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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, Gaily Vaikma;
Kutsutud: Enno Fels, Eike Käsi, Valdur Vacht, Maris Mäger, Timo Suslov, Jaanus
Väljamäe, Avo Reiska (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.
9.
10.

Linnapea aruanne
Keila linna 2016. aasta II lisaeelarve
Keila linna 2017. aasta eelarve (I lugemine)
Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse asutamine (Harjumaa Muuseum)
Keila linna põhimääruse muutmine
Keila linna tunnustusavalduste andmine kord
Linnavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu muutmine
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Keila Linnavolikogu otsuse muutmine
Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: novembrikuus laekus tulumaksu 712 167 eurot. Seda on 9,2% enam, kui mullu
novembris. 11 kuuga on laekunud tulumaksu 5,32% rohkem, kui 2016. aasta 11 kuuga.
Keila linna ametlik elanike arv on 1. novembri seisuga 9739, ehk nelja võrra vähem, kui
1. oktoobril. Oktoobris registreeris ennast Keila elanikuks 31 isikut, Keilast välja 39
isikut. Sündis 10 last, suri 5 inimest.

Detsembris on kavas korraldada elanike linna registreerimise rahaline kampaania. Iga sel
ajal linna registreerunu saab jaanuaris 100 eurot.
Jõesaare detailplaneeringu järelevalve menetlus toimus 3. novembril Maavalitsuses.
Keskkonnaametist on vastus veel tulemata.
25.oktoobril toimus Keilas Eesti Kommunaalmajanduse Ühing korraldatud aktuaalsetele
jalgrattaliiklust ning -kultuuri puudutavatele teemadele pühendatud seminar.
26.oktoobril algas Jõepargis jalakäijate silla ehitus. Ehitab Vensen. Üle uue silla saab
minna juba sellel aastal, silla lõpliku valmimise tähtaeg on kevadel.
27.oktoobril kuulutas Linnavalitsus välja hanked nelja piirkonna (kõnni-)teede
projekteerija leidmiseks.
28.oktoobril kuulutasid Keila Leht ja Keila linnavalitsus välja 2018. aasta kalendri
koostamiseks konkursi "Fotojaht IV - Keila linnavaated".
Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Haapsalu mnt 25 ja 27 kinnistutele
ning lähialale ehitusõiguse ulatuse ja tingimuste määramiseks mõlemale kinnistule ühe
uue korterelamu rajamise eelmärgil.
Seoses Doonoritelkide 10. hooaja lõppemisega pälvis Keila linna Doonorikeskuse
tänukirja.
6.novembril toimus Tervisekeskuses Suur Võimlemisfestival.
25.novembril istungil kinnitas Keila Linnavalitsus õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumuse 2017.aastaks Keila Ühisgümnaasium tavaklassis 90 eurot kuus, Keila
Ühisgümnaasiumi erivajadustega õpilaste klassis156 eurot kuus, Keila Kooli tavaklassis
76 eurot kuus ja Keila Kooli erivajadustega õpilaste klassis 156 eurot kuus, Lasteaias
Miki 355 eurot kuus, Keila Lasteaias Vikerkaar 233 eurot kuus, Keila Muusikakooli 230
eurot kuus.
Keila Koolis olid hariduselu 325. aastapäeva aktused.
27. novembril toimus Keila Keskväljakul, kiriku esisel platsil ja Kuusepargis I advendi
laat. Kell 16 süüdati I advendi küünal ja valgustid uuel, linna jõulupuuks istutatud
kuusel.
I.Laido saabus kell 18.10
T.Suslov I.Laidole: trahvid-sunnirahad määratakse linnas vastavalt seadusele. Sel aastal
on laekunud sunnirahasid üle 6000 euro.
I.Laido: kas me oleme linna eelarvesse arvestanud ka õigusabi ja kohtukulud?
E.Fels: praegu käib kohtus linna esindamas järelvalvespetsialist. Seega meil praegu
lisakohtukulusid ei ole olnud.
L.Mägi: mis plaanid on linnal turuga?
E.Fels: oleme kohtunud mitmega, kes on olnud huvitatud uue turu arendamisest. Turg
tuleb kindlasti taastada.
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M.Käver: inimesed on küsinud, mis tuleb vana koolimaja kohale.
E.Fels: kõrvalkinnistule tuleb Olerexi bensiinijaam. Mis täpselt vana koolimaja kohale
tuleb, seda praegu öelda ei oska.
E.Fels M.Käverile: linna tulumaksu laekumine käib selle järgi, kuhu inimene on 31.
detsembri seisuga registreeritud. Seepärast on meie kampaania tehtud aasta lõpus.
E.Fels A.Kokserile: need inimesed, kes on pikalt linna elanikud olnud, nende vahel
loositakse 10 korda 300 eurot ja 2 tuusikut Biržtona spaasse.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna 2016. aasta II lisaeelarve
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: kahe eelnõu lugemise vahel parandusi ega ettepanekuid ei tehtud.
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud vahendeid summas 1395 eurot Keila
Koolis õppivale rahvusvahelise kaitse taotlejale matemaatika lisatundideks. Nimetatud
vahendid on suunatud tegevusala 92201 Keila Kool eelarve personalikulude tarbeks.
Eesti Noorsootöö Keskuse projektikonkursi „Varaait vol 12“ raames eraldati Keila
Muusikakoolile 1000 eurot tšellokomplekti soetamiseks, nende vahendite võrra
suurendati Keila Muusikakooli õppevahendite eelarvet.
Lähtudes omavalitsuse kohustusest 3–7 aastastele lastele eesti keele õppe
korraldamiseks, sh õppevahendite võimaldamiseks, eesti keelest erineva õppekeelega,
keelekümblust ja eesti keele kui teise keele tugiõpet võimaldavates rühmades ning
Haridus- ja Teadusministeeriumi soovist seda tegevust toetada eraldati Keila linnale
2684 eurot. Nimetaud summa eraldati lasteaedadele. Sellest tulenevalt suurendati lasteaed
Vikerkaar kulutusi õppevahenditele summas 1342 eurot ning lasteaed Miki inventari
kulusid 401 eurot ja kulutusi üritustele 941 eurot.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas määruse eelnõud.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt,) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
22 “Keila linna 2016. aasta eelarve II lisaleearve“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 3
Keila linna 2017. aasta eelarve (I lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2017. aasta eelarve projekti
mahuks on 11 231 247 eurot, seejuures põhitegevuse omatuludeks on kavandatud
10 290 266 eurot, põhitegevuse omakuludeks 9 275 846 eurot, investeerimistegevuseks
on planeeritud -1 076 400 eurot, finantseerimistegevus negatiivse tulemiga -594 860
eurot ja likviidsete varade vähenemine summas -656 840 eurot.
Toetuste määrad on võrdsed 2016 aastal kehtivate määradega, välja arvatud esmakordselt
kooli mineva lapse toetus, mille määra oleme tõstnud 40 eurolt 65 euroni.
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Toetuste määrad on võrdsed eelmisel aastal kehtinud määradega, välja arvatud
esmakordselt kooli mineva lapse toetus, mille määra oleme tõstnud 40 eurolt 65 euroni.
Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millised moodustavad 85,0 protsenti põhitegevuse
tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 8 585 000 eurot, maamaks
150 000 eurot. Üksikisiku tulumaksu laekumine 2017. aastal on kavandatud 2016.
aastal planeeritud laekumisest 5,4 protsenti enam. Tegelik tulumaksu kasv jääb 1,5
protsendipunkti võrra väiksemaks eeldusel, et 2016. aasta tulumaksu laekumine ületab
kavandatu. Maamaksu laekumise prognoosimisel on arvestatud viimaste aastate tegeliku
laekumisega ja maade munitsipaliseerimise mõju on marginaalne.
Laekumised riigilõivudest on planeeritud summas 7 600 eurot, mis sisaldab laekumisi
ehitusloa ja kasutusloa väljastamisest.
Kultuuriasutuste majandustegevusest moodustavad Keila Kultuurikeskuse tulud 8 000
eurot, Keila Muusikakooli kulude hüvitamiseks planeeritav õppemaksu laekumine 55 530
eurot, lasteaedade osalustasu laekumist 2017. aastaks kavandatakse arvestuslikult 377
899 eurot, mida on ligikaudu 52,3 tuhat eurot enam kui 2016. aastaks kinnitatud,
põhjuseks eelkõige lasteaedade osalustasu planeeritav suurendamine seoses osalustasu
määra suurenemisega ja miinimumpalga muutusega. 2016. aasta septembri seisuga on
munitsipaallasteaedades kokku 489 last.
Kaupade ja teenuste tulu on planeeritud 77 900 eurot. Võrreldes 2016 aastaga on tulude
vähenemine
planeeritud
Linnavalitsuse
rendituludes.
Põhjuseks
turuplatsi
rekonstrueerimisega rendilepingu lõppemine turuhaldajaga ja OÜ Varahoolduse poolt
vahendatavate Põllu tn 1A korterite renditulude lõppemisega. Samaaegselt on uueks
tululiigiks
majutusüksuse renditulu. Siin kirjendatakse Pargi tn 30 asuvate
sotsiaalkorterite üüritulusid.
Muud tulud on 2017. aastaks planeeritud 27 800 eurot, sh 21 000 eurot vee erikasutusest
ja 300 eurot laekumisi saastetasudelt ning 6500 eurot tulusid trahvidest.
2017. aasta eelarve kulude seletuskirjas kajastatakse kõik linna kulud tegevusalade järgi.
Eelarve koostamisel on lähtutud 2015. aasta tegelikest ja 2016. aastaks kinnitatud ning
2017. aastaks kavandatud kulutustest. 2017. aasta eelarve projekti on võrreldud 2016.
aastaks kinnitatud kuludega.
Volikogu personalikulud on kavandatud 7,0 - protsendilise kasvuga ja moodustavad
kuludest 85,2 protsenti. Personalikulude arvestamise aluseks on Volikogu määrus nr 7,
28. aprillist 2015. aastast.
Keila Linnavalitsuse kulud suurenevad võrreldes 2016. aastaks kinnitatuga ligikaudu 9,8
protsendipunkti. Majanduskulud on 2016. aasta tasemel, personalikulud suurenevad 13,8
protsendipunkti. Suurenemise põhjuseks kavandatud 7,0- protsendiline töötasu kasv ja
oluline mõju on struktuurimuudatustel. 2017. aastal lisandub Keila LV koosseisu kahe
ametniku personalikulu.
2017. aastal on valitsemiskuludes ka oktoobris toimuvate valimiste eeldatavad kulud
summas 8 000 eurot.
Linna korra tagamiseks on planeeritud eraldada vahendeid Põhja Politseiprefektuurile
abipolitseinike tegevuse toetamiseks.
Käsitletavas eelarves on tänavate korrashoiule ja uuendamisele ette nähtud 350 000 eurot.
Tänavate korrashoiuks planeeritud majanduskulud koosnevad tänavate aastaringsest
hooldusest, tänavate jooksvast remondist ja muudest ühekordsetest töödest. Tänavate
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jooksev remont kujutab endast põhiliselt kevad-suvist löökaukude remonti, teekatte
taastusremonti, äärekivide vahetust, kruusateede hooldust. Vastavalt Keila linna
arengukava tegevuskava aastateks 2017-2020 punktile 16.2, on plaanis parandada LõunaKeila teede olukorda - Tuula tee ja Koidu tn lõik koos kõnniteega ning Ülesõidu tn lõpus
kõnniteed. Koostöös Keila Vesi AS-ga teha korda Pargi tn lõik Paldiski mnt’st kuni
Männiku tänavani.
2017 aastaeelarves on eraldi kajastatud investeeringud
Ringtee tänava
rekonstrueerimisele, lepingujärgne omaosalus 130 500 eurot ja koostöös SA-ga
Keskkonnainvesteeringute Keskus teostatav projekt „Keila raudteepeatuse ühendamine
erinevate liikumisviisidega“ omaosalusega 129 800 eurot.
2017. aastal valmib projekt Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega,
mis on rahastatud Euroopa Ühtekuuluvusfondist summas 810 780 eurot. Keila linna
omaosalus kogu projektis 16 %.
Tänavavalgustuse investeeringuteks on kavandatud 25 000 eurot.
Noorte huvitegevustoetusteks (meisterlikkuse toetus) on planeeritud 38 000 eurot, mis
jaotatakse vastavalt toetuse korrale meisterlikkuse toetusena.
Keila Tervisekeskusest teenuse ostmiseks (noorte huvitegevuse korra baasitoetus) on
planeeritud 150 000 eurot.
Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides käivate Keila laste arvuks on prognoositud 124.
Arvestades kehtivaid kohatasusid on tegevusala Arvlemine KOV koolid kuludeks
planeeritud põhihariduse osas 62 000 eurot, keskhariduse osas 52 000 eurot ja
täiskasvanute gümnaasiumi osas 20 400 eurot.
2017. aastal on planeeritud koolilõuna toetuseks 4 025 eurot, mis suunatakse
Waldorfkool Läte õpilaste toitlustamise toetamiseks. Toetust eraldatakse linn
munitsipaalkoolides kehtiva korra alusel.
Keila Sotsiaalkeskuse eelarve kavandatav kasv 2017. aastal võrreldes 2016 aasta
omakulude eelarvega on 30 protsenti, seda nii personalikulude kui ka majanduskulude
osas.
Personalikulude kasv on oluliselt tingitud asjaolust, et alates oktoobrist 2016 töötavad
varem lasteaedade koosseisudes olnud 7 erivajadusega laste tugiisikut
Keila
Sotsiaalkeskuse koosseisus. Hetkel on Keila Sotsiaalkeskuse koosseisus 10 tugiisikut
raske ja sügava puudega lastele.
Sotsiaaleluruumides on ööpäevaringne valve (4 hooldajat) ning lisaks
vanemhooldustöötaja,
kes
tegeleb
majutusüksuse
klientidega.
Sotsiaalmaja majanduskulude eelarve kavandatav kasv on 109 350 eurot.
Keila linna 2017. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja
põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja
finantskulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve -1 076 400 eurot.
Põhivara soetusest kokku summas 1 072 300 eurot on suurim kavandatud investeering
667 000 eurot haridusvaldkonda, millest SA-le Keila Haridus laenumaksete tasumiseks
550 000 eurot, lasteaed Vikerkaar köögikompleksi rekonstrueerimiseks 92 000 eurot ja
Keila Ühisgümnaasiumi ventilatsioonisüsteemide parendamiseks 25 000 eurot. Teede ja
tänavate investeering (sh. Pargi tn ) summas 100 000 eurot ja omafinantseeringute katteks
Ringtee tänava ja Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega
projektidele kogusummas 260 300 eurot. Investeeringuteks on kavandatud vahendeid ka
tänavavalgustusele 25 000 eurot ja Keila Noortekeskusele 20 000 eurot.
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Finantskulud on olemasolevate laenulepingute intressikulud.
Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk
2017. aasta alguseks on 850 110 eurot. 2017. aasta jooksul tasub linn krediidiasutustele
laenude põhiosa summas 598 960 eurot.
Keila linna finantskohustused koosnevad kolmest pikaajalisest laenust, milliste kogujääk
2017. aasta alguseks on 850 110 eurot. 2017. aasta jooksul tasub linn krediidiasutustele
laenude põhiosa summas 598 960 eurot.
Vastavalt KOFS-le arvestatakse netovõlakoormust konsolideerimisgrupis arvestusüksuse
põhiselt ja kajastatakse koos eelarvestrateegiaga. Keila linna eelarvestrateegia võeti
volikogu poolt vastu määrusega nr 18, 30. augustil 2016. aastal. Vastuvõetud
eelarvestrateegias on 2017. aastaks prognoositav arvestusüksuse netovõlakoormus 57,7
protsenti.
Keila linna 2017. aasta eelarves käsitletakse likviidsete varade muutusena aasta alguse
planeeritavat kassajääki summas 940 981 eurot.
I.Laido: kui palju jäi teistelt omavalitsustelt saamata raha, kuna meil oli erakool?
A.Reiska: kõik omavalitsused, kellega meil olid lepingud, maksid koolilaste pearaha.
A.Reiska I.Laidole: eelarves olev 4025 eurot kooli toiduraha läheb Erakoolile Lätte,
Keila kooli toiduraha on majandustegevuse all.
A.Kokser: trahvid ei saa olla tuluallikaks. Need saab lisaeelarvega hiljem eelarvele
lisada.
A.Reiska A.Kokserile: eelarves olev 6000 eurot on sel aastal juba linnale laekunud. Ma
ei usu, et järgmine aasta see number väiksem saab olema.
A.Reiska I.Laidole: tegemist on puhas omatulude eelarve. Nn. katuserahad ja riigi
eraldised tulevad juurde lisaeelarvega.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: ettepanekuid ei tehtud, komisjon toetas eelnõu
esimese lugemisega lõpetamist.
Korrakaitsekomisjoni esimees V.Paalaroos: vaidlusi eelnõu osas ei olnud, komisjon
toetas eelnõu esimese lugemisega lõpetamist.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõu esimese lugemisega
lõpetamist.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon arutas ja esitas täpsustavaid
küsimusi, komisjon toetas eelnõu esimese lugemisega lõpetamist.
Enno Fels: ettepanekuid eelnõule saab esitada Linnavalitsusele 5. detsembrini kell 18.00.
T.Mõistus pani eelnõu esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu teisele lugemisele
saatmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) lõpetada eelnõu esimene lugemine ja saata see teisele
lugemisele.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 19.08
Istung jätkus kell 19.18
A.Kokser ja L.Mägi lahkusid kell 19.10

6

Päevakorrapunkt 4
Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse asutamine (Harjumaa Muuseum)
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: 20. märtsil 2016 tegi Kultuuriministeerium Keila linnale ettepaneku võtta üle
Harjumaa Muuseumi kui riigiasutuse haldamine.
30. augustil 2016 otsustas Keila Linnavolikogu volitada Keila Linnavalitsust mh osalema
Harjumaa Muuseumi reorganiseerimisel ja tegevuse ümberkujundamisel ning pidama
vastavasisulisi läbirääkimisi ja sõlmima kokkuleppeid Kultuuriministeeriumiga.
Paraku naaberomavalitsused ei ole soovinud muuseumi töös osaleda.
Riigimuuseumi töötajate kehtivad töölepingud, välja arvatud direktori tööleping, lähevad
muutumatul kujul üle munitsipaalmuuseumile. Riigimuuseumi direktori tööleping
lõpetatakse riigimuuseumi tegevuse lõpetamise päevast. Seni riigimuuseumi kasutuses
olnud kinnistud Linnuse tn 9 Keilas ning Amandus Adamsoni 1 ja Amandus Adamsoni
3 Paldiskis antakse üle Keila linnale ning seda kasutatakse edasi samadel eesmärkidel
nagu seni riigimuuseumi poolt. Kinnistu otsustuskorras Keila linnale tasuta võõrandamise
otsustamine toimub Vabariigi Valitsuse nõusolekul.
Kultuuriministeerium toetab edaspidi munitsipaalmuuseumi tegevust riigieelarvest
eraldatava toetuse kaudu lähtudes iga-aastase riigieelarve võimalustest ning võttes toetuse
baassummaks riigiasutuse Harjumaa Muuseum 2016. aasta riigieelarvelise toetuse.
Moodustatava Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse, Harjumaa Muuseum, põhimäärus
kinnitatakse eraldi õigusaktiga.
Eelnõu rakendamisel Keila linna konsolideerimisgrupi rahalised kulutused ei suurene.
Muuseumi kasutatakse palju õppeotstarbel, samuti toimub seal palju muid üritusi.
Väikesi, eramuuseumeid on Harjumaal küll, aga nemad ei ole ühinemisest huvitatud.
Samuti ei ole seda Padise klooster.
Muuseumi üleandmisega kaasneb 50 000 eurone fassaadi kordategemise raha.
Siseruumid olulist remonti ei vaja.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 41
“Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse asutamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 5
Keila linna põhimääruse muutmine
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: kahe eelnõu lugemise vahel ei ole selles muudatusi tehtud. Eelnõule on lisatud
vapi ja lipu kujutise näidis.
Linnavalitsus kinnitab veel lisaks sümboolika kasutusjuhendi.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud ühehäälselt.
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T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrus nr 23
“Keila linna põhimääruse muutmine“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Keila linna tunnustusavalduste andmine kord
T.Mõistus andis sõna Maris Mägerile.
M.Mäger: aukodaniku nimetusega kaasnevad aukodaniku märk, mille kirjelduse kinnitab
volikogu oma otsusega, aukodaniku tunnistus ja mälestusese. Märgi kujunduse peab
volikogu edaspidi kinnitama.
§ 5 kuni § 7 on sätestatud Keila linna teenetemärgi andmise tingimused.
Selles osas midagi ei muutunud, tähtajad on täpsustunud.
§ 8 kuni § 9 on reguleeritud Keila linna kultuuripreemia tingimused.
§ 11 on sätestatud Keila linna teenistusmärgi tingimused.
Mõeldud inimestele, kes on Keila linna heaks töötanud pikaajaliselt.
§ 12 on fikseeritud Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi, Keila linna
aumärgi ja Keila linna I järgu teenistusmärgi ja Keila linna II järgu teenistusmärgi
kandmise nõuded.
§ 13 on sätestatud aukirja andmine.
Aukirja kujundus tuleb eraldi välja töötada, et see soliidne oleks.
§ 14 on reguleeritud tänukirja andmine.
§ 15 on sätestatud nõuded auraamatu sisule ja hoidmisele.
§ 16 on fikseeritud rakendussätted, kus 2 volikogu õigusakti tunnistatakse kehtetuks.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas eelnõud, aga tegi mõned
parandusettepanekud: vaadata üle teenetemärgi üleandmise kuupäev, samuti mõelda, kas
võiks kõiki linna tunnustusi jagada ühel üritusel.
Võtta eelnõust välja § 9 lg 9, kuna kultuuripreemia määramise komisjonis ei arutata enam
kandidaatide üle, vaid et kõik on eeltöö enne ära teinud ja koosolekul toimub ainult
hääletus.
Lisada aumärgi andmisele ka rahaline preemia ehk motivatsioonipakett (500 eurot), nt.
erinevatele kollektiividele.
T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku võtta eelnõust välja § 9 lg 9.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) võtta eelnõust välja § 9 lg 9.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrus nr 24
“Keila linna tunnustusavalduste andmine kord“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Linnavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu muutmine
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T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: käesoleva määruse eelnõuga tehakse ettepanek viia sisse muudatused Keila
Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus.
§ 4 lõikes 1 on muudetud esimese taseme teenistuskohtade koosseisu, muutes rahvastikuja maamaksuregistri spetsialisti, rahvastiku- ja majandustegevuse registri spetsialisti ja
referendi kohad vastavalt infospetsialisti, rahvastikuregistri spetsialisti ja
personalispetsialisti kohtadeks;
määruse lisas 1 on muudetud linnavalitsuse struktuuri, muutes rahvastiku- ja
maamaksuregistri spetsialisti, rahvastiku- ja majandustegevuse registri spetsialisti ja
referendi kohad vastavalt infospetsialisti, rahvastikuregistri spetsialisti ja
personalispetsialisti kohtadeks ning lisades täiendava infotehnoloogia spetsialisti koha;
määruse lisas 2 on muudetud linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu linnakantselei all
rahvastiku- ja maamaksuregistri spetsialisti, rahvastiku- ja majandustegevuse registri
spetsialisti ja referendi kohtade muutmisega vastavalt infospetsialisti, rahvastikuregistri
spetsialisti ja personalispetsialisti kohtadeks, samuti linnakantselei alla täiendava
infotehnoloogia spetsialisti ametikoha lisamisega.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrus nr 25
“Linnavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu muutmine“ (määrus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Pae tänav T1,
Nurmenuku tänav T1, Nurmenuku põik T1 teenindav maa ja Pae tn 15 asuva
mänguväljakut teenindav maa.
Pae tänav T1 maaüksus asub eelnevalt munitsipaalomandisse taotletud Pae tänava ja
Allika tänav vahel. Pae tänav T1 maaüksus on ühenduslüli Pae tänava ja Allika tänava
vahel.
Nurmenuku tänav T1 ja Nurmenuku põik T1 on vajalikud ühenduslülid Mudaaugu
tänava ühendamiseks Kullerkupu tänavaga ja seeläbi tekib võimalus Mudaaugu tänavalt
pääs Tallinn-Paldiski teele.
Pae tn 15 asuv mänguväljak on oluline antud elurajooni elanikele.
Pae tänav T1, Nurmenuku tänav T1, Nurmenuku põik T1 ja Pae tn 15 maaüksuste kohta
ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi omandisse jätmise taotlusi.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 42
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 9
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Keila Linnavolikogu otsuse muutmine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et muuta Keila Linnavolikogu 26.04.2016 otsuse 16
”Maade munitsipaalomandisse taotlemine” punktides 1.1 ja 1.12 munitsipaalomandisse
taotletavate maaüksuste pindalasid.
Munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste Tammiku tee T1 ja Tammiku tee T4 Maaameti katastribüroos registreerimisel selgus, et osa teest jääb moodustatavast
katastriüksusest välja. Moodustatavate katastriüksuse piiride täpsustamisel muutus
taotletavate maaüksuste pindala. Tammiku tee T1 suurenes pindala 4141 m² võrra ja
Tammiku tee T4 1972 m².
Pindala suurenemise tõttu on vajalik muuta volikogu otsus punktides 1.1 ja 1.12 ja
esitada uus taotlus munitsipaalomandisse taotlemiseks Harju maavanemale.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 43
“Keila Linnavolikogu otsuse muutmine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 10
Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: eelnõuga antakse Keila Linnavalitsusele õigus sõlmida leping Ene Mägiga
Keila OTT-i esindajana alates 1.detsembrist 2016 kuni 31. märtsini 2017 igal neljapäeval
kella 16:30-st kuni kella 19:30-ni Keilas Keskväljaku kinnistu nr 13695502 osa,
üldpinnaga 227,1 m² tasuta kasutusse andmiseks. Koht on mugav sellepärast, et parklas
on valgustus. Samuti on see kesklinnale lähemal, kui eelmine, kirikukõrvane plats.
T.Suslov K.Kasele: linn ei võta endale kohustust antud piirkonnas liiklust korraldada.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni aseesimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsus nr 44
“Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ (otsus lisatud protokollile).
T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
20. detsembril 2016. a kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees

10

