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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, Gaily Vaikma, Ago Kokser, Ilona
Laido, Mati Õunloo, Tanel Mõistus, Erki Fels, Leino Mägi, Kalle Kask, Merike Käver,
Jaan Murdla, Allar Adoberg, Ivar Krustok, Snežana Ušakova Vladimir Harkovski,
Snežana Ušakova, Ülle Lindus;
Kutsutud: Enno Fels, Eike Käsi, Valdur Vacht, Timo Suslov, Maris Mäger, Avo Reiska
(registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (17 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Linnapea aruanne
Keila linna konsolideerimisgrupi 2015 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku
vallale
Ühinemisläbirääkimiste alustamisest keeldumine
Keila linn, Jõe 40 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kohustuste täitmise tagamine
Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: maikuu tulumaksu laekumine oli 696 240 eurot, seda on 1,9% enam, kui 2015.
aasta mais.

Positiivne on see, et 2 eelmise kuu alalaekumine mullusega võrreldes peatus, kuid samas
5 kuu võrdluses on 2015. aasta sama perioodi laekumine +2,2 %. Kavandatu aastaks on
+ 3,5%.
Keila linna elanike arv oli 1.mail 9719, ehk 15 võrra vähem, kui 1. aprillil. Aprillis
registreeris elanike registris ennast Keila elanikuks 22 inimest, lahkus 31. Keilas sündis 6
last, suri 12 inimest.
Töötukassas oli 1. mai seisuga registreeritud Keilast 137 töötut, ehk seitsme võrra
rohkem, kui aprilli alguses.
Mai alguses taasavati rekonstrueeritud Keila Haigla hoone B korpus ehk Sihtasutuse PJV
Hooldusravi hooldushaigla ja hooldekodu korpus.
Miki lasteaia valmis uus mänguväljak ja ka uus aed.
Inseneriteenused OÜ-l valmis Keila staadioni eelprojekt. Selle põhjal on võimalik välja
kuulutada ehitushange, mida ka 11. mail tehti.
Sõlmiti kokkulepe, et mais, juunis ja augustis saab kolmapäeviti bussiga Korvi
kalmistule.
5.mail toimus Keila Kooli ümbruses Teatejooks. 21-s linnas üle Eestis jooksid lapsed
liikumisvõime kaotanud laste ravivõimaluste parandamiseks. Keilas oli stardis üle 600
õpilase 14-st koolist.
6.mail muutis Linnavalitsus oma 5.09.2014 määrust „Keila linna koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord", millega lisati paragrahv
Lasteaiakoha vahetamine ja selle tingimused.
Linnavalitsus otsustas korraldada kolm riigihanke lihtmenetlust, kuna eeldatav tehingu
väärtus jääb alla avatud hanke piirmäära ja moodustas hanke menetlustega seotus
toimingute läbiviimiseks komisjoni: Keila Kooli õpetajate lauaarvutite liisimiseks, Keila
mõisa pargi niitmistööd vastavalt hoolduskavale 2016-2017" ning Piiri tänava teekatete
asendamiseks.
Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks
Keila linnas" edukaks Eesti Keskkonnateenused AS pakkumuse, kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus maksumusega.
Praeguseks on leping allkirjastatud.
7.mail toimus talgupäev „ Teeme ära".
10.mail andis minister Jürgen Ligi oma käskkirjaga Keila Linnavalitsuse hallatavale
koolile Keila Kool välja koolitusluba õppe korraldamiseks põhikooli I-III kooliastmes ja
gümnaasiumis tähtajaga kuni 31.08.2019 ning talle laienevad Eesti Vabariigi
õigusaktidest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus.
12.mail toimus PKC-s töömess, kus pakkus töökohti 14 ettevõtet ja Töötukassa.
13.mail pidas Keila Linnavalitsuse see koosseis pidas oma 100. istungit.
Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthanke menetluse „Vikerkaare lasteaias
mänguväljaku uuendamine" ja „Keila linna teede pindamine". Viimane hange käsitleb
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teede pindamist 10 500 ruutmeetri ulatuses, sealhulgas 300 meetri ulatuses Tammiku tee
eelpuistega kahekordset pindamist.
Linnavalitsus tunnistas vastavaks Kruusa tänava rekonstrueerimise hankes edukaks
osaühing InfraRoad OÜ pakkumus.
Linnavalitsus kvalifitseeris ja tunnistas hankes Ehitajate
pakkumuse.

edukaks Altos Teed OÜ

14.mail toimus Muuseumiöö „Öös on laineid" .
23.mail saabus KIKist teade, et on rahuldatud Keila linna projekt „Keila raudteepeatuse
ühendamine erinevate liikumisviisidega" koos muudatustega. See tähendab, et lisaks turu
ümbruse korrastamisele, saab järgmise aasta lõpuks korda ka Jaama plats ja osa Aiandi
tänavast ning ehitatakse kõnnitee Jõe tänavale Ohtu teest kuni Ülesõidu tänavani.
Töödega alustatakse turu platsi piirkonnas ilmselt selle aastal.
24.mail paigaldati Keila mõisa parki 30 käsitiivaliste varjekasti.
Kella 13 ajal kukkus Allika 2 korterelamul alla välisukse varikatus. Õnneks keegi
vigastada ei saanud. Korteriühistu on asunud tegutsema, et toestada teiste trepikodade
varikatused ja koristada õnnetuspaik. Ehitisele on kavas kiiremas korras tellida ekspertiis.
Hoone on ehitatud 70-ndate lõpus. Sündmuspaigal käisid ka linnajuhid ja ehitusnõunik.
26.mail kohtus Tõnu Karu Keila Päeva eel Las Vegases Keila esimese linnapea Johannes
Tähe tütretütre Pr Aili Kaupsiga ja andis talle üle Keila linnapea kingituse. Saadetud
kirjas ütles Tõnu Karu, et perekond Kaupsidel on siiras soov meie kodulinna arengule
kaasa aidata.
Noortekeskusel olid külalised Kerava noortekeskusest, kes käisid ka linnavalitsuses.
27.mail kooskõlastas Linnavalitsus 1. märtsil 2007 Keila Perearstikeskuse OÜ-ga
sõlmitud üürilepingu muutmise, mille kohaselt üüritasu vähendatakse Keila
Perearstikeskuse OÜ ja OÜ Varahooldus vahel 1. mail 2016 sõlmitud teenuse lepingus
fikseeritud kuu teenustasu summani (340 eurot), määrates alates 1. maist 2016 kuni 30.
novembrini 2017 Keilas Ülesõidu 1 asuva hoone üüritasuks 0,9 eurot/m².
Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthanke menetluse „Kuusepargi
rekonstrueerimine" e-menetlusena, kuna eeldatav tehingu väärtus jääb alla avatud hanke
piirmäära ja moodustas hanke läbiviimiseks komisjoni.
Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud
Muusikakoolile kontsertklaveri ostmiseks e-menetlusena.

hankemenetluse

Keila

Linnavalitsus tunnistas hankes Keila linna teede pindamine edukaks tunnistati Osaühing
Hiiu Teed pakkumus kogusummas 40 730,34 eurot (+km), kui kõige madalama hinnaga
pakkumus.
Linnavalitsus otsustas viia 1.juunist kuni 10. septembrini 2016 läbi Keila linna
heakorrakonkurss „Kodud Kauniks", kinnitas konkursi juhendi ja hindelehtede vormid
ning konkursikomisjoni. Traditsiooniliselt selgitatakse kaunimad kodud eraldi kolmes
kategoorias: väikeelamud, korterelamud ja ettevõtted, asutused (sh kauplused).
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Linnavalitsus kuulas informatsiooni vastvalminud Keila linna sümboolika
kasutusjuhendist ja tegi linnapeale ülesandeks korraldada selle avaldamine Keila linna
kodulehel ning kooskõlas Keila linna põhimäärusega.
28.mail toimus Keila Päev – rahvapidu ja laat Keila Keskväljakul ja Keskpargis.
Keilal olid külas ametlikud delegatsioonid Chiaturast ja Keravalt.
Keila Päeva raames toimusid Eesti Meistrivõistlused šašlõki grillimises I etapp.
I.Laido: mitmetel inimestel tekkis küsimus, kas nad ikka on Keila linna sisse kirjutatud?
Info e-eesti kohta võiks olla linna kodulehel.
Enno Fels: lisaks e-eestile saab seda kontrollida linnavalitsuse infotöötaja käest.
I.Laido: teede pindamisel kasutatakse liiga suurt kildu. Kas ei ole mõte kasutada
väiksemaid kive?
Enno Fels: pindamisel eesmärgiks on hea profiiliga teede pealmise kihi korrastamine.
Teine variant on halvemas korras teede põhjalikum remont. Seal peab paraku kasutama
suuremat kildu, sest peenem ei jää teele pidama.
T.Suslov: teede pindamise määrab ära tehnoloogiline lahendus.
M.Käver: kas linnas on joonimised lõpetatud või on plaanis veel joonida?
Enno Fels: joonimine toimub linnas edasi, vahepeal oli paus seoses linna päevaga.
M.Käver: Maxima kaupluse juures on parkimine tõsiseks probleemiks.
T.Suslov: praegu ei ole sellele probleemile lahendust leitud.
Enno Fels M.Õunloole: uue prügiveo lepinguga kaasneb biojäätmete vedu. Hinnad
muutusid võrreldes eelmise lepinguga soodsamaks. Paberi ja suurte jäätmete vedu on
nullhinnaga.
I.Laido: palun teha jäätmete veo kohta tutvustav buklett või kirjutada sellest ajalehes.
T.Suslov: linnavalitsuses toimuvad korteriühistute teabepäevad, kus sellest ühistute
esindajaid teavitatakse.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila linna konsolideerimisgrupi 2015 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Tatjana Tammele.
T.Tamm: aastaaruande koostamisel on tuginetud Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 29-le, Riigi Raamatupidamise Üldeeskirjale ja ka
Rahandusministeeriumi poolt väljastatud Kohaliku omavalitsuse konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande koostamise juhendile.
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Keila Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2015 koosneb linnapea
pöördumisest, tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest
koos kassapõhise eelarve täitmisega, reservfondi kasutamise aruandest ja sõltumatu
vandeaudiitori aruandest.
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne koosneb konsolideeritud
põhiaruannetest (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne ja netovara muutuste
aruanne) ja eelarve täitmise aruanne, mis on alates 2012. aastast üks põhiaruannetest ning
vastavatest lisadest, sisaldades ka konsolideerimata emaettevõtte põhiaruandeid.
Keila linna konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamiseks on Keila
Linnavalitsuse ja tema valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja tütarettevõtete
saldoandmike ühesuguste kontode saldod liidetud rida-realt meetodil ja nende vahelised
nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.
Keila linna osalusega äriühingud on:

AS Keila Vesi

Keila Tervisekeskus OÜ

OÜ Varahooldus

Keila Alushariduse OÜ

Keila linna osalus 100%;
Keila linna osalus 94%;
Keila linna osalus 100%;
Keila linna osalus 34%.

Keila linna loodud sihtasutused on:
 Keila Hariduse Sihtasutus
 SA Keila Leht
Tegevusaruandes on kajastatud 2015.a. toimunud olulisemad sündmused ja tegevused.
2015. aasta majandusaasta aruanne on koostatud tuhandetes eurodes.
Konsolideeritud majandusaasta aruande bilansimaht seisuga 31.12.2015 on 38,1 miljonit
eurot, võrreldes 2014 aastaga on bilansimaht suurenenud 1,2 miljoni euro võrra.
Põhivarade maht 2015. aastal oli 34,9 miljonit eurot, 2014 aasta põhivarade maht oli
34,4 miljonit eurot, see tähendab, et põhivarade maht on kasvanud ligikaudu 0,5 miljoni
euro võrra. Põhivara maht suurenes seoses tänavavalgustuse projekti lõpetamisega (1,6
milj.), Vikerkaare lasteaia uute rühmade ruumide projekti lõpetamisega (0,6 milj.) ja
Keila Vesi AS uute seadmete soetamisega (0,3 milj.). Põhivara kulum ja allahindlus oli
1,7 miljonit eurot.
Kohustusi oli konsolideerimisgrupil 31.detsembri 2015 seisuga 15, miljonit eurot,
võrreldes eelmise aastaga on kohustuste summa vähenenud 1,3 miljoni euro võrra.
Laenukohustuste summa võrreldes eelneva perioodiga on vähenenud 1,2 miljoni euro
võrra ehk siis 2014 aastal oli laenukohustuseks 14,7 miljonit eurot ning 2015 aasta
lõpuga 13,5 miljonit eurot.
Konsolideerimisgrupi vahel jagunevad laenud alljärgnevalt:
Keila Linnavalitsus 1,3 milj. eurot
Keila Vesi 1,1 miljonit eurot

5

Keila Tervisekeskus 1,0 miljonit eurot
SA Keila Haridus 10,1 miljonit eurot
Tegevustulud suurenesid 2015. aastal võrreldes 2014 aastaga 1,2%,
2015 aasta tegevuskulud suurenesid võrreldes 2014 aastaga 1,1% võrra.
Konsolideeritud aastaaruande tulem oli positiivne, ehk siis tegemist on kasumiga
summas 2,4 miljonit eurot, 2014 aasta tulemiks oli 0,6 miljonit eurot kasumit.
Tööjõukulud kasvasid võrreldes eelmise, 2014. aastaga, 615,7 tuhande euro võrra, see on
10,8%.
Konsolideerimata emaettevõtte bilansimaht oli 18,2 miljonit eurot, võrreldes 2014
aastaga on see suurenenud 0,1 miljoni euro võrra.
Aruandeperioodi tulem oli positiivne, 0,4 miljonit eurot.
Grupi netovõlakoormus on 11,7 miljonit eurot, mis ei ületa rahandusministri määrusega
kehtestatud piirmäära
Keila linna 2015. aasta esialgne tasakaalustatud eelarve koos ületuleva kassajäägiga oli
summas 8,7 miljonit eurot (2014.a. oli 8,1 miljonit eurot). Eelarveaasta kestel tehtud
täpsustuste tulemusena kujunes lõplikuks tulude-kulude tasakaalustatud eelarveks 12,2
miljonit eurot (2014.a. oli see 11,0 miljonit eurot).
Füüsilise isiku tulumaksu laekumise summa oli eelarves planeeritud 7,64 miljonit eurot,
laekus 7,87 miljonit eurot. 2015. aasta eelarve tulude plaan täideti 102,5 protsendiliselt.
2015.a. eraldati reservfondi 30,0 tuhat eurot , millest 2015.a. kulutati 2,7 tuhat eurot.
Kokku 2015.a. lõpuks oli reservfond 27,3 tuhat eurot. Täpsem info reservfondi kohta on
esitatud aastaaruande lk.60 reservfondi aruandes.
Audiitori järeldusotsus: meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi finantsseisundit seisuga 31. detsember
2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust,
konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti
hea raamatupidamistavaga.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
Revisjonikomisjoni esimees M.Käver: revisjonikomisjonil majandusaasta aruandele
märkusi ei olnud, kiitsime aruande heaks.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 vastu) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
otsusena nr 19 “Keila linna konsolideerimisgrupi 2015 aasta majandusaasta aruande
kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
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I.Krustok lahkus kell 19.00
Ü.Lindus lahkus kell 19.10
M.Käver lahkus kell 19.15
Päevakorrapunkt 3
Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku vallale
T.Mõistus: otsus lähtub haldusreformist ja erinevatest ühinemisettepanekutest.
Leiame, et väga suure valla asemel võiks hästi hakkama saava Keila linnaga liita
ümbruses olevad külad – Valingu, Aila, Tuula, Karjaküla, Kulna, Kumna, Tetermaa. Ka
praegu kasutavad sealsed elanikud Keila linna infrastruktuuri, haridusasutusi, sportimise
võimalusi jne.
A.Kokser: enne läbirääkimiste pidamist peaks küla esindajatega teema läbi arutama.
T.Mõistus: me ei soovi takistada teiste omavalitsuste ühinemisi. Saame vajadusel külasid
liita ka peale järgmisi kohalikke valimisi.
Arvan, et Keila linn ei peaks olema ühe suure territooriumi osa, vaid kompaktne
struktuur.
A.Kokser: toetan maavanema väljaütlemisi haldusreformi osas. Oluline on suur protsess
lõpuni viia. Väikstel valdadel on oma rahakott ja ühiselt asju tehes tekib sünergia.
T.Mõistus: meil on väga hea koostöö naabervaldadega. Peame leidma selle lahenduse,
mis on Keila linnale kõige parem.
Enno Fels: teavitasime oma ettepanekust ka riigihaldusministrit ja maavanemat. Saime
neilt ka vastused.
I.Laido: ma ei kujuta ette, kuidas Keila linna osa oleks Paldiski linn. Me peame vaatama,
mis on kasulik linnale muutuvas ajas ja üldises kontekstis.
Antud eelnõuga lahendame me külade logistilisi probleeme, tegemist on mõistuspärase
otsusega. Antud eelnõuga ei ole ümbruskonna vallad paraku nõus.
Teen ettepaneku viia eelnõu teisele lugemisele, et viia läbi läbirääkimisi
naabervaldadega.
T.Mõistus: ei toeta eelnõu teisele lugemisele saatmist. Meil ei ole tegutsemisega kiiret,
sest ka praegu oleme me tõmbekeskuseks.
Erki Fels: läbirääkimisi saab pidada ainult heas usus, kui asja vastu ka tõesti huvi on.
Leian, et linna ära kaotamine suurvallaga ühinemise läbi ei ole mõistlik.
I.Laido: mõnikord tuleb teha kompromisse, et me saaksime võtta halvimast parima.
Eesmärk oleks suurvalla tekkimise vältimine.
J.Murdla: meie eesmärk on säilitada Keila linn linnana.
Enno Fels: Linnavalitsus teeb ettepaneku lisada eelnõusse Valkse küla ja Lehola küla.
T.Mõistus pani hääletusele linnavalitsuse ettepaneku lisada volikogu otsuse eelnõusse
Valkse küla ja Lehola küla.
Otsustati: häälteenamusega (9 poolt (T.Mõistus, J.Murdla, Erki Fels, G.Vaikma,
V.Paalaroos, K.Kask, M.Krusel, M.Õunloo), 4 vastu (I.Laido, L.Mägi, V.Harkovski,
A.Kokser) 1 ei hääletanud (S.Ušakova)) volikogu otsuse eelnõusse Valkse küla ja Lehola
küla, viies vastavad täiendused sisse volikogu otsuse eelnõu preambulisse ja punkti 2.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
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Otsustati: häälteenamusega (9 poolt (T.Mõistus, J.Murdla, Erki Fels, G.Vaikma,
V.Paalaroos, K.Kask, M.Krusel, M.Õunloo), 4 vastu (I.Laido, L.Mägi, V.Harkovski,
A.Kokser) 1 ei hääletanud (S.Ušakova)) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena
nr 20 “Piiride muutmise ettepaneku tegemine Keila vallale, Saue vallale ning Harku
vallale“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Ühinemisläbirääkimiste alustamisest keeldumine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: Keila linn ei pea mõistlikuks ega põhjendatuks luua omavalitsusüksust, mis
koosneb kahest linnast ja kolmest vallast.
Ettepanekuga nõustumisel peab Keila linn Keila valla ettepanekust tulenevalt olema
valmis liituma kõigi omavalitsustega, kellele Keila vald vastava ettepaneku on teinud.
Sellist kohustust Keila linn võtta ei soovi.
Linn on tiheasustusega omavalitsus, samal ajal kui vald on hajaasustusega
omavalitsusüksus. Nii erinevate asustustihedusega omavalitsusüksuste kokkuliitmine ei
vähendaks uue omavalitsuse juhtimiskulusid, samuti ei tooks see kaasa haldussuutlikkuse
kasvu.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (9 poolt, 4 vastu, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 21 “Ühinemisläbirääkimiste alustamisest keeldumine“ (otsus
lisatud protokollile).
L.Mägi lahkus kell 19.25.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 19.20
Istung jätkus kell 19.30
Päevakorrapunkt nr 5
Keila linn, Jõe 40 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: planeeritav maa-ala koosneb Jõe 40 kinnistust koos lähiümbrusega. Ala suurus
on ca 3000 m², mis asub Keila linna lõunaosas Jõe ja Aiandi tänavate vahel, kus pikad
kitsad kinnistud on enamasti jagatud kaheks väikeelamukrundiks, sissepääsud
lahendatakse vastavalt Jõe või Aiandi tänava poolt.
Planeeritav ala on Keila linna üldplaneeringu kohaselt väikeelamute piirkonnas ja
detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu ettepanekut.
Detailplaneeringu eesmärk on jagada Jõe 40 kinnistu kaheks üksikelamu krundiks ja
määrata ehitusõiguse ulatus ja tingimused uue üksikelamu ehitamiseks ning ühtlasi saab
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lõpetada ka kaasomandi. Jõe 40 kinnistu suuruseks jääb 1863 m2 ja sihtotstarbeks 100%
elamumaa. Jõe 40 kinnistu väikeelamu ehitusõigust ei muudeta.
Planeeritud Aiandi 7 kinnistule, mille suurus on 800 m2, on lubatud kuni 2 korruseline
maksimaalselt 11 m kõrgune, 200 m2 ehitusaluse pinnaga üksikelamu ja 1 korruseline
abihoone.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud vastavalt lähteseisukohtadele - Elektrilevi OÜ, AS
Keila Vesi, Päästeameti Põhja Päästekeskuse insenertehniline büroo, Telia Eesti AS, AS
Eesti Raudtee ja kõikide naaberkinnistute omanikud.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud ühehäälselt.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt), eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 22
“Keila linn, Jõe 40 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt nr 6
Kohustuste täitmise tagamine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsuse eelnõu eesmärk on tagada projekti „Ringtee tänava rekonstrueerimine”
eesmärkide saavutamine ning projekti raames valmiva objekti funktsionaalsus, samuti
tagada vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile
71 nõuete täitmine, et projekti „Ringtee tänava rekonstrueerimine” raames väärindatud
objektide omandiõigus, projekti abikõlblikkuse perioodil ning vähemalt viie aasta jooksul
pärast projektile lõppmakse tegemist, kuulub Keila linnale.
25. veebruaril 2016 võttis Keila Linnavolikogu vastu otsuse nr 7 „Omafinantseeringu
tagamine“, mille kohaselt otsustas tagada projekti “Keila linnas Ringtee tänava
rekonstrueerimine“ omafinantseering 15% ulatuses projekti käibemaksuga maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 140000 eurot perioodil 2016. aasta kuni 2017. aasta.
Keila linna 2016. aasta eelarves on projekti “Keila linnas Ringtee tänava
rekonstrueerimine“ taotluse esitamiseks EASle vajaliku ehitusliku eelprojekti
koostamiseks kavandatud 10 000 eurot.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas otsuse eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 23
“Kohustuste täitmise tagamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 7
Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
1.1 T.Suslov: otsuse eelnõuga antakse Keila Linnavalitsusele õigus sõlmida leping
Tamara Kralli, Peeter Kralli, Jüri Vatteri ja Ene Mägiga Keila OTT-i esindajatena alates
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2. juunist 2016 kuni 29. detsembrini 2016 igal neljapäeval kella 16:30-st kuni kella 19:
30-ni Keilas Tuula tee kinnistu osa, üldpinnaga 1297,7 m ² tasuta kasutusse andmiseks.
Keila OTT-i taotluse kohaselt saavad Keila OTT-ist Keila piirkonna elanikud ette tellida
ja osta kvaliteetset toitu otse talunikelt ja tootjatelt. Väiketalunike jaoks on toiduvõrgustik
hea võimalus oma kaupa turustada, sest suurtesse kaubakettidesse väikese kogusega ei
pääse, ning see aitab säilitada töökohti ja maksta palka. Tarbijate ja tootjate otsesuhtlus
annab võimaluse talunikul toota toitu, mida tarbija ootab.
A.Kokser: toetan ettevõtmist.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsus eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
24“Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 8
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
T.Mõistus andis sõna Kalle Kasele.
K.Kask: palun kinnitada sotsiaalkomisjon koosseisus: esimees Kalle Kask, aseesimees
Mati Krusel, liikmed Riina Sippol, Keiu Valge, Maret Väli, Pille Sakteos, Ülle Kraun,
Anneli Pärlin, Sirje Kaur.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
25“Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).

T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmise volikogu istung toimub
28. juunil 2016. a kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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