KEILA LINNAVOLIKOGU 3. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

9. november 2017 nr 11

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.00
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: Snežana Ušakova, Mati Krusel, Viljar Paalaroos, Kalle Kask, Tanel
Mõistus, Erki Fels, Mati Õunloo, Jaan Murdla, Meelis Aab, Märt Jamnes, Oksana Jõe,
Merle Liivand, Andrus Loog, Tarmo Tamkivi, Kadri Tomera, Margus Välja, Tanel
Suslov;
Puudusid: Ivar Krustok, Karl Olaf Loog;
Kutsutud: Valdur Vacht, Maris Mäger, Eike Käsi, Marju Vipper, Avo Reiska, Jaanus
Väljamäe (registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (17 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1. Linnapea aruanne
2. Keila Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
3. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
6. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile:
E.Fels: linna eelarve rahaline seis on positiivne:
oktoobrikuu tulumaksu laekumine oli 753 581 eurot, seda on 11,4% enam, kui 2016.
aasta oktoobris.

10 kuuga on tulumaksu laekunud 8,8% protsendipunkti rohkem, kui eelmise aasta 10
kuuga. 2017. aastaks olime kavandanud tulumaksu kasvuks 5,2%, tegelik kasv 8,8%.
Keila linna elanike arv oli 1. novembri seisuga 9776, ehk viimase kahe kuuga on
lahkunud 17 inimest. See on jätkuvalt probleem ja selle tekke põhjusteks on põhiliselt
Tallinna tasuta transport ja kodanike hoolimatus oma elanikuks registreerimise suhtes.
Aasta lõpus planeerime taas linnaelanikuks registreerimise kampaaniat, aga lõplik
lahendus see pole.
Linnavalitsusel valmib 2018. aasta linnaeelarve projekt. Kohustus on see volikogu
menetlusse anda 1.detsembriks. Eelarve menetlus koosneb vähemalt kahest lugemisest.
Seega lootus on see veel sel aastal vastu võtta. Järgmisel aastal teeme ettepaneku üle
minna tekkepõhisele eelarvele.
Mitmed linnale olulised planeeringud vajavad otsustamist edasiminekuks: Jõe tänava
elamurajoon ja hoolekandeteenuste planeering, Vesiveski detailplaneering, Pargi 30
elamud jt.
Soovime komisjoni ja volikokku tuua linna turvalisuse teemad.
Keila Linnavalitsuse uue koosseisu I istung toimus 3. novembril.
Linnavalitsus väljastas kaks kasutusluba ehitatud kanalisatsiooni– ja külmaveetorustikule.
Kullerkupu tänava ehitati 55 jm kanalisatsiooni- ja veetorustikku olemasolevatest
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tänavatorustikest kuni Paldiski mnt 43, 45 ja 47
kinnistute liitumispunktideni ning Põhja tn 8, Põhja tn 8c, Põhjakaare 6 kinnistutele,
Põhja ja Põhjakaare tänavale on ehitatud magistraalveetorustik
Linnavalitsus tunnistas riigihankel "Elektrienergia ostmine 2018-2020. aastaks" edukaks
aktsiaselts Eesti Gaas pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige
madalama hinnaga pakkumus
Riigihankel "Keila linna jäätmejaama platsi rajamine" tunnistati edukaks Werm OÜ
pakkumus, kui kõige madalama hinnaga pakkumus koguhinnaga 109 938,80 eurot. Sel
aastal on plaanis rajada platsi alus.
Käib uue lasteaia projekteerimine. 31.oktoobril käisime Rae vallas lasteaeda vaatamas.
Homme on kavas kaks olulist kohtumist: koolidega, et arutada edasise arengukava
koostamist ja perearstidega, kellega soovime arutada edasisi arenguplaane.
Lõpu saab menetlus, millega rahuldatakse Keila linna hagi Põhja 10a-33 korteri
kaasomandi lõpetamiseks. Korteri müüme avalikul enampakkumisel ning
enampakkumiselt saadav raha jagatakse pooleks hageja ja kostja vahel.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Keila Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 3 liikmelisena.
T.Mõistus: teen ettepaneku valida komisjoni liikmeteks Kalle Kask, Snežana Ušakova,
Kadri Tomera.
T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku kinnitada komisjoni liikmeteks Kalle Kask,
Snežana Ušakova, Kadri Tomera.
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Häälteenamusega (17 poolt) valida häältelugemiskomisjon koosseisus Kalle Kask,
Snežana Ušakova, Kadri Tomera.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja, et komisjon saaks otsustada tööjaotuse.
K. Kask luges ette häältelugemiskomisjoni otsuse – komisjoni tööjaotus (lisatud
protokollile).
T.Mõistus pani hääletusele häältelugemiskomisjoni otsuse (tööjaotus) kinnitamise.
Otsustati: ühehäälselt (17 häält) kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus:
1. esimees Kalle Kask
2. sekretär Kadri Tomera
3. liige Snežana Ušakova
2.1. T.Mõistus tegi ettepaneku määrata rahanduskomisjoni esimeheks ja aseesimeheks
Andrus Loog ning Jaan Murdla.
Rohkem ettepanekuid ei tehtud.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) otsustati nimekiri sulgeda.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 4 minutit. Viidi läbi salajane hääletus.
K.Kask luges ette valimiskomisjoni otsuse, millega rahanduskomisjoni esimeheks valiti
Andrus Loog 10 häälega ja aseesimeheks Jaan Murdla 7 häälega.
Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimisteks viidi läbi salajased hääletused.
2.2. J.Murdla tegi ettepaneku määrata sotsiaalkomisjoni esimeheks ja aseesimeheks Kalle
Kask ning Merle Liivand.
Rohkem ettepanekuid ei tehtud.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) otsustati nimekiri sulgeda.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 4 minutit. Viidi läbi salajane hääletus.
K.Kask luges ette valimiskomisjoni otsuse, millega sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti
Kalle Kask 11 häälega ja aseesimeheks Merle Liivand 6 häälega.
2.3. J.Murdla tegi ettepaneku määrata kultuurikomisjoni esimeheks ja aseesimeheks Erki
Fels ning Ivar Krustok.
Rohkem ettepanekuid ei tehtud.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) otsustati nimekiri sulgeda.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 4 minutit. Viidi läbi salajane hääletus.
K.Kask luges ette valimiskomisjoni otsuse, millega kultuurikomisjoni esimeheks valiti
Erki Fels 10 häälega ja aseesimeheks Ivar Krustok 7 häälega.
2.4. J.Murdla tegi ettepaneku määrata keskkonnakomisjoni esimeheks ja aseesimeheks
Viljar Paalaroos ning Mati Krusel.
Rohkem ettepanekuid ei tehtud.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) otsustati nimekiri sulgeda.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 4 minutit. Viidi läbi salajane hääletus.
K.Kask luges ette valimiskomisjoni otsuse, millega keskkonnakomisjoni esimeheks
valiti Viljar Paalaroos 11 häälega ja aseesimeheks 6 Mati Krusel häälega.
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2.5. J.Murdla tegi ettepaneku määrata korrakaitsekomisjoni esimeheks ja aseesimeheks
Tarmo Tamkivi ning Tanel Suslov.
Rohkem ettepanekuid ei tehtud.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) otsustati nimekiri sulgeda.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 4 minutit. Viidi läbi salajane hääletus.
K.Kask luges ette valimiskomisjoni otsuse, millega korrakaitsekomisjoni esimeheks
valiti Tarmo Tamkivi 10 häälega ja aseesimeheks 7 Tanel Suslov häälega.
Valimistulemused vormistati volikogu otsusega nr 51 „Keila Linnavolikogu alatiste
komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine“.
Päevakorrapunkt 3
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Rahanduskomisjoni esimees A.Loog esitas esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks
alljärgnevalt: esimees Andrus Loog, aseesimees Jaan Murdla, liikmed Tarmo Tamkivi,
Toivo Lumiste, Kadri Kalamees, Andres-Indrek Paukson, Karl Olaf Loog ja Snežana
Ušakova.
Küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 2 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 52 „Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Keskkonnakomisjoni esimees V.Paalaroos esitas esildise komisjoni koosseisu
kinnitamiseks alljärgnevalt: esimees Viljar Paalaroos, aseesimees Mati Krusel, liikmed
Ivar Krustok, Tanel Suslov, Meelis Aab, Margus Nigol, Madis Kõrvits, Helen Reis, Priit
Orusalu, Mati Õunloo.
Küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 53 „Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus
lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 22
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask esitas esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks
alljärgnevalt: esimees Kalle Kask, aseesimees Merle Liivand, liikmed Andrus Loog, Lea
Vahter, Oksana Jõe, Pille Sakteos, Kadri Tomera, Riina Sippol, Maret Väli, Janne Sirel.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
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T.Mõistus pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 54 „Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels esitas esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks
alljärgnevalt: esimees Erki Fels, aseesimees Ivar Krustok, liikmed Margus Välja, Karl
Olaf Loog, Katrin Sassi, Mairoos Kala, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Marge Tänava.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 55 „Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korrakaitsekomisjoni esimees T.Tamkivi esitas esildise komisjoni koosseisu
kinnitamiseks alljärgnevalt: esimees Tarmo Tamkivi, aseesimees Tanel Suslov, liikmed
Meelis Aab, Andrus Loog, Toivo Lumiste, Madis Märdin, Märt Jamnes, Priit Orusalu,
Jaak Sirp, Evely Sagor.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 2 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 56 „Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus
lisatud protokollile).
T.Mõistus tänas kõiki volikogu tööst osavõtu eest ja andis teada, et järgmine volikogu
istung toimub 28. novembril 2017 kell 18.00 ja ülejärgmine 19. detsembril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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