esindajat?
Enno Fels: seekord oli hoolekogu esindajaks volikogu liige. Ministeeriumis rääkisime
teemad üle, tahtsime teada, kus on nõrgad ja tugevad kohad.
Ministeeriumiga oleme suhelnud pidevalt, samuti kohtunud.
O.Jõe: jääb mulje, et te ei usalda lapsevanemaid.
Enno Fels: vastastikune usaldus tuleb luua.
Enno Fels M.Õunloole: kriisikomisjoni teemadest oleme rääkinud HOL-s. Osa Keila
kriisikomisjoni liikmed kattuvad teiste omavalitsuste kriisikomisjonide liikmetega.
Timo Suslov M.Kruselile: gaasitrass on valmis ja me oleme arendajatega kohtunud
rääkimaks linna sisetrassi kulgemist. Küsimus on selles, kes projekti kinni maksab.
Enno Fels T.Mõistusele: linn on talve tulekuks valmis. Lepingupartner on samuti talve
tulekuks valmis.
Timo Suslov: esimene libedusetõrje on linnas tehtud.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta II
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve maht 157 738 euro
võrra.
Muudatusettepanekuid eelnõule ei tulnud.
Vastavalt määruse eelnõu lisale 1 suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 209 738
eurot, põhitegevuse kulud -32 740 eurot, investeerimistegevus kogusummas 352 781
eurot.
Eelnõu ülesehitus on jäänud samaks.
Keskkonnakomisjonis tehtud ettepaneku alusel on põhikooli remondi kulud on kantud
investeeringute alla. Vastavalt planeeritavatele muudatustele Keila uue koolihoone
projekteerimisel ja ehitamisel vähendatakse tegevusala Keila Kool (KOV)
investeeringute kulusid 19 200 euro võrra ja vahendid suunatakse sama tegevusala
majanduskuludesse summas 13 000 eurot ja 6200 eurot tegevusala Keila Kool Põhi- ja
üldkeskharidus (riik) personalikuludeks.
Projekti "Kaasava hariduse edendamiseks tingimuste parendamine Keila koolides"
finantseeringu vajadusteks suunatakse täiendavalt Keila Kooli majanduskuludesse 19 200
eurot, ja Keila Põhikooli majanduskuludesse 12 900 eurot. Ülejäänud HEV reservi jääk
summas 85 132 suunatakse tegevusala Keila Kool Põhi- ja üldkeskharidus (riik)
personalikuludeks.
Muudatused üldist eelarve mahtu ei puuduta.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
Rahanduskomisjoni aseesimees J.Murdla: komisjoni toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 14 „Keila linna 2019. aasta eelarve II lisaeelarve“.
Andrus Loog saabus kell 18.40
Päevakorrapunkt 3
Keila Põhikooli ümberkorraldamine (II lugemine)
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: peale eelnõu esimest lugemist oleme kohtunud hoolekogudega, õpilaste
esindajatega ja ministeeriumi esindajatega.
Teemat oleme arutanud mitmeid aastaid.
Koolis käib praegu 179, kellest 1/3 on Keila lapsed ja 2/3 väljastpoolt.
Esimese klassis käib 11 last, kellest 2 on Keilast.
Oleme tutvunud ka teiste omavalitsustega, kuidas seal protsess on läbitud või läbimisel.
Keila lapsed käivad eestikeelsetes lasteaedades ja omandavad seal eesti keele. Ma ei eita,
et mõningaid probleeme on, küsimus on, kuidas neid lahendada.
Lapsed omandavad eesti keele kiiresti. Lapsevanemad muretsevad rohkem
hakkamasaamise pärast, kui lapsed.
Põhikooli liitmisel Keila Kooliga kaob põhikooli nimi ära. Lapsed saavad edasi õppida
vene keeles, õpetajad jäävad samaks. Protsess kestab vähemalt 9 aastat. Ainult esimesse
klassi minevad lapsed hakkavad kohe õppima eesti keeles.
Linnas õpib muukeelseid lapsi eesti keeles (lätlased, ukrainlased, itaallased).
Lapsi tuleb tugiõppega toetada. Põhikoolis on logopeedid ja abiõpetajad olemas, sama
moodi jätkub ka edaspidi.
Lasteaedades on planeeritud kursused eesti keele paremaks omandamiseks.
Keila Põhikooli hoolekogu oli liitmise vastu.
Enno Fels S.Ushakovale: 1.septembrist ei kao Keila Põhikoolist ühtegi õpetaja kohta.
Aastate jooksul jääb ilmselt õpetajaid vähemaks.
O.Jõe: kas olete täna valmis kinnitama, et praegu toimub assimileerimine?
Enno Fels: vene kultuur ja identiteet jääb alles, seda ei võta keegi ära. Soovime vene
lapsi integreerida.
K.Tomera kommentaar: vene keele õpetajad on andnud Keila Koolis tunde. Head
õpetajad ei jää kunagi tööta. Kultuuri kandjaks on alati kodu.
Enno Fels: Eesti riigis on vaja osata eesti keelt, lisaks tuleb kasuks inglise, vene jt keele
oskus.
O.Jõe: kas peate normaalseks, et 7-aastased lapsed peavad sõitma 30 km, et saada
emakeelset haridust? Miks te vihkate meie lapsi?
Enno Fels: ma ei soovi sellisele küsimusele vastata.
S.Ušakova: millised konkreetsed teemad olid täna ministeeriumis jutuks?
E.Käsi: tutvustasime ministeeriumis oma tegevuskava, kuidas toetada eestikeelsele
õppele üleminekul aastate lõikes. Kohal oli ka SA Innove esindajad, kes pakuvad
keeleõppele tuge. Kindlasti ei jää see viimaseks kohtumiseks.
Järgmine samm on täpselt välja töötada tegevusprogramm, et üleminek oleks sujuv.
Ministeeriumist oli 6 esindajat.
M.Jamnes: kui palju on ühinemisvastaseid meie linnast ja kui palju väljastpoolt?
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Enno Fels M.Jamnesele: on nii linnast, kui ka väljastpoolt.
S.Ušakova: kas Keila Põhikooli direktor toetab liitmist?
Enno Fels S.Ušakovale: direktor on uuendusmeelne inimene, kes on valmis koostööd
tegema ja mõistab olukorda.
M.Õunloo: kas Keila Kooli juhtkonda on plaanis tugevdada?
Enno Fels M.Õunloole: struktuur tuleb kindlasti üle vaadata ja vajadusel juhtkonda
toetada. Alguses on kindlasti palju probleeme, mis tuleb ühiselt ületada.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud. Kitsaskohad tuleb
ületada (logopeedid ja tugiõpetajad). Kõrgharidussüsteem ja tööturg on valdavalt eesti
keeles ja seepärast on mõistlik lastel eesti keeles õppida. Ei ole mõistlik pidada linnas
kahte erinevat kooli. Kahe kooli liitmisel saab hariduse andmine ainult tugevamaks
minna.
Enno Fels: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku täiendada eelnõu resolutsiooni punkt 1 ja
sõnastada see järgnevalt:
Liita Keila Põhikool Keila Kooliga lõpetades Keila Põhikooli tegevuse 1. septembriks
2020. Lõpetada alates 2020/2021 õppeaastast vastuvõtt Keila Põhikooli ning tagada Keila
Põhikooli õpilastele võimalus jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist
Keila Koolis. Määrata eesti õppekeelega Keila Kooli põhikooli osades klassides
õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9.
klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis, 2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis,
2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026
õppeaastal 7.-9. klassis, 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9.
klassis.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu muudatusettepaneku hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 2 vastu, 1 ei hääletanud) toetada
muudatusettepanekut ja sõnastada eelnõu resolutiivosa esimene punkt: Liita Keila
Põhikool Keila Kooliga lõpetades Keila Põhikooli tegevuse 1. septembriks 2020.
Lõpetada alates 2020/2021 õppeaastast vastuvõtt Keila Põhikooli ning tagada Keila
Põhikooli õpilastele võimalus jätkata vajadusel venekeelse põhihariduse omandamist
Keila Koolis. Määrata eesti õppekeelega Keila Kooli põhikooli osades klassides
õppekeeleks vastavalt vajadusele vene keel järgmiselt: 2020/2021 õppeaastal 2.-9.
klassis, 2021/2022 õppeaastal 3.-9. klassis, 2022/2023 õppeaastal 4.-9. klassis,
2023/2024 õppeaastal 5.-9. klassis, 2024/2025 õppeaastal 6.-9. klassis, 2025/2026
õppeaastal 7.-9. klassis, 2026/2027 õppeaastal 8.-9. klassis, 2027/2028 õppeaastal 9.
klassis.
T.Mõistus luges ette O.Jõe kirjalikult esitatud muudatusettepanekud.
T.Mõistus pani hääletusele muudatusettepanekud 1-3:
1. Eemaldada esitatud otsuse eelnõus punktid 1,2,3.
2. Võtta punkt 1 vastu järgmises redaktsioonis:
1.
Mitte liita Keila Põhikooli Keila Kooliga kolme järgneva aasta jooksul.
3. Võtta punkt 2 vastu järgmises redaktsioonis.
2. Linnavalitsusele koostada ning esitada Linnavolikogule tähtajaks 01.05.2020 Keila
Põhikooli arengukava eesti keele süvaõppega.
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2.1 Linnavalitsusel läbi viia läbirääkimised ning sõlmida leping MTÜ-ga
Keila Vene Kogukond teiste linnade ja valdade laste õppekulude kompensatsiooni
saamiseks suuruses, mis ületab seadusega ettenähtud normi.
Otsustati: häälteenamusega (2 poolt, 15 vastu, 1 ei hääletanud) muudatusettepanekuid 13 mitte toetada.
T.Mõistus pani hääletusele muudatusettepaneku nr 4:
4. Juhul kui Linnavolikogu hääletab eelnimetatud muutuste vastu, palun peale
hääletamise esitada uuele hääletamisele järgmine ettepanek:
Muuta otsuse eelnõu pealkirja järgmiseks:
„Vene kogukonna laste assimileerimise prioriteetsed meetmed“
Otsustati: häälteenamusega (2 poolt, 15 vastu, 1 ei hääletanud) mitte toetada
muudatusettepanekut nr 4.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 2 vastu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 28 „Keila Põhikooli ümberkorraldamine“
T.Mõistus kuulutas välja kell 19.05
Istung jätkus kell 19.15
Päevakorrapunkt 4
Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 "Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord Keila linnas“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi:
määruse
eelnõuga
tehakse
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras.

ettepanek

viia

sisse

muudatused

Soodustusi soovime teha rohkem nendele peredele, kus kõik liikmed elavad Keilas.
Kehtivas määruses „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ tehakse
järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks
Sotsiaalteenuste määra mõiste jäetakse muudetud määruse tekstist välja, kuna seda
edaspidi ei kasutata. Seda määra ei ole aastate jooksul muudetud ning selle suurus on
25,57 eurot kuus.
2) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:
„ § 61 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, teenusele suunamine ja teenuse
eest tasumise kord.
(1) Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on
turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist,
tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes
ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
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(2) Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada
muude sotsiaalteenustega.
(3) Teenusele suunamise, suunamisest keeldumise ja rahastamise otsustab linnavalitsus
korraldusega.
(4) Korralduse alusel sõlmitakse koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga leping,
milles määratakse muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud,
mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal
(5) Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised
vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest
tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos
ülalpidamist andma kohustatud isikutega.
(6) Isiku suunamisel püsivalt linna poolt osaliselt kaetavale üldhooldusteenusele, kui
hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid teenuse eest tasumiseks, kuid tal on vara,
mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse teenuse eest tasumiseks vajalike
rahaliste vahendite saamiseks, võib linnavalitsus tasuda teenuse eest arve alusel osas,
milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või
kasutusse andmiseni.
(7) Linnavalitsus võib sõlmida isikuga lepingu ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva
vara arvelt ja on õigustatud nõudma tehtud üldhooldusteenuse kulude hüvitamist vara
võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.“;
Täiendava paragrahvi lisamine on vajalik, et täpsustada selle teenuse osutamist ja
rahastamist. Varasemalt oli teenus kirjeldatud eraldi määrusena, mis tunnistatakse
käesoleva määrusega kehtetuks.
5) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõnapaar „pooleteise kordne“ sõnaga
„kahekordne“;
Muudatuse tegemine tähendab seda, et edaspidi saab sissetulekust sõltuvat toetust
taotleda juhul, et peale eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese kohta kätte vähem kui
kahekordne toimetulekutoetuse määr, mille suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarve
seaduse vastuvõtmisega. Toimetulekupiir on praegu 150 eurot.
paragrahvi 10 lõiked 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
Lõigete kehtetuks tunnistamise eesmärk on määrusest välja jätta tähtajad, millega
arvestamine ei ole enam asjakohane.
6) paragrahvi 10 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest tingimusel, et laps on Keila elanik
ning mõlemad vanemad on Keila linna elanikud lapse sündimise aasta 1.jaanuari
seisuga.“;
Sõnastuse muutmisega tehakse ettepanek jätta lausest välja konkreetne tähtaeg.
7) paragrahvi 10 lõike 5 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
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„ (5) Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt
täidetud lõikes 2 toodud tingimused.“;
Sõnastuse muutmisega tehakse ettepanek jätta lausest välja konkreetne tähtaeg.
8) paragrahvi 11 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust makstakse ühele lapse vanematest või üksikvanemale, hooldajale või
eestkostjale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem, hooldaja või
eestkostja on Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse
esmakordselt kooli minekut.“;
Lõike muutmisega seotakse 100%-se esmakordselt kooli mineva lapse toetuse
andmine lapse ja mõlema vanema Keila elanike registris olemisega jooksva aasta
1.jaanuari seisuga.
9) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
„ (11) Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on
makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.
Lõike 11 lisamisega seotakse 50%-se esmakordselt kooli mineva lapse toetuse
andmine lapse ja ühe vanema Keila elanike registris olemisega jooksva aasta
1.jaanuari seisuga.
10) paragrahvi 14 pealkirjast muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ § 14 Eestkostel oleva lapse toetus“;
11) paragrahvi 14 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale tingimusel, et
laps on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.“;
Muudatusega jäetakse lõikest välja sõnad „või lapse perekonnas hooldajale“.
12) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
Puudega lapse hooldajale makstava hooldajatoetuse määr kehtestatakse volikogu poolt
iga aastal linnaeelarve vastuvõtmisega (kehtiva määruse § 24 lõige 1).
13) paragrahvi 17 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.
Täiskasvanud sügava puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr
kehtestatakse volikogu poolt iga aastal linnaeelarve vastuvõtmisega (kehtiva määruse §
24 lõige 1).
Täiskasvanud raske puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr
kehtestatakse volikogu poolt iga aastal linnaeelarve vastuvõtmisega (kehtiva määruse §
24 lõige 1).
14) paragrahvi 24 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kehtestab Keila Linnavolikogu
linnaeelarve vastuvõtmisel.“
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Sõnastuse korrigeerimine muudab lõike mõtte selgemaks.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 15 „Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10
"Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine”
Päevakorrapunkt 5
Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise
kord“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määruse eelnõuga tehakse ettepanek viia sisse muudatused eralapsehoiuteenuse
toetamise korras.
1) paragrahvi 2 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks
Sotsiaalteenuste määra mõiste jäetakse muudetud määruse tekstist välja, kuna seda
edaspidi ei kasutata. Seda määra ei ole aastate jooksul muudetud ning selle suurus on
25,57 eurot kuus.
2) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:
„ § 61 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, teenusele suunamine ja teenuse
eest tasumise kord.
(1) Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on
turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist,
tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes
ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
(2) Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada
muude sotsiaalteenustega.
(3) Teenusele suunamise, suunamisest keeldumise ja rahastamise otsustab linnavalitsus
korraldusega.
(4) Korralduse alusel sõlmitakse koostöös teenust saava isiku ja teenuse osutajaga leping,
milles määratakse muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud,
mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal
(5) Teenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised
vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest
tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasuvad teenuse eest teenuse saaja koos
ülalpidamist andma kohustatud isikutega.
(6) Isiku suunamisel püsivalt linna poolt osaliselt kaetavale üldhooldusteenusele, kui
hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid teenuse eest tasumiseks, kuid tal on vara,
mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse teenuse eest tasumiseks vajalike
rahaliste vahendite saamiseks, võib linnavalitsus tasuda teenuse eest arve alusel osas,
milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või
kasutusse andmiseni.
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(7) Linnavalitsus võib sõlmida isikuga lepingu ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva
vara arvelt ja on õigustatud nõudma tehtud üldhooldusteenuse kulude hüvitamist vara
võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.“;
Täiendava paragrahvi lisamine on vajalik, et täpsustada selle teenuse osutamist ja
rahastamist. Varasemalt oli teenus kirjeldatud eraldi määrusena, mis tunnistatakse
käesoleva määrusega kehtetuks.
3) paragrahvi 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
Muudatuse eesmärk on nii sissetulekust sõltuvate kui mittesõltuvate toetuste määramise
otsustamine viia ühtsetele alustele.
4) paragrahvi 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Toetuse määramise ja maksmise otsustab valdkonna abilinnapea toetuse saajate
nimekirja kinnitamisega.“.
Muudatusega sõnastatakse paragrahvi lõiked 1 ja 2 ühe lõikena ja sarnasel alusel (kõik
rutiinsed otsustused teeb valdkonna abilinnapea).
5) paragrahvi 8 lõikes 5 asendatakse sõnapaar „pooleteise kordne“ sõnaga
„kahekordne“;
Muudatuse tegemine tähendab seda, et edaspidi saab sissetulekust sõltuvat toetust
taotleda juhul, et peale eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese kohta kätte vähem kui
kahekordne toimetulekutoetuse määr, mille suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarve
seaduse vastuvõtmisega. Toimetulekupiir on praegu 150 eurot.
paragrahvi 10 lõiked 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;
Lõigete kehtetuks tunnistamise eesmärk on määrusest välja jätta tähtajad, millega
arvestamine ei ole enam asjakohane.
6) paragrahvi 10 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest tingimusel, et laps on Keila elanik
ning mõlemad vanemad on Keila linna elanikud lapse sündimise aasta 1.jaanuari
seisuga.“;
Sõnastuse muutmisega tehakse ettepanek jätta lausest välja konkreetne tähtaeg.
7) paragrahvi 10 lõike 5 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (5) Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt
täidetud lõikes 2 toodud tingimused.“;
Sõnastuse muutmisega tehakse ettepanek jätta lausest välja konkreetne tähtaeg.
8) paragrahvi 11 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust makstakse ühele lapse vanematest või üksikvanemale, hooldajale või
eestkostjale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem, hooldaja või
eestkostja on Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse
esmakordselt kooli minekut.“;
Lõike muutmisega seotakse 100%-se esmakordselt kooli mineva lapse toetuse
andmine lapse ja mõlema vanema Keila elanike registris olemisega jooksva aasta
1.jaanuari seisuga.
9) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:
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„ (11) Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on
makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.
Lõike 11 lisamisega seotakse 50%-se esmakordselt kooli mineva lapse toetuse
andmine lapse ja ühe vanema Keila elanike registris olemisega jooksva aasta
1.jaanuari seisuga.
10) paragrahvi 14 pealkirjast muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ § 14 Eestkostel oleva lapse toetus“;
11) paragrahvi 14 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale tingimusel, et
laps on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.“;
Muudatusega jäetakse lõikest välja sõnad „või lapse perekonnas hooldajale“.
12) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
13) paragrahvi 17 lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.
14) paragrahvi 24 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„ (1) Toetuste määrad jooksvaks eelarveaastaks kehtestab Keila Linnavolikogu
linnaeelarve vastuvõtmisel.“
Sõnastuse korrigeerimine muudab lõike mõtte selgemaks.
Sotsiaalkomisjoni esimees Kalle Kask: komisjon toetas otsuse eelnõud esitatud kujul.
Rahanduskomisjoni esimees Andrus Loog: rahanduskomisjon teeb ettepaneku muuta
eelnõu punkti 4 ja sõnastada see järgnevalt:
paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmiselt:
„(1) Juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või
eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga
Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust arvestusega, et
lapsevanema omaosalus ei ületa 1. jaanuarist 2020 kuni 31. augustini 2021 lapse kohta 70
eurot kuus.“;
T.Mõistus pani rahanduskomisjoni ettepaneku hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud) toetada rahanduskomisjoni
ettepanekut ja sõnastada eelnõu punkti 4:
paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmiselt:
„(1) Juhul kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema või hoolduspere vanema või
eestkostja elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga
Eesti rahvastikuregistri andmetel Keila linn, makstakse toetust arvestusega, et
lapsevanema omaosalus ei ületa 1. jaanuarist 2020 kuni 31. augustini 2021 lapse kohta 70
eurot kuus.“;
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 16 „Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määruse nr 2
„Eralapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine“.
Päevakorrapunkt 6
Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“
muutmine
Erki Fels taandas ennast eelnõu arutelult ja hääletuselt.
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Keila Linnavalitsuse (asutusena) koosseisu muudatuste eesmärgiks on
linnavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste ajakohastamine ja ülesannete täitmiseks
piisaval hulgal oskusteavet omavate pädevate ametnike teenistusse võtmiseks võimaluse
loomine.
Uued ametikohad: spetsialist – sel aastal on ametikoht juba eelarves sees. Spetsialist
tegeleb praegu üldplaneeringu dokumentatsiooni koostamisega.
Täiendav
lastekaitsespetsialisti
koht,
mis
rakendub
lapsehoolduspuhkusel tagasi tuleva lastekaitsespetsialistiga.

täielikult

praegu

Jurist tegeleb põhiliselt riigihangetega ja juriidilise nõustamisega.
Raamatupidajatel on muudetud nimetusi (nüüd on kõik raamatupidajad).
Arendusnõuniku asemel on ettepanek moodustada kolmas abilinnapea koht, kes hakkab
tegelema kultuuri- ja noorsootöö ning arendustöö. Tema alluvusse jääb kultuurinõunik
ning hallatavad asutused (muuseum, kultuurikeskus, raamatukogu, noortekeskus).
Rahanduskomisjoni esimees Andrus Loog: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 erapooletu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu määrusena nr 17 „Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse
nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja
teenistujate palgajuhend“ muutmine“.
Päevakorrapunkt 7
Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine Keila linnavalitsusele
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: määruse eesmärk on delegeerida Keila linnavalitsusele keskkonnakaitsega
seotud õigusaktides kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi
pädevusse antud küsimuste otsustamine ja viia samasisuline Keila linnavolikogu määrus
kooskõlla kehtivate õigusaktidega, sh 01.10.2019 jõustunud veeseadusega.
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Paljud keskkonnaalased küsimused on sellised, mis nõuavad kiiret reageerimist ja
seepärast on mõistlik need lahendada linnavalitsuse tasandil (nt puuraukude asukohaga
seotu).
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 2 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 18 „Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine
Keila linnavalitsusele“.
Päevakorrapunkt 8
Keila Noortevolikogu koosseisu kinnitamine
Andrus Loog ja Karl Olaf Loog taandasid ennast arutelult ja hääletuselt.
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: Keila Linnavolikogu 24.09.2019 määrusega nr 11 kehtestati Keila
Noortevolikogu põhimäärus, mille § 3 lõike 5 punkti 4 järgi esitab ajutine komisjon
noortevolikogu koosseisu linnavolikogule kinnitamiseks. Sama paragrahvi lõike 6 alusel
kuuluvad ajutisse komisjoni valdkonna abilinnapea, kultuurinõunik ja noortekeskuse
esindaja.
Keila koolidele saatis abilinnapea 11.oktoobril välja kirja, milles palus õpilasesindustel
delegeerida oma esindajad noortevolikogusse. Oma esindajad delegeerisid Keila Kool ja
Keila Põhikool, waldorfkool Läte oma esindajat delegeerida ei soovinud.
Ajutine komisjon teeb linnavolikogule ettepaneku kinnitada Keila Noortevolikogu
esimene koosseis järgmisel:
1) Ronald Wilhelm Rozin
2) Sander Laiv
3) Daniel Sei
4) Karl Olaf
5) Gerhard Trolla
6) Marite Tiismaa
7) Henry Heinleht
8) Pauli Nathan Jürgens
9) Katariina Loog
10) Kathreen Trolla
11) Georg Marcus Vellmann
12) Demi Viira
13) Richard Nurmela
14) Ekaterina Raevskaya
E.Käsi M.Aabile: Noortevolikogu hakkab linnavalitsusest kureerima uus abilinnapea.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (16 poolt, 2 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
määrusena nr 18 „Keskkonnakaitsega seotud ülesannete delegeerimine Keila
linnavalitsusele“.
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 17. detsembril 2019 kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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