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Volikogu istung toimus elektrooniliselt „kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis
(VOLIS)“, mida toetas süsteem „ZOOM“ (heli).
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, Erki Fels, Meelis Aab, Mati
Õunloo, Kalle Kask, Margus Välja, Ivar Krustok, Snežana Ušakova, Tanel Mõistus,
Kadri Tomera, Tanel Suslov;
Kutsutud: Enno Fels, Timo Suslov, Avo Reiska, Valdur Vacht, Eike Käsi, Tarmo Rande
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti.
Kinnitati: ühehäälselt (19 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.

Linnapea aruanne
Keila linna põhimääruse muutmine
Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu tunnistamine
osaliselt kehtetuks (Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas)
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
Enno Fels: olukord on viiruse levikuga stabiilsemaks läinud, Keila on null nakatunud ja
7 inimest on karantiinis. Inimesed täidavad kehtestatud nõudeid. Inimesi nõustavad selles
osas Päästeamet, politsei ja linnavalitsus. Igal neljapäeval toimub kriisikomisjon, lisaks
suhtleme väljaspool komisjoni.
Alates 1. aprillist on Keila uueks piirkonnavolinikuks Edgar Vatter.
Linnavalitsus võttis vastu korralduse, millega lasteaedade teenustasu 1.-16. aprillini null
eurot. Sealt edasi kuni aprilli lõpuni vastavalt kohalkäimisele.
Linna istutatakse 10 000 lille.

Sotsiaalkeskus on erilise tähelepanu all. Seal on koormus suurenenud, aga seda aitavad
leevendada vabatahtlikud.
Raamatukogu töötab kontaktivabalt.
O.Jõe esitas 31. märtsil arupärimise. Küsimused käsitlesid põhiliselt haridusnõuniku ja
hariduse abilinnapead.
Linna kodulehel oli aegunud haridusnõuniku ametijuhend, mis nüüdseks on muudetud.
Keila linnas on kasutusel haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO, mille kaudu
toimub lasteaiajärjekorra pidamine, lapsevanematele lasteaiakoha pakkumine ja lasteaeda
vastuvõtmise kinnitamine. Selle registri pidamisega tegeleb haridusspetsialist.
Haridusnõunik ja haridusspetsialist teevad koostööd ning valmistavad igal aastal ette
uueks õppeaastaks lasteaiakohtade jagamise lasteaedade ja rühmade kaupa.
Lapsevanemate nõustamine toimub individuaalselt ja juhul, kui lapsevanem pöördub ise
või on õpilasel koolis probleeme, millest on vaja lapsevanemaga rääkida, teda toetada,
teavitada võimalikest lahendustest. Neid individuaalseid nõustamisi üldjuhul ei
protokollita, sageli toimuvad vestlused telefonitsi. Pöördumiste osas on ametnikul endal
ülevaade olemas, registrit selle kohta ei peeta, tegemist on konfidentsiaalsete teemade ja
andmetega, mida ametnik ühepoolselt avalikustada ei tohi.
Analoogiliselt üldhariduskoolide arveldamisele esitab Keila linn teistele omavalitsustele
arve nende õpilaste eest, kes õpivad Keila Muusikakoolis. Iga kuu 10-nda kuupäeva
seisuga EHIS-e andmete põhjal edastab vastav ametnik raamatupidamisele koondi, kus
on märgitud kohalik omavalitsus, kellele arve esitada ja mitme õpilase eest.
Keila linna alaealiste komisjon sellise nimetuse all enam ei tegutse ja seda tulenevalt
seadusmuudatusest. Ametniku korrigeeritud ametijuhendist on see ülesanne välja jäetud.
Küll osales aga haridusnõunik olulises võrgustikutöös A-rühmas, kus tegeldi ka
alaealistega seotud keerulisemate probleemidega. Tänaseks on Keilas moodustatud laste,
noorte ja perede komisjon, kuhu kuulub ka haridusnõunik.
Abilinnapea vastutab oma valdkonna töötajate töö juhtimise eest ning teeb igapäevaselt
nendega koostööd, regulaarselt toimuvad esmaspäevased valdkonna töökoosolekud,
lisaks eraldi töökoosolekud lasteaedade direktorite ja koolide direktoritega. Nõuniku
ametiülesanded vaadatakse üle kord aastas toimuval arenguvestlusel ning seoses senise
vastutusvaldkonna jagamisega teise abilinnapeaga, tehti ka haridusnõuniku ametijuhendis
muudatusi.
Koolilõuna on ette nähtud statsionaarses õppes olevatele õpilastele. Toidupakid on
mõeldud ennekõike puudust tundvatele õpilastele ja selleks korraldasime ka vastavalt
küsitluse.
Jagame pakke üks kord kuus, järgmine kord mais. Siis uurime jällegi välja need, kes seda
vajavad. Keilas ei jää ükski pere hätta. Alati on võimalik pöörduda meie
sotsiaalosakonda. Kooli toitlustuse raha ei kanta lapsevanemate pangaarvele.
O.Jõe: kahjuks ei olnud minu arupärimine korrektselt vormistatud.
Linnavalitsus peab oma ametnike tööülesanded üle vaatama ja kulude kokku
tõmbamisele mõtlema.
Uus haridusnõuniku ametijuhend on palju lühem, kui endine. Seega peaks ka
tööülesannete hulk vähenenud olema. Kas selle tulemusel ei peaks ka töötasu
vähendama? Samuti on abilinnapea tööülesannetega, kellel neid on vähendatud.
Linnavalitsus peab oma struktuuri üle vaatama ja vastavad muudatused sisse viima.
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Enno Fels: ametijuhend oli koostatud juba detsembris, lihtsalt jäi kodulehele üles
panemata.
Tänase seisuga on Keila linnas 253 töötut (kuu aega tagasi192).
A.Loog: mis on Oksana Jõe roll kooli toitlustuse korraldamises?
Enno Fels A.Loogile: olime arutanud kooli toitlustamist juba varem ja selle
korraldamine võttis aega.
Enno Fels M.Aabile: aprilli tulumaksu laekumist veel ei ole toimunud, seega me ei oska
veel olukorda öelda. Vaatame linna eelarvet hoolega üle.
Enno Fels M.Õunloole: praegu käbi lasteaias alla 10 lapse. Homsel lasteaedade
juhatajatega kokkusaamisel arutame edasisi lahendusi ja ka suvist puhkuste küsimust.
O.Jõe: Keila linn osaleb kohtuprotsessis. Miks ostab Keila linn teenust kõige kallimalt
advokaadibüroolt? Kas Keila linnal endal pädevaid juriste ei ole?
Enno Fels: me kasutame kvaliteetseid advokaate. Praegu on kohtus 3 liidetud nõuet.
K.Kask: kas peaminister andis kohtumisel ka mingit infot suve kohta?
Enno Fels: konkreetseid vastuseid peaminister ei andnud. Rääkisime eelarvest ja selle
haavatavusest. Rääkisime ka huvitegevusest. Peaminister ütles, et me oleme tugev
omavalitsus. Valitsus hakkab rakendama kriisist välja tulemise abinõusid. Ettevõtjad
tahavad selgeid juhiseid tulevikuks.
T.Mõistus: arvan, et Keila päeva sel aastal toimuma ei saa. Selle kohta teeb otsuse
linnavalitsus.
Enno Fels: linnavalitsus kavatseb vastu võtta otsuse, et linna päeva ei toimu.
Tänasel Põhja-Eesti kriisikomisjonis leiti, et nii mais kui ka ilmselt juunis massiüritusi ei
toimu.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Keila linna põhimääruse muutmine
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: põhimääruse eelnõu on esimesele lugemisel.
Põhimääruse muutmise eesmärk on eriolukorras omavalitsusel võtta seiskohti ilma
füüsiliselt kokku tulemata.
Muudatused puudutavad nii komisjonide, volikogu kui linnavalitsuse koosolekute
pidamist ilma füüsiliselt kokku tulemata.
Lisaks on muudatus tehtud kultuuripreemia andmise korras, mis on viidud kooskõlla
Keila tunnustusavalduste andmise korraga
Üks muudatus on seotud ka arengukava vastuvõtmist. Ettepanek on jätta eelnõusse
arengukava koostamise üldised põhimõtted. Maikuus on plaanis tuua volikogusse
arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord.
O.Jõe: kuidas põhimääruse muutmine on kooskõlas Koks-ga?
M.Mäger: Riigikogu põhiseaduskomisjon ja õiguskantsler on andnud indikatsiooni, et
peame muudatused põhimäärusesse sisse viima.
M.Aab: miks ei võiks ka tavaolukorras osaleda inimene koosolekul virtuaalselt?
M.Mäger: muudatustes ongi see võimalus loodud. Vajadusel saab inimene omal soovil
osaleda virtuaalselt.
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T.Tamkivi: inimene saab osaleda virtuaalselt siis, kui vastav valmidus on olemas s.t
kahepoolne valmisolek.
T.Mõistus: kõik saavad enne teist lugemist oma ettepanekuid esitada.
M.Õunloo: Keila linna põhimääruse praeguse redaktsiooni § 40 lg 1võib linnavalitsuse
istungi kokku kutsuda linnapea. Uue redaktsiooni § 40 lg 11 on aga istungi
kokkukutsujaks linnapea või tema asendaja. Kas siin ei ole vastuolu?
M.Mäger: vastuolu ei ole, aga selguse mõttes võib põhimääruse § 40 lg-sse 1 viia
täienduse.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise lõpetamist
ja teisele lugemisele saatmist
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist ja teisele lugemisele saatmist
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi: 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 ja selle teisele lugemisele saatmise
hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (18 poolt, 1 ei hääletanud) lõpetada määruse esimene
lugemine ja saata see teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 3
Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu tunnistamine
osaliselt kehtetuks (Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Warmeko OÜ on esitanud linnavalitsusele taotluse detailplaneeringu osaliseks
kehtetuks tunnistamiseks aadressi Uus-Paldiski tee 5 osas, põhjusel, et detailplaneering
on vanem kui viis aastat (2014) ning joonisel olev ehitusalane pind ei vasta kirjas olevale
2100 m2. Lisaks olemasolev ehitusala on ebapraktiline ja selle funktsiooni täitmiseks
vajaliku transpordi juurdepääs pole piisav. Muuta soovitakse üksnes ehitusala kuju, et
hoone ette tekiks piisava suurusega parkla ja sellega oleks tagatud ligipääs hoonet
teenindavatele transpordile (k.a veoautodele).
Naaberkinnistute omanike nõusolekud on olemas.
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 11
„Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu tunnistamine
osaliselt kehtetuks (Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas)“
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Päevakorrapunkt 4
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Erki Felsile.
Erki Fels: palun kinnitada kultuurikomisjoni järgmises koosseisus: esimees Erki Fels,
aseesimees Ivar Krustok, Margus Välja, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi,
Henry Heinleht, Keiu Valge, Urve Paltser, Anneli Pärlin.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (19 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 12
„Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine“

T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 26. mail 2020 kell 18.00.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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