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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.50
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Ago Kokser, Ilona Laido, Mati
Õunloo, Erki Fels, Leino Mägi, Merike Käver, Jaan Murdla, Vladimir Harkovski,
Snežana Ušakova, Ülle Välk, Tanel Mõistus, Allar Adoberg, Ivar Krustok, Ülle Välk,
Kalle Kask, Snežana Ušakova;
Puudus: Gaily Vaikma;
Kutsutud: Enno Fels, Eike Käsi, Valdur Vacht, Maris Mäger, Uno Paas, Timo Suslov,
Jaanus Väljamäe, Raido Nei (registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (16 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Linnapea aruanne
Keila linna 2016. aasta II lisaeelarve (I lugemine)
Rahalise kohustuse võtmine (linna haljastuse hanke läbiviimiseks)
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Keila linna eelarvest väljaspool Keilat noorte huvitegevuse toetamise kord
(I lugemine)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Soojusmajanduse arengukava kinnitamine
Keila linna põhimääruse muutmine (I lugemine)

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: septembrikuus laekus tulumaksu 656 500 eurot. Seda on võrreldes mullusega
8,8% enam ja 9 kuuga 4,7 % rohkem, kui 2015. aasta 9 kuuga. Aastaks kavandatust on
laekunud 76,2%.
Linnavalitsuses olevatest väärtegude menetlustest ja nõuetest:

kokku on menetluses materjale 95;
algatatud järelevalvemenetlusi on 69, lõpetatud 24 ja aktiivses menetluses 31.
Sunniraha on määratud 12 korral (kokku summas 24000 eurot, millest vaidlustatud on 8,
sisse nõutud 5000.-)
Kokku algatatud väärteomenetlusi12, määratud trahve 6 (kokku summas 1800 eurot,
vaidlustatud 2, tasutud 600 eurot).
U.Paas Ü.Välgule: menetluses on praegu 99 juhtumit. Püsirikkujatest on Jaama tn 8
omanikule määratud 2 korral sunniraha.
U.Paas I.Laidole: enamikel kordadel olen määranud sunniraha Korrakaitseseaduse järgi,
vahel ka ehitusseaduse järgi.
U.Paas Ü.Välgule: sunniraha oleme määranud ka prahi ja jäätmete ladustamise eest.
Jäätmete äravedu peab tõendama jäätmejaama tõend.
U.Paas I.Laidole: jälitustegevust ma teinud ei ole. Määratavad sunnirahad peavad olema
nii suured, et kodanikud tegutsema hakkaksid ja probleemid likvideeriksid. Enne minu
töölehakkamist on samuti probleemsete kinnistutega tegeletud ja ettekirjutusi tehtud, aga
nüüd tegeleb linnavalitsus aktiivsemalt ja sunnirahad on suuremad.
Enno Fels: järelvalveametniku tööpõld on lai ja praegu on meil selle töö peale võetud
spetsiaalne inimene.
U.Paas L.Mägile: Jaama tänaval on üks lagunenud maja, mille omanik on eakas inimene,
kes füüsiliselt ei jõua oma kinnistu eest hoolitseda. Temaga on probleeme, sest
ettekirjutuse saan ma teha ainult omanikule, mitte tulevastele pärijatele näiteks.
L.Mägi: Jõe tänava alguses asuvas rulapargis on atraktsioonid katki ja lastele ohtlikud.
U.Paas: lähen vaatan sel nädalal olukorra üle.
Enno Fels: 29.septembril tunnustasid Harju maavalitsus ja Harju Omavalitsuste liit
rahvusooperi Estonia talveaias toimunud tänuüritusel Harjumaa 2016. aasta parimaid
haridustöötajaid.
Harjumaa Aasta klassijuhataja on Marina Kopijetskaja Keila Koolist. Nomineeritud olid
ka Aasta põhikooli õpetaja kategoorias Maia Bašarenko ja Aasta gümnaasiumi õpetaja
kategoorias Eve Salmistu
30.septembril väljastas Linnavalitsus ehitusloa D-kategooria gaasitorustiku ehitamiseks.
Keila Sotsiaalkeskusel oli viimane tööpäev Keskväljaku hoones.
1.oktoobril toimus Keila Miikaeli kirikus uuendatud kellasüsteemi pühitsemise
jumalateenistus, mille viis läbi peapiiskop Urmas Viilma. Kaasa teenisid praost Jüri
Vallsalu, õpetaja Marek Roots ja õpetaja Juha Väliaho.
6.oktoobril oli Linnavalitsuse saalis beebiball selle aasta mais, juunis, juulis ja augustis
sündinud 24 tüdrukule ja 29 poisile.
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7.oktoobril väljastas Keila Linnavalitsus ehitusloa ehitise lammutamiseks Keilas Põhja tn
8 asuval kinnistul. Crushtec OÜ
taotles ehitusluba vana gümnaasiumihoone
lammutamiseks.
Linnavalitsus kuulutas välja hanke Keila linnas turvateenuse (patrullteenuse) osutamiseks
2017 aastal.
Kultuurikeskuses oli õpetajate päeva pidulik aktus-kontsert.
10.oktoobriks oli Keila Kooli staadioni ehitusel suurem osa tartaani aluskihist on pandud,
kuid töö on peatunud - õhutemperatuur on liiga madal. See tähendab, et staadioni sel
aastal kahjuks valmis ei saa. Parema kvaliteedi nimel jätkatakse selle tööga kevadel.
Varahooldus alustas uute bussiootepaviljonide paigaldusega. Kokku pannakse linna 12
uut varjualust.
11.oktoobril korraldas Harju KEK täna loodetavasti traditsiooniks kujunevas reas esimese
hommikusöök-seminari oma rentnikele-koostööpartneritele.
Linnavalitsuse saalis oli korteriühistute sissejuhatav koolitus. Teemad korteriühistu
tegevust reguleerivad õigusaktid, liikme (korteriomaniku) õigused ja kohustused, nõuded
korteriühistu juhatusele ja juhatuse pädevus, nõuded üldkoosolekule, tegelemine
võlgnikega, võlgade sissenõudmine. Koolitajaks oli Eesti Korteriühistute Liit.
12.oktoobriks s.t tähtajaks laekuks Keila Kooli direktori leidmiseks korraldatud
konkursile kolm avaldust.
13.oktoobril oli Keila Kooliga tutvumas Eestis visiidil olev Ukraina koolidirektorite
delegatsioon.
Miki lasteaias oli tuletõrjeõppus. Vaadati kuidas tuld kustutada ja prooviti evakueerumist.
14.oktoobril otsustas Linnavalitsus korraldada riigihanke lihthanke menetluse „Abihoone
(endise katlamaja) lammutamine" ja moodustas hanke läbiviimiseks komisjoni. Tegemist
on lasteaia Sipsik hoovil asuva tarbetuks muutunud katlamaja ja korstnaga. Tööd on
planeeritud järgmise aasta suveks.
Keilas algas kogu nädalavahetuse kestev skaudilaager – Hundude Kriimsilma laager.
Osales ligi 200 noort skauti.
16.oktoobril toimus Keila Muusikakooli saalis uue kontsertklaveri "Petrof"
esitluskontsert Suur Klaverigala. Esinesid Ivari Ilja, Mati Mikalai, Johan Randvere, Jakob
Teppo, Auli Lonks, Elle-Riin Volmer, Mihkel Poll, Klaveriduo Tiiu Sisask-Maila Laidna.
17.oktoobril anti Linnavalitsuses üle konkursi "Keila Kaunid Kodud" auhinnad. Võitjad
eramute hulgas Vaikne 19, korterelamutest Paldiski mnt.28C ja ettevõtete-asutuste
kategoorias Jõe tn. 70B asuv Eleringi alajaam.
19.oktoobril olid Keila Sotsiaalkeskuse uute ruumidega tutvumas 30 Tallinna
sotsiaaltöötajat, et võtta siinsest sotsiaaltööst eeskuju. Rääkimas olid abilinnapea Eike
Käsi ja sotsiaalnõunik Piia Peterson ning sotsiaalkeskuse juht Riina Sippol.
21. oktoobril käisime koos Eike Käsi ja Maris Mägeriga Kultuuriministeeriumis arutamas
Harjumaa muuseumi reorganiseerimise küsimust.
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22.oktoobril toimus Kultuurikeskuses Pensionäride Ühenduse Sügispidu.
I.Laido: mul on heameel, et Paldiskis olev muuseum tuleb meie allasutuseks. Kas
ühinevad vallad ei ole huvi tundnud Paldiskis asuva muuseumi tegevuse vastu?
Enno Fels: oleme kohtunud ühinevate valdadega, kes ei ole praegu muuseumi pidamisest
huvitatud. Plaan on koostada nendega ühiselt turismiga seotud raamlepingu. Praegu on
Kultuuriministeeriumi seisukoht, et muuseumid tuleks Keila linnale.
I.Laido: millised on praegu Sihtasutus Keila Kool ülesanded? Kas kooli nõukogu tegeleb
hariduslike küsimuste ja kooli juhtimisega?
Enno Fels: SA ülesanne on hariduse andmisega seotud majade haldamine. Koostamisel
on kooli uus hoolekogu, kes tegeleb hariduslike küsimustega.
Erki Fels: koolil oli enne nõukogu ja nüüd on hoolekogu, mis tegeleb hariduslike
küsimustega, sealhulgas hariduslike erivajaduste õpilaste probleemidega.
Enno Fels M.Käverile: koolile uue direktori leidmine ei ole olnud lihtne. Praeguseks on
välja valitud üks kandidaat kolmandasse vooru. Direktori valimise komisjoni kuulub 11
inimest, sealhulgas õpetajate ja lastevanemate esindajad.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2016. aasta II lisaeelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta II
lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016. aastaks kinnitatud eelarve 565 364 euro
võrra.
Linna eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 278 123 eurot, põhitegevuse kulud 275 414
eurot, investeerimistegevus kogusummas 2 709 eurot ja likviidsed varud 304 825 euro
võrra.
Keila linna eelarve tulusid suurendatakse alljärgnevalt:
Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna eelarvet 267 804 eurot.
Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ eraldas projekti “Igal lapsel oma pill“ raames Keila
Muusikakoolile 10 000 eurot kontsertklaveri soetamiseks. Nimetatud summa võrra
suurendatakse Keila Muusikakooli investeeringuid.
Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ eraldas projekti “Igal lapsel oma pill“ raames
Keila Kultuurikeskusele 3975 eurot muusikariistade soetamiseks. Sama summa võrra
suurendatakse ka Keila Kultuurikeskuse kulutusi inventarile.
Vastavalt Harju Maavanema korraldusele eraldati 26. maist k.a. 9533 eurot puuetega
lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks.
Eesti Kultuurikapitalilt eraldati linnavalitsuse hallatavale asutusele Keila Kultuurikeskus
kolme lepinguga 1340 eurot. Nimetatud vahenditest 1160 eurot kavandatakse Keila
Kultuurikeskuse üritusteks ja 180 eurot inventari soetamiseks.
Keila Hariduse Sihtasutus kandis linnale 2014. ja 2015. aastal kasutamata personalikulude
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jäägid kogusummas 235 540 eurot. Summa kajastatakse eelarves Keila Kooli osas vastavalt:
põhikooli (riik) töötasudes 191719 eurot, gümnaasium (riik ) töötasudes 19367 eurot
ja juhtimiskuludes (riik) 24454 eurot.
Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keila linna vahelisele riigieelarvelise
toetuse lepingule eraldatakse Keila Ühisgümnaasiumi koordineerimisel haridusliku
lõimumise mitteformaalse õppe tegevuseks vahendeid eelarve tuludesse 6928 eurot ja
vastavalt suurendatakse ka Keila Ühisgümnaasiumi personalikulusid 800 euro ja
majanduskulusid 6128 euro võrra.
Eelarve tulusid suurendatakse klaveri soetamiseks tehtud 488 euro annetuste võrra,
vahendid suunatakse Keila Muusikakooli investeeringuteks.
Muude tulude arvelt suurendatakse Keila linna eelarvet 53 000 euro võrra järgmiselt:
võttes arvesse 01 oktoobriks k.a laekunud trahvirahasid suurendatakse eelarves artiklit
“Laekuvad trahvid“ 6000 euro võrra.
Vastavalt Eesti Evangeelne Luterlik Kiriku ja Keila Linnavalitsuse vahel sõlmitud
koostöölepingule „Raske ja sügava puuetega lastele tugiteenuste osutamine“
suurendatakse k.a. eelarve tulusid 17 000 euro võrra.
Keila Kooli ja Keila Ühisgümnaasiumi täpsustatud õpilaste arvudele tuginedes
suurendatakse laekumist tegevusalal Toetused KOV üksustelt ja omavalitsusasutustelt
25 000 euro võrra.
Tulu maamaksust suurendatakse 5000 euro võrra vastavalt tegelikule laekumisele.
Eelarve kulusid suurendatakse kassajäägi arvelt 117 044 euro võrra.
Keila Muusikakooli kontsertklaveri soetamiseks eraldatakse täiendavalt 13 444 eurot.
Lasteaed Vikerkaar investeeringuid suurendatakse 10 000 eurot seoses uue aia ja
varjualuse ehitamisega Sipsiku majale.
Vastavalt Keila Muusikakooli taotlusele eraldatakse 2000 eurot kooli 40-nda sünnipäeva
korralduskuludeks.
Tuginedes 2016. aasta 10 kuu tegelikule olukorrale ja arvesse võttes hallatavate asutuste
juhtide selgitusi ja ettepanekuid ning analüüsides linna käesoleva aasta finantsvõimekust
on kavandatud suurendada personalikulusid järgnevalt: Lasteaed Vikerkaar 36 000 eurot,
Keila Muusikakool 15 500 eurot, Keila Kultuurikeskus 1 300 eurot, Linnavalitsus 4 800
eurot, Harju Maakonnaraamatukogu 5 500 eurot, Keila Kool 20 000 eurot ja Keila
Sotsiaalkeskus 8 500 eurot.
Eelarve tulusid ja kulusid vähendatakse järgmiselt:
tuginedes SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt tehtud „Keila raudteepeatuse
ühendamine erinevate liikumisviisidega“ rahuldamisotsuse tingimustele vähendatakse
2016. aasta kehtivas eelarves kajastatud abikõlblike kulude maksumuse eraldisi 17 500
euro võrra.
Vahendid tasutakse tööde teostajale SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt otse.
Seoses SOS Lasteküla Eesti Ühingule kuuluva kinnistu võõrandamise läbirääkimiste
peatumisega vähendatakse Keila Lasteaed Miki Ülase maja ostuks ja renoveerimiseks
kavandatud vahendeid 110 000 euro võrra.
Struktuurimuudatustest ja vakantsetest töökohtadest sõltuvalt vähendatakse
personalikulusid: Lasteaed Miki 25 000 eurot ja Keila Noortekeskus 10 000 eurot.
Eelarve tulusid ja kulusid muudetakse järgmiselt:
seoses Keila kooli munitsipaliseerimisega ja vajadusega korrastada toetusfondist
eraldatud vahendite kajastamist vähendatakse tegevusala Keila Kool (riik- kaudsed
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kulud) eraldisi 396 343 eurot ja vastavalt suurendatakse sama tegevusala
majanduskulusid 73 915 eurot ja personalikulusid 12 337 eurot. Samuti suurendatakse
tegevusala Keila Kool PK (riik ) personalikulusid 227 796 eurot, tegevusala Keila Kool
GÜM (riik) personalikulusid 71 414 eurot ja Keila Ühisgümnaasium (riik-kaudsed kulud)
majanduskulusid 10 880 eurot.
Teede ja tänavate investeeringuteks planeeritud vahendeid suurendatakse 44 000 eurot.
Samas summas vähendatakse tegevusala Teede ja tänavate korrashoid majanduskulusid.
Muudatuse põhjuseks on esialgselt kavandatud mahtude suurendamine.
Tegevusala Keila mõisapargi ökoloogiliseks restaureerimiseks kavandatud
majanduskulude eraldisi vähendatakse 2 700 euro võrra ja samas summas nähakse ette
vahendeid personalikuludeks.
A.Reiska M.Kruselile: Noortekeskuse eelarvet on vähendatud selle arvelt, et osad
töökohad on seal täitmata.
T.Mõistus pani eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu teisele lugemisele
saatmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu esimene lugemine
ja saata see teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 3
Rahalise kohustuse võtmine (linna haljastuse hanke läbiviimiseks)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsuse eelnõu eesmärk on lubada Keila Linnavalitsusel 2016. aastal välja
kuulutada riigihanked Keila linna parkide ja haljasalade aastaringse hooldaja leidmiseks
ning võtta seoses sellega varalisi kohustusi.
Keila linna parkide ja haljasalade aastaringse hooldamise leping osaühinguga Stiges
lõpeb 28.02.2017, mistõttu on vajalik läbi viia riigihankemenetlus parkide ja haljasalade
hooldaja leidmiseks järgmiseks perioodiks.
Hooldusalad on jagatud kolme hooldusklassi. Kokku on hooldatavaid alasid 50 ha.
Hooldustööde hulka kuuluvad niitmistööd, pargiteede- ja inventari korrashoid, puude- ja
põõsaste hoolduslõikus, lehtede koristus, lume koristamine pargiteedelt ja avalike
mänguväljakute hooldus.
Kolmeks aastaks sõlmitava lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on ca
000 eurot.
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Ü.Välk: millal hange üles pannakse? Kui talveperioodil hange üles panna, siis võib
tekkida olukord, kus hankijad ei pruugi töödest korralikku ülevaadet saada.
T.Suslov: adekvaatsete otsuste aluseks on kaardimaterjalid, mille alusel pakkumised
tehakse.
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees Jaan Murdla: toetasime eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 38
“Rahalise kohustuse võtmine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Isikliku kasutusõiguse seadmine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
Ü.Välk taandas ennast eelnõu arutamiselt ja hääletamiselt.
T.Suslov: otsuse alusel seatakse Keila linna omandis olevale kinnisasjale Ringtee tänav
(isikliku kasutusõiguse ala kokku 90 m2, sihtotstarve transpordimaa) tähtajatu isiklik
kasutusõigus Kalle Välgu kasuks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on kanalisatsiooni
survetorustik ja veetorustik. Tasu isikliku kasutusõiguse eest on 12 eurot aastas.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 39
“Isikliku kasutusõiguse seadmine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 5
Keila linna eelarvest väljaspool Keilat noorte huvitegevuse toetamise kord
(I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Jaanus Väljamäele.
J.Väljamäe: määruse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna noorte mitmekülgse
huvihariduse omandamise soodustamine väljaspool Keila linna huvitegevuse
harrastamise osalise kompenseerimise kaudu.
Praegu makstakse laste tegevusele baasitoetust. Meisterlikkuse toetust makstakse nii
Keilas kui väljaspool huvitegevusega tegelevatele lastele-noortele.
Tänaseni ei olnud võimalik rahaliselt toetada nende Keila linna noorte huvitegevust, kes
harrastavad huviringides ja huvikoolides väljaspool Keila linna sellist huvitegevust, mille
jaoks Keila linnas võimalused puuduvad.
Käesolevas eelnõus reguleeritakse sellistel juhtudel linna poolt toetuse maksmise
tingimused.
Minu ettepanek on maksta toetust tagasiulatuvalt, s.t. kindlate kulude katteks.
Kohalikul omavalitsusel on ülesanne korraldada ja rahastada selles omavalitsuses
huviharidust ja huvitegevust – see tuleneb Noorsootöö seadusest.
Meisterlikkuse toetuseks on praegu eelarves 33 000 eurot. Kui palju antud eelnõu
vastuvõtmisega tuleb eelarvesse raha leida, seda on praegu väga raske ette teada.
Praegu on Eesti Vabariigi valitsuses Noorsootöö seaduse ja Eesti Vabariigi
haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega me antud eelnõu arutamisel peame
arvestama.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: häälteenamusega toetati mõtet noori toetada.
Komisjonis oli arutelu selle üle, miks peaks raha jagama üldiselt, mitte vajaduspõhiselt?
Lisaks on vaja arvestada valitsuse poolt menetletava eelnõuga. Mõistlik on ära oodata
seaduse vastuvõtmine.
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Rahanduskomisjoni esimees Jaan Murdla: komisjon tegi ettepaneku lõpetada määruse
eelnõu esimene lugemine ja lükata eelnõu teine lugemine edasi kuni linna huvitegevuse ja
huvihariduse kava ja analüüsi tegemiseni vastavalt Noorsootöö seaduse ja Eesti Vabariigi
haridusseaduse muutmise seadusele.
I.Laido: kas Keila linna huvitegevuse ringid maksavad asutustele, kus nad tegutsevad,
renti?
J.Väljamäe: Keila linna omanduses olevates asutuses on avalduse alusel kasutamine
ringidele tasuta.
Erki Fels: ringidel on tänu sellele paremad võimalused tegutsemiseks. Meie eesmärk on
muuta tegevused Keilas mitmekesisemaks ja huvitavamaks.
I.Laido: noortel peredel on praegu laenud ja neid paraku vajaduspõhise sotsiaaltoetuse
saamisel ei arvestata.
Erki Fels: kui on valida, kuhu rohkem raha jagada, siis mina arvan, et seda peaks tegema
Keilas tegutsevatele huviringidele.
M.Õunloo: baaside toetus on ei ole ideaalne ja ei ole tekitanud huviringide buumi.
J.Väljamäe: vastupidi, see on tekitanud suure buumi ja kõik ajad baasides on täis.
T.Mõistus pani eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja teisele lugemisele hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata eelnõu
teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 6
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Vasara tänav ja
Vasara tänaval asuvate rajatiste (spordiväljaku, laste mänguväljaku) alune maa.
Vasara tänav on maaüksus, mis asub Keila linna põhjapoolses osas. Maaüksus asub
Paldiski mnt ja Piiri tänava elamukvartali vahel.
Vasara tänav taotletakse munitsipaalomandisse kahe erineva maaüksusena, aadressidega
Vasara tänav T1 ja Vasara tänav T2.
Keila linnale kuulub antud elamukvartalis laste mänguväljak ja spordiväljak. Maareformi
lõpetamiseks on vaja antud rajatiste alune maa taotleda munitsipaalomandisse.
Rajatised taotletakse Keila linna omandisse aadressidega Vasara tn 6a (spordiväljak) ja
Vasara tn 8a (mänguväljak).
Taotletavatele maaüksustele ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
I.Laido: Vasara 4 ja 6 ots moodustab talvel parkla ja suvel väheväärtuslik heinamaa.
Minu küsimus on see, kas need lähevad kunagi asfaldi alla?
T.Suslov: tegemist on tänavamaa, mille katet me munitsipaliseerimisega ei määra.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 40
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
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Päevakorrapunkt 7
Soojusmajanduse arengukava kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: määruse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna soojusmajanduse
arengukava aastateks 2016-2026 vastuvõtmine.
Soojusmajanduse arengukava koostamine aitab kaasa kohaliku soojusmajanduse
efektiivsemale planeerimisele. Soojusmajanduse arengukava peab olema koostatud
vähemalt 10 aastaks.
Avalikustamise jooksul ettepanekuid ei tehtud.
Keila linna soojusmajanduse arengukava koostaja Raido Nei I.Laidole: soojusvõrgu
skeemil lauluväljaku alt minev trass on olemasolev. Seda ei muudeta, sest torud on
suhteliselt uued.
R.Nei M.Käverile: joonis 3 ei puuduta soojatrassi ja tugineb ehitusregistri andmetele.
Tegemist on korteriühistute poolt paigutatud torudega.
R.Nei M.Kruselile: Keilasse tuleb gaasitrassi ehitamisega gaasijaotusjaam.
T.Suslov: soojamajanduse arengukava tegemisel on gaasitrassi ehitamisega arvestatud.
T.Suslov I.Laidole: Keila ümbersõit on meile väga oluline. Ringtee ja gaasitrassi
ehitamine omavahel otseselt seotud ei ole.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrus nr 21
“Soojusmajanduse arengukava kinnitamine“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Keila linna põhimääruse muutmine (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: Keila linna põhimääruse muutmise eelnõu (edaspidi eelnõu) esitamise
eesmärk on reguleerida täiendavalt ja selgemini linna sümboolikaga ning linna poolt
tunnustuse avaldamisega seonduvad küsimused ja viia põhimäärus kooskõlla kehtivate
seadustega.
Eelnõu § 1 punktiga 1 on põhimääruse § 3 lõiget 1 muudetud ning sõnastus muudetud
nõuetele vastavaks.
§ 3 lõike 1 senine tekst: (1) Linna lipp koosneb kahest sinisest ja ühest valgest laiust,
kusjuures valge laid asetseb horisontaalselt siniste laidude vahel.
Siniste laidude laius on 3/7 ja valge laiu laius 1/7 linnalipu laiusest. Linnalipu laiuse ja
pikkuse suhe on 7: 11 ning normaalsuurus 1050 × 1650 mm.
Peame riigikantseleiga läbi rääkima, millises suuruses lipp meil kasutusse jääks.
Oluline on, et põhimääruses olevad mõõdud oleks vastavuses tegelikult kasutuses
olevate lippudega.
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Eelnõu § 1 punktiga 2 on põhimääruse § 3 lõikest 2 välja jäetud senine teine lause.
§ 3 lõike 2 senine tekst: (2) Linna vapp kujutab kuldset kilpi, millel asetseb mustade
kontuurjoontega stiliseeritud rukkilille sinine kujutis. Linnavapil on kaks kuju:
1) vapp kilbiga;
2) vapp kilbita.
Eelnõu § 1 punktiga 3 on § 3 lõikes 3 põhjalikumalt reguleeritud linna lipu ja vapi
kasutamise üldpõhimõtteid, s.o. linna lipu kujutist kasutatakse ainult värvilisena, ja Keila
linna vappi kasutatakse kooskõlas põhimääruse ning linnavalitsuse poolt kinnitatud Keila
linna sümboolika kasutusjuhendiga
§ 3 lõike 3 senine tekst: (3) Linnavalitsuse hallatava asutuse lipp ei tohi olla
äravahetamiseni sarnane linna lipuga.
Eelnõu § 1 punktiga 4 on § 3 täiendatud lõikega 7, kus on sätestatud Keila linna logo kui
linna sümboliga seonduv.
Eelnõu § 1 punktiga 5 on § 4 lõiget 4 täiendatud selgitava tekstiga, et täpsustada, millistel
juhtudel on sobiv linna lippu heisata.
§ 4 lõike 4 senine tekst: (4) Igaühel on õigus heisata ja kasutada linna lippu järgides
käesoleva põhimääruse sätteid ja head tava.
Eelnõu § 1 punktiga 6 on § 4 lõiget 9 täiendatud, lisades lisaks vimplitele ka lippude
valmistamise ja jaemüügi regulatsiooni.
§ 4 lõike 9 senine tekst: (9) Loa müügi eesmärgil vimplite valmistamiseks linna lipu
alusel annab igakordselt linnavalitsus. Vimplite müügitulust kantakse 20% Keila linna
eelarvesse.
Eelnõu § 1 punktiga 7 täiendatakse § 4 lõiget 11 lipu kasutamist täiendavalt reguleeriva
lausega „Lippu võidakse kasutada kultuuri-, spordi- ja muude delegatsioonide ees ava- ja
lõputseremooniatel rahvusvahelistel, vabariiklikel , maakondlikel ja omavalitsuste
vahelistel üritustel.“
§ 4 lõike 11 senine tekst: (11) Linna lippu võib vimpli kujul kasutada pidustustel,
miitingutel ja demonstratsioonidel.
Eelnõu § 1 punktiga 8 lisatakse põhimääruse § 4 uus lõige 13, milles reguleeritakse lipu
kasutamine linna ametliku kingitusena.
Eelnõu § 1 punktiga 9 on § 5 lõikes 1 vapi kasutuskohtade piirangute juures välja jäetud
täpsem kirjeldus, kuna see on juba põhimääruses mh § 3 lõikes 3 viidatud Keila linna
sümboolika kasutusjuhendis reguleeritud. Samuti on tehtud redaktsiooniline parandus
punktis 2 (sõna „hoonetel“ asemel „linna haldushoonetel“).
§ 5 lõike 1 senine tekst: (1) Linnavapi kilbiga või kilbita kujutist võib värvilisena või
mustvalgena (mustade kontuuridega valge rukkilill täpilise rastriga kilbil) kasutada:
1) oma pitsatitel ja plankidel ainult linnavolikogu, linnavalitsus, linnavalitsuse
struktuuriüksus ja linnavalitsuse hallatav asutus;
2) hoonetel, linna piiritähistel;
3) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal tähistamaks Keila linna
poolt vastava ürituse või projekti toetamist.
Eelnõu § 1 punktiga 10 täiendatakse §-s 7 Linna tunnustusavaldused linna
tunnustusavalduste loetelu ning kirjeldatakse neid.
§ 7 senine tekst:
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(1) Linn avaldab tunnustust Keila linna teenetemärgi, Keila linna kultuuripreemia või
linnavalitsuse aukirja või tänukirja andmisega.
(2) Keila linna teenetemärk antakse Eesti kodanikele või välismaalastele Keila linnale
osutatud eriliste teenete eest.
(3) Keila linna kultuuripreemia määratakse isikule või isikute rühmale viimaste aastate
eriti silmapaistvate saavutuste või sügavamat tähendust omavate kestvamate teenete eest,
millega on elavdatud Keila kultuurielu või austatud linna nime.
(4) Keila linna teenetemärgi andmise otsustab volikogu. Keila linna kultuuripreemia
määrab linnavalitsus kultuuripreemia komisjoni otsuse alusel. Keila linna
kultuuripreemia ja Keila teenetemärgi andmise täpsema korra kinnitab volikogu.
(5) Linnavalitsuse aukiri või tänukiri antakse linnapea käskkirja alusel isikule, kes on
edukalt esinenud linna korraldatud konkursil, toetanud linna poolt või koostöös linnaga
organiseerinud üritust või muudel juhtudel. Juhul, kui aukirja või tänukirjaga kaasneb
rahaline preemia, on selle andmise aluseks linnavalitsuse korraldus.
(6) Keila linna kultuuripreemia ja Keila teenetemärgi saajate nimed kantakse linna
auraamatusse.
(7) Linna tunnustusavalduste andmise täpsema korra sätestab linnavolikogu.
Linna tunnustusavalduse vorm saab valmis novembriks.
M.Mäger T.Mõistusele: linna sümboolika kasutusjuhend on olemas, aga seda saab
kasutada siis, kui volikogu antud eelnõu kinnitab. See võib olla tulevikus põhimääruse
lisaks.
T.Mõistus: sümboolika kasutusjuhendi peaks samuti volikogu kinnitama.
I.Laido: sümboolika kasutamise juhend peaks põhimääruses olemas olema.
M.Mäger: sümboolika kasutamise juhendi võib volikokku kinnitamiseks tuua küll. Meie
eesmärk on muuhulgas teha kõik selleks, et Keila lippu laialdaselt kasutataks.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud. Oluline on, et
põhimääruses olevad mõõdud oleks vastavuses tegelikult kasutuses olevate lippudega.
T.Mõistus pani hääletusele lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
29. novembril 2016. a kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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