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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 18.55
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: S.Ušakova, V.Harkovski, M.Krusel, V.Paalaroos, A.Adoberg,
G.Vaikma, A.Kokser, I.Laido, M.Õunloo, J.Murdla, I.Krustok Ü.Lindus, T.Mõistus, Erki
Fels, K.Kask, M.Käver;
Puudus: L.Mägi;
Kutsutud: Enno Fels, V.Vacht, T.Suslov, E.Käsi, K.Koitne, M.Mäger, J.Väljamäe,
M.Välja, R.Siim (registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (14 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.

Linnapea aruanne
Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine
(Uus tn 2)

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: 30. novembril algas esimene advent, praegune aeg on töiselt rahulikum.
Toimumas on jõululaadad, peod, kontserdid.
Sel nädalal toimus sotsiaalkeskuse poolt algatatud heategevuskampaania „Aita katta
toidulaud“, mille abil koguti toiduaineid puudustkannatavate perede jõululaua
rikastamiseks.
4.detsembril viidi ära teine osa Ukrainale kogutud talveriiete ja varustuse abist. Ukraina
tarbeks koguti varustust ka Keila sotsiaalkeskuses ja seda laekus palju. Kampaania

toimus 21.-29. novemberkoostöös kauplusteketiga Sõbralt Sõbrale ja MTÜ Eesti
Pagulasabiga. Ka Keila Sotsiaalkeskusest on saadetud kahel korral riideabi.
28. novembril oli kohtumine rahandusministeeriumis, mis oli positiivselt laadi. Keila
liigub vastavalt finantsstrateegiale. Peame oma laenukoormusega sel aastal jõudma alla
100%, siis ei jää meil toppama Euroopa rahastused. Arvan, et kui me suudame
omafinantseeringud tagada, siis me saame ka projektides osaleda.
Keila linna elanike arv 9762, kuu aega varem oli 11 elanikku rohkem. Mehi on 4468,
naisi 5194. Inimeste liikumine elanike registri andmetel: Keilasse saabus elama 28 isikut,
lahkus 34. Sündis 5 last ja suri 9 inimest.
1. detsember toimus Väärikate ülikooli loeng „Mis on tervislik mõtlemine?“ Väärikate
ülikooli on tegutsenud kaks aastat ja hästi käima läinud.
1. detsembril toimus Muusikakooli saalis õhtul Keila noorte ja noorsootöötajate
austamisüritus Aasta Jälg 2014.
3. detsembril Keila linna delegatsioon kultuurinõunik Jaanus Väljamäe juhtimisel osales
Saksamaal rahvusvahelise projekti ACSE üritusel.
5. detsembril toimus Keila Muusikakooli advendikonstert
T.Mõistus ja V.Vacht osalesid sõpruslinnas Keravas Soome Vabariigi tähistamisel.
7. detsembril toimus Keila kirikus Inseneride Meeskoori kontsert.
Keila Koolis toimus Harju noorkotkaste ja gaidide laager, uute liikmete vastuvõtmine.
9. detsembril tuli otsus Riigikogu poolt linnale eraldatavate rahade kohta: Keila sai raha
kultuurikeskusele ja muusikakoolile.
Toimus KEHA nõukogu, võeti vastu järgmise aasta eelarve.
T.Suslov osales liiklus koosolekul, ohukohad.
11. detsembril nimetati Ülle Rajasalu teiseks ametiperioodiks Harju maavanemaks.
Harjumaa muuseumis toimus kohtumine, kus arutati muuseumi tulevikuprobleemi.
13. detsembril toimus Keila Miikaeli kirikus jõuluootuse kontsert 9 koori osavõtul.
14. detsembril toimus Keila muusikakooli advendikontsert.
15. detsembril saime kokku Keila valla juhtidega, et arutada järgmise aasta
koostööpunkte: haridus, veevarustus.
T.Suslov I.Laidole: Keilasse tuleb 4 ringteed. Maanteeamet on tublit tööd teinud ja on
otsustatud, et ringteed on paremad, kui valgusfoorid.
I.Laido: loodan, et ehitatavad ringteed tulevad suuremad, kui Selveri ringtee.
T.Suslov: ehitatavad ringteed tulevad turboringteed. Enne järgmist talve peavad kõik
ringteed valmis olema, samuti uus sild. Sildade alt tuleb kergliiklustee.
T.Suslov A.Kokserile: Heina tänava sadevete probleemidest on elanikega räägitud.
Maxima ehitajad on oma kohustused täitnud. Võimalus on Heina tänava
kanalisatsiooniga Maxima omaga kokku ehitada. Tegemist ei ole tehniliselt raske
ehitusega.
Enno Fels M.Kruselile: raudtee ülesõidu remont jätkub veel kevadel, et tehtud vigu
parandada.
Enno Fels Ü.Lindusele: tänavavalgustuse projekt peab valmis olema järgmise aasta 31.
oktoobril. Töid teostavad 2 firmat ja need kulgevad plaanipäraselt. Tegemist on väga
keerulise projektiga, mis ühendab nelja erinevat hanget.
Enno Fels T.Mõistusele: Mudaaugu nimi ajalooline ja seda vahetada ei ole plaanis.
R.Siim: tuleb hinnata traditsioone ja jätta nimi alles.
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Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
S.Ušakova saabus kell 18.05
I.Laido saabus kell 18.10
Päevakorrapunkt 2
Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: käesoleva määrusega kehtestatakse Keila linna eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
Käesolev sotsiaaltoetuste korra eelnõu on üldistes seisukohtades sarnane praegu kehtiva
volikogu määrusega. Selgema ülevaate huvides on muudetud korra ülesehitust, et see
oleks linnakodanikule arusaadavam. Iga toetuse liigi juures on ära toodud toetuse saamise
tingimused ja maksmise erisused.
Muudetud on ka sissetulekust mittesõltuvate toetuste väljamaksmise korda. Väljamakse
lehe kinnitab valdkonna abilinnapea. Kuna toetuste määramise ja maksmise tingimused
on reguleeritud
antud määrusega, ei ole otstarbekas seda nimekirja kinnitada
linnavalitsuse istungil ja toetus jõuab taotlejani lühema ajaga.
Toetuse liigid on samad, mis seni kehtinud määruses, välja on jäetud lapsehoiuteenuse
toetus, mille kohta on ettevalmistamisel eraldi linnavolikogu määrus.
Muudetud on ka kahe toetuseliigi sõnastust. Puudega lapse kooli- ja koolieelse
lasteasutuse transpordi toetus on sõnastatud ümber erivajadusega lapse kooli- ja
koolieelse lasteasutuse transpordi toetuseks. Antud sõnastusega laieneb toetus ka
hariduslike erivajadustega lastele, kes õpivad väljaspool Keila linna aga kellel ei ole
määratud puuet. Selle toetuse saamise aluseks olevat vanusepiiri on tõstetud 19-lt aastalt
24-ni aastani, et anda võimalus ka puudega lastele, kes on võimekad jätkata õpinguid
ülikoolis või peale keskhariduse omandamist kutseõppeasutuses.
Laste suve- ja spordilaagri toetuse nimetus on muudetud laste huviringi ja laagri
toetuseks. Muudatus annab võimaluse lisaks laagrite osalisele kompenseerimisele toetada
ka vähekindlustatud laste huviringides ja laagrites aasta jooksul.
Tõstetud on ka toetuse määramise aluseks olevat piiri 160 eurolt 180 euroni, milline
summa peab jääma ühe inimese kohta pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi
liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluruumi alaliste kulude kandmist.
Toetuseliigi- hooldajatoetus puudega lapse hooldajale sõnastust on muudetud, samuti
maksmise tingimusi ja toetuse suurust. Täna kehtivas määruses on vanuse ja puudeliikide
kaupa maksmise summad erinevad: 3-16 aastase keskmise, raske ja sügava puudega lapse
hooldajale makstakse 75% sotsiaaltoetuste määrast, 16-18 aastase sügava puudega lapse
hooldajale makstakse 100% sotsiaaltoetuste määrast ja 16-18 aastase raske puudega
hooldajale makstakse 60% sotsiaaltoetuste määrast. Täna oleme ühtlustanud kõigile 3-18
aastasele puudega lapse hooldajale ühesuguse toetusemäära, mis on 100% sotsiaaltoetuste
määrast. Sotsiaaltoetuste määr on 2015 aasta riigieelarvesse planeeritud 25,57 eurot.
Raha puudega lapse hooldajatoetuse maksmiseks eraldatakse tasandusfondi kaudu
linnaeelarvesse.
Määruses väljatoodud toetuste suurused kinnitab Keila Linnavolikogu igal aastal eelarve
vastu võtmisel.
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Kui linnaeelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, makstakse määruse alusel
toetust lähtuvalt linnaeelarve eelnõus kavandatud toetuste määradest.
sissetulekust mitteolenevad toetused kinnitab edaspidi valdkonna abilinnapea, seda
kiirema menetluse huvides. Sissetulekutest sõltuvad toetused määratakse ka edaspidi
linnavalitsuse korraldusega.
Samuti on linnavalitsusel õigus teha kaalutlusotsuseid, mis on taotluse esitajale
positiivsed.
E.Käsi I.Laidole: hooldaja toetus on kuni 18 aastani, sealt edasi on inimene täiskasvanu.
Kui inimene õpib, siis maksame toetust õppeaasta lõpuni.
T.Mõistus: inimese jaoks muutub menetlus kiiremaks ja lihtsamaks.
P.Peterson M.Kruselile: sissetulekust sõltuvad toetused on igakuiseid toetused,
transporditoetus puudega lapsele – sellele tuleb esitada ühekordne taotlus,
toitlustustoetusele tuleb avaldus esitada kaks korda õppeaasta jooksul (on sissetulekust
sõltuv toetus ja sissetulekud võivad muutuda).
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud kujul.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena
nr 13 “Keila linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
(määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 3
Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Uus tn 2 kinnistu võõrandamise enampakkumisel otsustas Keila Linnavolikogu
28. oktoobri 2014 otsusega nr 34 „Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul
enampakkumisel“. Käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on 25.11.2014 toimunud
enampakkumise nurjunuks tunnistamine.
25. novembril 2014 toimunud Uus tn 2 kinnistu enampakkumisele ei laekunud ühtegi
avaldust.
Lähtudes eeltoodust ja arvestades enampakkumise komisjoni ettepanekut esitab Keila
Linnavalitsus Uus tn 2 asuva kinnistu enampakkumisel võõrandamise nurjunuks ja
enampakkumise menetluse lõppenuks tunnistamise kinnitamiseks Keila Linnavolikogule.
Kuna eelnimetatud kinnistu müük enampakkumisel on nurjunud, kuid linna ülesannete
täitmiseks seda kinnistut omada ei ole vaja, on mõistlik see müüa otsustuskorras. Ostja
leidmiseks volitatakse Keila Linnavalitsust, otsustuskorras müügi otsustaja on Keila
Linnavolikogu. Otsustuskorras müümisel ei tohi vara müügi hind olla väiksem
eeldatavast turuväärtusest.
T.Suslov T.Mõistusele: huvi on hoone vastu on tuntud, aga enampakkumisel siiski ei
osaletud.
T.Suslov I.Laidole: kinnistule on juurdeehitusvõimalus.
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Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas otsuse esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 40
“Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine“ (otsus
lisatud protokollile).
T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmise volikogu istung toimub
27. jaanuaril 2015 kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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