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KEILA LINNAVOLIKOGU 40. ISTUNGI
PROTOKOLL
Keila

26. veebruar 2008 nr 2

Istung algas kell 17.00, lõppes kell 19.00
Istungit juhatas:
Protokollis:

Keila Linnavolikogu esimees A. Loog
A. Aal-Tjurin

Istungist võtsid osa: R. Helde, O. Jõe, E. Kala, T. Kaldoja, K. Kask, A. Kokser, P. Kõresaar,
Ü. Lindus, A. Loog, M. Mandel, D. Matteus, R. Siim, T. Tamkivi, M. Väli.
Puudus: M. Kaptjuh, M. Lember, T. Mae.
Kutsutud: T. Mõistus, A. Reiska, E. Fels. M. Mäger, T. Lumiste, E. Käsi, J. Järvik
(registreerimisleht lisatud protokollile).
A. Loog luges ette Keila linna valimiskomisjoni 26. veebruari 2008 otsuse nr 34 volikogu
liikme A. Arjupini volituste peatamise ja asendusliikme M. Lemberi volituste kohta.
A. Loog avas istungi.
A. Loog avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
K i n n i t a t i: häälteenamusega (11 poolt, 3 ei osalenud hääletamisel) järgmine
linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Linnapea aruanne
Keila linna 2008. aasta eelarve muutmine
Keila linna üldhariduskoolide töötajate töötasustamise alused
Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine ning õiguste ja kohustuste
üleandmine sihtasutusele
Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Linnapeale lähetusrahade maksmine
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne

Kuulati linnapea T. Mõistus’e ettekannet. T. Mõistus andis ülevaate veebruarikuu jooksul
toimunust. Andis ülevaate politsei tegevusest Keilas. Vastavalt Keila Linnavolikogu poolt 30.
oktoobril 2007 kehtestatud määruse nr 36 alusel kontrolliti kauplustes turvakaamerate
olemasolu. Samuti teavitas Keila linna kultuuripreemia saajatest, kelleks olid M. Pärnamets ja
P. Idarand. 22. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 90.aastapäeva üritus.
A. Kokser küsis A. Arjupini poolt 13. veebruaril edastatud avalduse volikogu liikme volituste
peatamise kohta ning märkis, et valimiskomisjoni poolt tehtud otsus on 26. veebruari
kuupäevaga.
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T. Mõistus vastas, et A. Arjupini poolt edastatud avaldus ei jõudnud tehnilistel põhjustel
linnasekretäri e-mailile. Avaldus jõudis linnasekretärini 25. veebruari õhtul.
A. Kokser märkis, et vastavalt politsei poolt teostatud kontrollile tuvastati, et kaamerat ei
olnud paigaldatud Jaama poodi.
T. Mõistus selgitas, et linnavalitsus ei ole võtnud alkoholimüügiluba ära esmakordsel
rikkumisel. Politsei poolt teostatud kontrolli käigus lõpetati Jaama kaupluses alkoholimüük.
Samuti ei ole politsei teinud linnavalitsusele ettepanekut karistuse määramiseks.
M. Mandel küsis Selveri detailplaneeringu kehtestamise kohta.
T. Mõistus vastas, et linnavalitsuse poolt ei ole toimunud tahtlikku venitamist
detailplaneeringu kehtestamiseks. Soovitakse sõlmida arendajaga kokkulepe Paldiski mnt ja
Piiri tänava ristmiku ehitamiseks. Arendajaga on jõutud kokkuleppele detailplaneeringu
osalise kehtestamise osas. Detailplaneeringu kehtestamise eelnõu arutatakse märtsikuu
volikogu istungil.
M. Mandel märkis, et linnavalitsuse poolt moodustatud sihtasutused kasutavad maksumaksja
raha. Avaliku raha kasutamine peab olema avalik. Samas küsis revisjonikomisjoni võimaluste
kohta kontrollida sihtasutuste raamatupidamislikku tegevust, kuna komisjonil ei ole võimalust
kontrollida tehtud kulutusi ning kultuste otstarbekust.
T. Mõistus vastas, et sihtasutuse nõukogul võimalus kontrollida sihtasutuse raamatupidamist.
O t s u s t a t i: võtta linnapea aruanne teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2008. aasta eelarve muutmine
Ettekandja, linnapea T. Mõistus, delegeeris ettekande esitamise A. Reiska’le.
Kuulati A. Reiska ettekannet. A. Reiska andis ülevaate määruse eelnõust.
A. Kokser’i arvates puudub määruse eelnõu juures sihtasutuse poolt esitatud taotlus.
Rahanduskomisjoni esimees D. Matteus teavitas rahanduskomisjoni otsusest toetada määruse
eelnõu.
A. Loog pani eelnõu määrusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (11 poolt, 3 ei osalenud hääletamisel) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu määrusena nr 2 „Keila linna 2008. aasta eelarve muutmine” (määrus
lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 3
Keila linna üldhariduskoolide töötajate töötasustamise alused
Ettekandja, linnapea T. Mõistus, delegeeris ettekande esitamise J. Järvik’ule.
Kuulati J. Järvik’u ettekannet. J. Järvik andis ülevaate määruse eelnõust.
Küsimusi esitasid: E. Kala, A. Kokser.
Küsimustele vastas: J. Järvik.

3
Rahanduskomisjoni esimees D. Matteus teavitas rahanduskomisjoni otsusest toetada määruse
eelnõu.
Kultuurikomisjoni esimees T. Tamkivi teavitas kultuurikomisjoni otsusest toetada määruse
eelnõu.
A. Loog pani eelnõu määrusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (11 poolt, 2 erapooletut, 1 ei osalenud hääletamisel)
eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 3 „Keila linna üldhariduskoolide
töötajate töötasustamise alused“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
Ettekandja, linnapea T. Mõistus, delegeeris ettekande esitamise J. Järvik’ule.
Kuulati J. Järvik’u ettekannet. J. Järvik andis ülevaate määruse eelnõust. Selgitas, et
varasemalt olid reguleeritud lasteaedade pedagoogide palgamäärad, kuid reguleerimata olid
teiste allasutuste töötajate palgamäärad.
A. Kokser küsis, kes määrab ja otsustab töötaja koormuse suuruse üle.
J. Järvik vastas, et palgamäärad on märgitud määruse eelnõus vastavalt asutuse juhi poolt
tehtud taotlusele töötaja töötasu kohta.
A. Kokser märkis, et seletuskirjas ei nähtu palju muutusid palgad allasutuste töötajatel.
T. Mõistus selgitas, et kõigil tõusid palgad keskmiselt 15%.
Rahanduskomisjoni esimees D. Matteus teavitas rahanduskomisjoni otsusest toetada määruse
eelnõu. Määrus on aluseks juhatajale palga määramiseks ning lõplik otsus on juhataja teha.
Kultuurikomisjoni esimees T. Tamkivi teavitas kultuurikomisjoni otsusest, tulenevalt
vastavalt kultuurikeskuse juhataja poolt varasemalt tehtud ettepankust töötajate palgamäärade
kehtestamise kohta, teha volikogule järgmine parandusettepanek: asendada § 5 punktis 1
majandusjuhataja, juhataja asetäitja majanduse alal, administraatori palk 8 000 krooni 8 500
krooniga.
A. Loog pani ettepaneku hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (14 poolt) teha määruse eelnõus parandus ning märkida § 5 punkti
1 majandusjuhataja, juhataja asetäitja majanduse alal, administraatori palga 8 000 krooni
asemele 8 500 krooni.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (12 poolt, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu määrusena nr 4 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töötasustamise alused“ (määrus lisatud protokollile).
A. Loog kuulutas välja vaheaja.
Istung jätkus kell 18.05
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Päevakorrapunkt 5
Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine ning õiguste ja
kohustuste üleandmine sihtasusutele
Ettekandja linnapea T. Mõistus.
Kuulati T. Mõistus’e ettekannet. T. Mõistus andis ülevaate otsuse eelnõust.
E. Kala soovis teada saada koolide liitmise põhjendusi.
T. Mõistus selgitas, et üheskoos toimides on võimalik saada palju asju nii odavamalt kui
kvaliteetsemalt, vajalik on ressursside otstarbekas kasutamine.
M. Mandel märkis, et antud eelnõu puhul kaob maksumaksjaraha üle avalik kontroll. Avaliku
raha kasutamise üle tuleb lähtuda avalikkuse printsiibist. M. Mandel’i arvates otsustab raha
kasutamise ja hariduse üle poliitiline nõukogu. Samuti küsis, miks ei võiks teha avalikõiguslikku asutust – Keila kool.
R. Siim arvates annab erakool, võrreldes munitsipaalkooliga, rohkem võimlasi parema
hariduse saamiseks.
A. Kokser küsis koolide hoolekogude ja juhtkondade seisukohtade kohta.
E. Käsi vastas, et Keila Algkooli hoolekogu koosolekul viibides ei täheldatud hoolekogu
liikmete vastuseisu ega kõhklusi koolide ühendamisel. Saadi aru, miks minnakse haridusega
uuele tasandile. Uue kooli loomisel on arusaadav, et võidakse anda haridust uue vormi ehk
sihtasutuse näol. Õppimine jätkub riikliku õppekava alusel. Linn ei ole kavandanud
kehtestada õppemaksu. Samuti on kohtutud Keila Algkooli õpetajatega. Ühtlasi kohtutakse ka
Keila Gümnaasiumi hoolekoguga.
A. Loog lisas, et 2006. a koalitsioon Tasakaal kavandas 2009. aastaks ehitada kool. Tänaseks
päevaks on otsustatud tellida teenust kooli ehitamiseks riigihanke korras. Kontroll sihtasutuse
üle suureneb läbi linnavalitsuse ja volikogu ning koolide hoolekogud ja juhtkonnad on
sihtasutusele nõuandvaks organiks.
M. Mandel arvates on erakool efektiivsem konkurentsi korral.
A. Loog’i arvates on tegemist konkurentsiga, kui ca 15% Keila lastest käivad teistes koolides
(mitte eliitkoolid).
A. Kokser ütles, et varasemalt on väidetud, et sihtasutuse töö on majandamine. Täna on
erinevalt öeldud, et võidakse kehtestada õppemaks.
T. Mõistus lisas, et tegemist on riikliku õppekavaga, milline on tasuta ning tagatud lastele.
Sihtasutuse eesmärk on Keila hariduse pikaajalise arengukava elluviimine. Arengukavas on
eesmärk ühendada Keila haridusasutused üheks asutuseks.
A. Kokseri arvates peab olema otsuse vastuvõtmisel teada ka Keila Gümnaasiumi hoolekogu
otsus.
D. Matteus lisas, et antud küsimust on käsitletud pikka aega. Tänane otsus on üks samm
koolide ühendamise protsessis.
Kultuurikomisjoni esimees T. Tamkivi teavitas kultuurikomisjoni otsusest toetada otsuse
eelnõu.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele ning tegi ettepaneku läbi viia
nimeline hääletamine.
D. Matteus toetas ettepanekut.
Viidi läbi nimeline hääletamine.
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O t s u s t a t i: häälteenamusega (poolt: M. Väli, T. Tamkivi, K. Kask, O Jõe, Ü. Lindus, R.
Siim, T. Kaldoja, D. Matteus, A. Loog; vastu: R. Helde, M. Mandel, A. Kokser, P. Kõresaar
E. Kala) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 9 „Keila Algkooli ja Keila
Gümnaasiumi tegevuse lõpetamine ning õiguste ja kohustuste üleandmine sihtasutusele
Keila Hariduse Sihtasutus“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja, linnapea T. Mõistus, delegeeris ettekande esitamise E. Fels’ile.
Kuulati E. Fels ettekannet. E. Fels andis ülevaate otsuse eelnõust. Detailplaneeringu
avalikustamisel pretensioone ei esitatud.
A. Kokser soovis istungil tutvuda Sopsu-Tooma 3 kinnistu planeeringuga.
Keskkonnakomisjoni esimees Ü. Lindus teavitas keskkonnakomisjoni otsusest toetada otsuse
eelnõu ühehäälselt.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (14 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
10 „Keila linn, Sopsu-Tooma tn 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Linnapeale lähetusrahade maksmine
Ettekandja linnapea T. Mõistus, delegeeris ettekande esitamise M. Mäger’ile.
Kuulati M. Mägeri’i ettekannet. M. Mäger andis ülevaate otsuse eelnõust ning selgitas, et
otsuse eelnõu on koostatud tulenevalt riigikontrolli seisukohast.
Küsimusi eitas: M. Mandel.
Küsimustele vastas: M. Mäger.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (14 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
11 „Keila linnapea lähetuskulude hüvitamine” (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
D. Matteus esitas esildise rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamiseks järgmises koosseisus:
esimees D. Matteus, aseesimees A. Loog, liikmed E. Fels, A. Kadastu, M. Kaptjuh, A.
Kokser, U. Koppelmaa, M. Mandel, L. Mägi ja A. Talu.
Arvamust avaldas P. Kõresaar.
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A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (12 poolt, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 12 „Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 12
Kohalalgatatud küsimused
Kohal küsimusi ei algatatud.
A. Loog lõpetas istungi ning teatas, et järgmine volikogu istung toimub 25. märtsil 2008.

Andrus Loog
Volikogu esimees

