KEILA LINNAVOLIKOGU 22. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

18. juuni 2019 nr 6

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.10
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Viljar Paalaroos, Märt Jamnes, Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus
Loog, Karl Olaf Loog, Mati Krusel, Tarmo Tamkivi, Kalle Kask, Ivar Krustok, Tanel
Mõistus, Margus Välja, Erki Fels, Snežana Ušakova, Kadri Tomera, Meelis Aab,
Andreas Mändmets;
Puudus: Mati Õunloo;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Maret Lepiksaar, Valdur Vacht, Eike Käsi, Maris
Mäger, Jaanus Väljamäe, Lätte Kooli esindajad Margus Pikani, Tarmo Loog, Valli Taru.
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (18 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Linnapea aruanne
Informatsioon Läte Kooli tegevusest ja ülevaade uue asukoha alternatiividest
Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord
Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: 1. juunil toimus traditsiooniline linnapäev, mis oli rahvarohke. Muude ürituste
hulgas avati Jaamaplatsil linnakell.
Jätkuvad Keskpargi rekonstrueerimise tööd, purskkaev hakkab ilmet võtma.
Teetööd käivad Ülesõidu ja Luha tänaval. Kultuurikeskusesse paigaldati ventilatsioon.
Pargi 37 ehitushankele tuli ainult 1 pakkumine.
Juunis tulemas koolide lõpuaktused. Kuldmedaliga lõpetab 5 õpilast ja hõbemedaliga 4
õpilast.

Keila Koolis oli kogukonnapäev, mille raames külastati muuhulgas linnavalitsust.
Beebiballile oli kutsutud 37 last.
Elanike arv tänase päeva seisuga 9751 inimest.
Linnavalitsuse poolt kuulutati välja heakorrakonkurss, mis kestab 3 kuud.
O.Jõe repliik: täpselt aasta tagasi tõstatasin ma küsimuse eesti keele õpetamise kohta
Ühisgümnaasiumis. Tänaseks on välja kuulutatud konkurss eesti keele õpetaja
leidmiseks, mille eest ma tänan.
3 medalisti tuli sel aastal Ühisgümnaasiumist, mis on väga hea protsent.
M.Liivand: kas Keila linn on taotlenud toetust tasuta wifi paigaldamiseks linna?
Enno Fels: teatud linna piirkonnad on tasuta wifiga kaetud. Kogu linn mitte, ei pea seda
ka otseselt prioriteediks.
Enno Fels M.Aabile: Ülesõidu 1 lammutamine tuleb koos ehitusega. Ehitusluba
lammutamiseks on olemas.
T.Suslov T.Mõistusele: Tervise tänava ohtlikule kohale oleme leidnud lahenduse.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Informatsioon Läte Kooli tegevusest ja ülevaade uue asukoha alternatiividest
T.Mõistus andis sõna.
M.Pikani: Lätte Kool asutati 2007. aastal. Alguses asusime Rukkilille lasteaia ühes
tiivas. Praegused ruumid asuvad meil Keskväljak 15, aga paraku meie vajadused on
suurenenud. Rendileping kestab veel 3 aastat ja viimane aeg on leida endale uus asukoht.
Praegu õpib koolis 168 õpilast, tulevikus plaanime kooli 225 õpilasele. Tegemist on
kogukonnakooliga.
Keila üldplaneeringu ideekorje raames tegime Keila linnale 3 ettepanekut uue asukoha
leidmiseks. Kool peab asuma võimalikusel roheluses ja rongijaama lähedal.
Praegune eesmärk on uus koolimaja rajada Kruusa ja Sopsu tänavate piirkonda. Kooli
arhitektuur peaks olema eripärane ja arvestab looduskeskkonda. Autode ligipääs võiks
olla minimaalne. Üle 40 õpilase elab Keilas ja nemad käivad koolis jalgratastega.
Tallinna lapsed tulevad kooli rongiga. Koolitunnid algavad meil 8.30 ja seega ei tohiks
see liikluskoormust suurendada.
M.Pikani T.Mõistusele: meie soov linnale on leida koostöös linnaga meile sobilik maa.
Peame arvestama ka oma finantsvõimekusega. Ehitus on meie enda vahenditest.
M.Aab: pakun välja jõe ääres olevat üldkasutatav maad – Kalda tänaval.
M.Pikani: meie soov on 1,5 hektarit maad, mis katab meie õuesõppe vajadused.
Meie võimekus ei ole ehitada eraldi spordisaali, vaid soovime ka edaspidi kasutada
Tervisekeskust ja Keila Kooli saale.
M.Pikani A.Loogile: kooli sisseastumisel tehakse küll katseid, aga vanemate koostöö on
väga oluline.
T.Loog: me testime nii lapsi kui ka lapsevanemaid.
M.Pikani O.Jõele: meie põhikooli lõpetajad lähevad gümnaasiumi mitmetesse
koolidesse – Vanalinna Haridusgümnaasiumi, Rocca Al Mare kooli ja ka Keila kooli.
M.Pikani V.Paalaroosile: klassides on meil 20 õpilast ja see on tingitud ruumide
väiksusest.
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M.Pikani M.Kruselile: meie kooli asukoha kindel eelis on Keila.
Enno Fels: meil on olnud Lätte Kooli esindajatega kohtumisi ja me teeme uue asukoha
leidmisel koostööd.
E.Käsi: arengukava tegevuskava koostamisel oleme arvestanud ka Lätte Kooliga.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 3
Keila linna arengukava aastateks 2013-2025
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

tegevuskava muudatuste ja

T.Mõistus andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: tegevuskavast on välja võetud punktid, mis juba on saanud lahenduse.
Lisatud on punktid:
4.13 spordibaaside rajamine ja siin mõeldakse sissehalli ehitust;
12.7 linna uue arengukava loomine - sellega kaasnevad ettevalmistavad tegevused;
14.12 korduvkasutuskeskuse rajamine raudteejaama vana soolalao asemele;
14.13 promenaadi rajamine (sinivõrgustiku/rohevõrgustiku korrastamine);
19.6 gaasivõrgu arendamine.
Eelnõu avalik väljapanek toimub 25. juunist kuni 31. juulini 2019. Ettepanekuid saab
esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 31. juuli 2019 kella 16.30-ni kirjalikult Keila
Linnavalitsusele. Avalik arutelu toimub 13. augustil 2019 kell 18 Keila Linnavalitsuse II
korruse saalis.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjoni toetas eelnõud.
Kultuurikomisjoni esimees E.Fels: komisjon toetas eelnõud.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas eelnõud.
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni aseesimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 20 „Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine“.
Päevakorrapunkt 4
Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord
T.Mõistus andis sõna Jaanus Väljamäele.
J.Väljamäe: määruse eelnõu koostamise eesmärk on reguleerida Keila linnas
vabaühendustele toetuse maksmist.
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Praegu kehtiva korra puhul on kõige suurem miinus see, et kõik taotlused ei kvalifitseeru
projektitoetuseks ja komisjonil on keeruline põhjendada toetuse eraldamist või mitte
eraldamist. Lisaks tekib aasta sees vajadus uusi üritusi või tegevusi toetada, kuid kehtiva
korra alusel ei ole võimalik seda teha.
Toetust saavad uue korra alusel erinevalt varasemast taotleda vaid juriidilised isikud/
seltsingud, kuna korra eesmärk on julgustada inimesi ühendusi looma ja koos tegutsema.
Uues korras ühe toetuse liigi, s.o. projektitoetuse asemel 3 toetusliiki – tegevustoetus,
projektitoetus ja ühekordse tegevuse toetus. Tegevustoetust ja projektitoetust saab
taotleda 1 kord aastas, ning ühekordset toetust vastavalt vajadusele.
Uue korraga muutub toetuste eraldamise komisjoni töö lihtsamaks ja läbipaistvamaks,
sest toetuste saamise kriteeriumid on täpsemad ja paremini mõistetavad.
Lisaks kaasajastatakse linnavalitsuse poolt toetuste taotlusvormid ja aruandlusvormid.
Kord on jagatud neljaks peatükiks.
Vabaühendusi toetatakse järgmistes valdkondades:
1) kultuuritegevus;
2) sport ja liikumisharrastus ning tervisedenduslik tegevus;
3) sotsiaalvaldkonna tegevused.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon tegi eelnõusse muudatusettepanekud ja
otsustas eelnõu saata teisele lugemisele. Komisjon arutas pikalt Keila linna esindamist
väljaspool linna. Selles osas võiks olla eelnõu täpsem.
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog: komisjon toetas kultuurikomisjoni ettepanekuid ja
otsustas eelnõu saata teisele lugemisele.
T.Mõistus pani eelnõu teisele lugemisele saatmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) saata eelnõu teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 5
Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: otsuse eelnõuga tehakse ettepanek viia kehtivasse Harju Maakonnaraamatukogu
põhimäärusesse sisse muudatused tulenevalt rahvaraamatukogu seaduse muudatusest
seoses maavanema kui haldusjärelevalve teostaja institutsiooni kaotamisega.
Tulenevalt rahvaraamatukogu seaduse muudatusest (§ 11 lõige 2) seoses maavanema
institutsiooni kadumisega tehakse Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruses järgmine
muudatus:
Praegu kehtiv tekst:
§ 10. Kontroll ja järelevalve
(3) Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Harju maavanem.
Muudetud tekst:
§ 10. Kontroll ja järelevalve
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(3) Haldusjärelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise
Kultuuriministeerium.
Muus osas põhimääruse sisu ei muudeta.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud.

üle

teostab

T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 21
„Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine”.
Päevakorrapunkt 6
Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määruse eelnõuga tehakse ettepanek viia sisse muudatused raamatukogu
kasutamise eeskirjade §-s 3 „Lugejaks registreerimine“ §-s 4 „Kojulaenutus“ ja see
tuleneb kultuuriministri määrusest.
§ 3. Lugejaks registreerimine
(1) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava
dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Lugejate
andmebaasi kantakse järgmised lugeja isikuandmed ja raamatukogu nõudel kuni 18aastase isiku puhul ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
1) ees-ja perekonnanimi
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg
3) elukoht ( postiaadress)
4) telefoninumber
5)elektronposti aadress, kui see on olemas
(2) Rahvaraamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma raamatukogu
kasutamise eeskirja tingimusi, andes allkirja registreerimiskaardile. Lugeja saab
raamatukogust lugejapileti. Lugejapiletit võib asendada isikutunnistus ehk ID-kaart.
(3) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel.
Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse. Võlglased
registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.
(4) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku
puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud
isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on
raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja
andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste
täitmiseni.
Muudetakse § 4 lõikeid 3 ja 6
§ 4. Kojulaenutus
(3) Teavikute laenutustähtaeg on üldjuhul 21 päeva. Kahe viimase aasta perioodiliste
väljaannete laenutustähtaeg on 7 päeva. Raamatukogus olev teatmekirjandus, ajalehed ja
ajakirja jooksva aasta viimane number on kasutamiseks kohapeal.
(6) jäetakse välja.
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Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud. Komisjon tegi ettepaneku
muuta eelnõu § 4 lõiget 3 ja lisada sinna sõna „ajalehed“.
§ 4 lg 3 uus redaktsioon: „Teavikute laenutustähtaeg on üldjuhul 21 päeva. Kahe viimase
aasta perioodiliste väljaannete laenutustähtaeg on 7 päeva. Raamatukogus olev
teatmekirjandus, ajalehed ja ajakirjade jooksva aasta viimane number on kasutamiseks
kohapeal.“
T.Mõistus pani hääletusele kultuurikomisjoni ettepaneku.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) toetada kultuurikomisjoni ettepanekut nii, et eelnõu § 4
lg 3 uus redaktsioon on „Teavikute laenutustähtaeg on üldjuhul 21 päeva. Kahe viimase
aasta perioodiliste väljaannete laenutustähtaeg on 7 päeva. Raamatukogus olev
teatmekirjandus, ajalehed ja ajakirjade jooksva aasta viimane number on kasutamiseks
kohapeal.“
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 7
„Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirja muutmine”.

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 27. augustil 2019 kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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