KEILA LINNAVOLIKOGU 2. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

30. oktoober 2017 nr 10

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 20.55
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, Ivar Krustok, Meelis Aab, Märt Jamnes,
Oksana Jõe, Merle Liivand, Andrus Loog, Karl Olaf Loog, Tarmo Tamkivi, Kadri
Tomera, Margus Välja, Timo Suslov, Enno Fels;
Puudusid: Elmet Puhm, Anneli Pärlin, Tanel Suslov;
Kutsutud: Valdur Vacht, Maris Mäger, Eike Käsi, Janne Okspuu, Jaanus Väljamäe,
Marju vipper, Avo Reiska (registreerimisleht lisatud protokollile)
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (15 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keila linnapea valimine
Linnavalitsuse koosseisu suuruse ja struktuuri määramine
Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine
Keila linnapea töötasutingimuste kinnitamine
Keila linnapeale tulemustasu määramine
Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele
volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste
eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine
7. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
8. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu
9. Rahanduskomisjoni esimehe valimine
10. Keskkonnakomisjoni esimehe valimine
11. Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
12. Kultuurikomisjoni esimehe valimine

13. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
14. Korrakaitsekomisjoni esimehe valimine
15. Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
16. Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine
17. Sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine
18. Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
19. Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
20. Korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine
21. Revisjonikomisjoni liikme valimine
22. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
23. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
24. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
25. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
26. Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
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.
Häälteenamusega (13 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 (15 häält) kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus:
1. esimees Kalle Kask
2. sekretär Kadri Tomera
3. liige Snežana Ušakova
Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea valimine
Erki Fels: taandan ennast päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt.
T.Mõistus tutvustas linnapea valimise protseduuri ja tegi ettepaneku kandidaatide
ülesseadmiseks.
T.Mõistus: teen ettepaneku valida Keila linnapeakandidaadiks Enno Felsi.
Enno Fels taandas ennast hääletuselt.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsutati: ühehäälselt (15 poolt) sulgeda kandidaatide nimekiri.
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Enno Fels: olen avalikus teenistuses olnud üle 20 aastat, töötades 8 aastat abilinnapeana
ja üle 5 aasta linnapeana. Tunnen endas jaksu jätkata linnapea kohal. Meeskond on hea ja
tagala tugev.
Ivar Krustok saabus kell 18.15.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5-10 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise
läbiviimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt sai Enno Fels 14 häält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila linnapeaks valituks
Enno Fels.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 2 ei osalenud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 37 „Keila linnapea valimiseks läbi viidud salajase hääletuse
tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 18.27
Istung jätkas kell 18.32
T.Mõistus luges ette valimiskomisjoni otsuse nr 11 asendusliikme määramise kohta, mille
kohaselt peatatakse Enno Felsi volitused Keila Linnavolikogu liikmena ja määratakse
tema asemele asendusliikmena Meelis Aab.
Meelis Aab asus täitma volikogu liikme kohustusi.
Päevakorrapunkt 2
Linnavalitsuse koosseisu suuruse ja struktuuri määramine
Erki Fels taandas ennast päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt.
T.Mõistus esitas ettepaneku määrata Keila linnavalitsuse koosseisu suuruseks 6 liiget –
linnapea ja 5 liiget.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 2 ei hääletanud, 1 ei osalenud) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 38 „Keila linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse
struktuuri kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 3
Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine
Erki Fels taandas ennast päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt.
Enno Fels luges ette esildise, mille alusel palub linnapea kinnitada linnavalitsus järgmises
koosseisus:
Enno Fels, Timo Suslov, Avo Reiska, Inge Angerjas, Elmet Puhm, Anneli Pärlin.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
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Otsustati: häälteenamusega (13 poolt, 3 ei hääletanud, 1 ei osalenud) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 39“Keila Linnavalitsuse liikmete kinnitamine“ (otsus
lisatud protokollile).
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 18.38
Istung jätkus kell 18.40
T.Mõistus luges ette valimiskomisjoni otsuse nr 12asendusliikmete määramise kohta,
mille kohaselt peatatakse Timo Suslovi volitused ja tema asendusliikmeks määratakse
Märt Jamnes, peatatakse Anneli Pärlini volitused ja tema asendusliikmeks määratakse
Oksana Jõe ning peatatakse Elmet Puhmi volitused ja tema asendusliikmeks määratakse
Merle Liivand.
M.Jamnes, M.Liivand ja O.Jõe asusid täitma volikogu liikme kohustusi.
Päevakorrapunkt 4
Linnapea palgatingimuste määramine
Erki Fels taandas ennast päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt.
T.Mõistus luges ette otsuse eelnõu.
Küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 2 ei hääletanud, 1 ei osalenud) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 40“Keila linnapea palgatingimuste kinnitamine“ (otsus
lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 5
Linnapea tulemustasu määramine
Erki Fels taandas ennast päevakorrapunkti arutelult ja hääletamiselt.
T.Mõistus: tulemustasu määratakse linnapeale aastate jooksul tehtud tulemusliku ja
pühendunud töö eest.
Küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei osalenud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 41“Keila linnapea tulemustasu määramine“ (otsus lisatud
protokollile).
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 18.45
Istung jätkus kell 18.54
Päevakorrapunkt 6
Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu
tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise
suuruse ja maksmise korra kehtestamine“ muutmine
T.Mõistus tutvustas määruse eelnõu sisu ja mõtet.
K.Tomera: kas summad ei peaks määruses ka sõnades kirjas olema?
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T.Mõistus: oluline on määruse sisust üheselt ja selgelt aru saada. Sõnades summade
lisamine ei anna antud juhul eelnõule täpsust juurde.
J.Murdla ja M.Liivand taandasid ennast eelnõu hääletuselt.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (13 poolt, 2 erapooletut, 1 ei hääletanud, 2 ei osalenud)
eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 12“Keila Linnavolikogu 31. märtsi
2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu
ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra
kehtestamine“ muutmine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
A.Loog: eelnõu tuleneb seadusest. Teen ettepaneku valida Keila esindajateks HOL-i
volikogusse Keila Linnavolikogu esindajana Tanel Mõistus ja asendajaks Jaan Murdla
ning linnavalitsuse esindajana Enno Fels ja asendajaks Timo Suslov.
Erki Fels taandas ennast päevakorrapunkti hääletamiselt.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei osalenud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 42“Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule)“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu
A.Loog: eelnõu tuleneb seadusest. Teen ettepaneku valida Keila esindajateks Eesti
Linnade Liidu üldkoosolekule-Linnade Päevale Keila Linnavolikogu esindajana Tanel
Mõistus ja asendajaks Jaan Murdla ning linnavalitsuse esindajana Enno Fels ja
asendajaks Timo Suslov.
Nimetada Eesti Linnade Liidu volikokku Keila linna esindajana Enno Fels ja tema
asendajaks Timo Suslov.
Erki Fels taandas ennast päevakorrapunkti hääletamiselt.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (17 poolt, 1 ei osalenud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 43“Kohaliku omavalitsuse üksuse esindajate ja nende
asendajate nimetamine Eesti Linnade Liitu“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Rahanduskomisjoni esimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla: teen ettepaneku valida rahanduskomisjoni esimeheks Andrus Loog.
K.Tomera: esitan kandidaadiks Mati Õunloo.
Mõlemad kandidaadid andsid kandideerimiseks nõusoleku.
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T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt said:
Andrus Loog 15 poolthäält,
Mati Õunloo 3 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
rahanduskomisjoni esimeheks valituks Andrus Loog.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 44
„Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Keskkonnakomisjoni esimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla: teen ettepanek valida keskkonnakomisjoni esimeheks Viljar Paalaroos.
K.Tomera: teen ettepaneku valida esimeheks Mati Õunloo.
Mõlemad kandidaadid andsid kandideerimiseks nõusoleku.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt said:
Viljar Paalaroos 15 poolthäält;
Mati Õunloo 3 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
keskkonnakomisjoni esimeheks valituks Viljar Paalaroos.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 45
„Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
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Päevakorrapunkt 9
Sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla: teen ettepaneku valida sotsiaalkomisjoni esimeheks Kalle Kask.
M.Õunloo: teen ettepaneku valida esimeheks Kadri Tomera.
Mõlemad kandidaadid andsid kandideerimiseks nõusoleku.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt said:
Kalle Kask 16 poolthäält;
Kadri Tomera 2 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
sotsiaalkomisjoni esimeheks valituks Kalle Kask.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 46
„Keila Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse
tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 10
Kultuurikomisjoni esimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla: teen ettepaneku valida kultuurikomisjoni esimeheks Erki Fels.
M.Õunloo: teen ettepaneku valida esimeheks Kadri Tomera.
Mõlemad kandidaadid andsid kandideerimiseks nõusoleku.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt said:
Erki Fels 15 poolthäält;
Kadri Tomera 3 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
kultuurikomisjoni esimeheks valituks Erki Fels.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
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Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 47
„Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse
tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 11
Revisjonikomisjoni esimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla: teen ettepaneku valida revisjonikomisjoni esimeheks Snežana Ušakova.
S.Ušakova oli nõus kandideerima.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt sai Snežana Ušakova 18 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
revisjonikomisjoni esimeheks valituks Snežana Ušakova.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 48
„Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 12
Korrakaitsekomisjoni esimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla: teen ettepaneku valida korrakaitsekomisjoni esimeheks Tarmo Tamkivi.
K.Tomera: teen ettepaneku valida esimeheks Mati Õunloo.
Mõlemad kandidaadid andsid kandideerimiseks nõusoleku.
T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liige luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt said:
Tarmo Tamkivi 15 poolthäält;
Mati Õunloo 3 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
korrakaitsekomisjoni esimeheks valituks Tarmo Tamkivi.
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T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (18 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 49
„Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuste kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 13
Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
M.Õunloo: tulenevalt Koks § 47 lg-st 11 on meil komisjonide aseesimehed juba valitud.
A.Loog: teen ettepaneku teha vaheaja.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 20.00.
Istung jätkus kell 20.20
T.Mõistus: tänan Matit Koks-i § 47 muutusele tähelepanu juhtimast. Sellest tulenevalt
tuleb komisjonide esimeeste valimisega kinnitada ka komisjonide aseesimeeste
valimised. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine ise on meil ära tehtud.
T.Mõistus: rahanduskomisjoni esimehe salajasel hääletusel sai Mati Õunloo 3 häält ja
seega osutus valituks rahanduskomisjoni aseesimeheks (otsus nr 44).
Päevakorrapunkt 14
Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine
T.Mõistus: keskkonnakomisjoni esimehe salajasel hääletusel sai Mati Õunloo 3 häält ja
seega osutus valituks keskkonnakomisjoni aseesimeheks (otsus nr 45).
Päevakorrapunkt 15
Sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine
T.Mõistus: sotsiaalkomisjoni esimehe salajasel hääletusel sai Kadri Tomera 2 häält ja
seega osutus valituks sotsiaalkomisjoni aseesimeheks (otsus nr 46).
Päevakorrapunkt 16
Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
T.Mõistus: kultuurikomisjoni esimehe salajasel hääletusel sai Kadri Tomera 3 häält ja
seega osutus valituks kultuurikomisjoni aseesimeheks (otsus nr 47).
Päevakorrapunkt 17
Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
T.Mõistus: revisjonikomisjoni aseesimees jäi kandidaatide puudusel valimata.
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Päevakorrapunkt 18
Korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine
T.Mõistus: korrakaitsekomisjoni esimehe salajasel hääletusel sai Mati Õunloo 3 häält ja
seega osutus valituks korrakaitsekomisjoni aseesimeheks (otsus nr 48).
Päevakorrapunkt 19
Revisjonikomisjoni liikmete valimine
T.Mõistus tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
J.Murdla esitas kirjaliku avalduse valida, millega tegi
revisjonikomisjoni liikmeteks Viljar Paalaroos ja Margus Välja.

ettepaneku

valida

T.Mõistus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt said:
Viljar Paalaroos 18 poolthäält;
Margus Välja 17 poolthäält.
T.Mõistus teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutusid Keila Linnavolikogu
revisjonikomisjoni liikmeteks valituks Viljar Paalaroos ja Margus Välja (otsus nr 50).
J.Murdla: võtan päevakorrast maha päevakorrapunktid 20-24.
T.Mõistus luges volikogu lõppenuks ja tänas kõiki osalejaid.
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Volikogu esimees
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