KEILA LINNAVOLIKOGU 4. ISTUNGI
PROTOKOLL

Keila

17. detsember 2013 nr 13

Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 20.30
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: M.Käver, S.Ušakova, V.Harkovski, M.Krusel, V.Paalaroos,
A.Adoberg, G.Vaikma, K.Kask, A.Kokser, I.Laido, M.Õunloo, J.Murdla, I.Krustok,
Ü.Lindus, T.Mõistus, L.Mägi;
Puudus: Erki Fels.
Kutsutud: V.Vacht, M.Mäger, Enno Fels, T.Suslov, E.Käsi, A.Reiska, P.Peterson,
J.Väljamäe, M.Välja (registreerimisleht lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
I.Laido: mul on ettepanek lisada päevakorda kohalalgatatud küsimused.
T.Mõistus: kohalalgatatud küsimused peaksid olema enne volikogu liikmetele ette teada
olema, et nendega saaks sisuliselt tegeleda. Ei pea punkti päevakorda lisamist
otstarbekaks.
M.Käver: mul on ettepanek jätta päevakorrast välja punkt 8, et volikogu liikmed saaksid
küsimusega süviti tegeleda.
T.Mõistus: leian, et punkt tuleb jätta päevakorda. Selle läbiarutamisel saame otsustada,
kas saame otsuse vastu võtta või mitte.
Kinnitati: häälteenamusega (11 poolt, 4 ei hääletanud) järgmine linnavolikogu istungi
päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Linnapea aruanne
Häirekeskuse esindaja ettekanne seoses 1345 numbriga
Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
muutmine
Keila linna 2014. aasta eelarve (esimene lugemine)
Kohtuliku kompromissiga nõustumine

6.

7.
8.
9.

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila
Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine
Ühisgümnaasiumi hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja määramine
Sihtasutus Keila Terviserajad lõpetamine
Raieloa andmise tingimused ja kord

Päevakorrapunkt 1
Keila linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: tormid ei ole suuri probleeme linnas kaasa toonud. Tuul lükkas ümber
bussipeatuse, murdusid mõned puud, Kultuurikeskuse katus sai kannatada.
Selgunud on elektrihanke ja patrullteenuse hanke tulemused. Elektrihanke võitis Eesti
Energia ja tema pakkumine on soodsam kui sel aastal.
Patrullteenuse hanke võitis G4S, kellega leping kestab aasta.
Keila Koolis algas sünnipäevanädal – 322 aastat hariduse andmist keilas. Keila Koolis
toimus Noortekeskuse korraldusel seminar "Koolikiusamine: Vägivallavaba kool, mina
vastutan" I osa.
Harjumaal valiti 11 tõmbekeskust. Keila on tõmbekeskuste hulgas esimene. Tulemused
Maavalitsuse poolt on Siseministeeriumile analüüsimiseks edasi antud.
2. detsembril toimunud tänuüritusel andis Harju maavanem Ülle Rajasalu aasta enim
silmapaistnud noorsootöötaja tiitli üle Keila noortekeskuse erinoorsootöötajale Aare
Lepiksaarele.
5. detsembril Linnavalitsuses käis tutvumisvisiidil hiljuti ametisse asunud Lääne-Harju
politseijaoskonna juht Vahur Tamuri ja patrullteenistuse juht Hannes Kullamäe.
jututeemad politsei lähiaja plaanid ja koostöövõimalused omavalitsustega. Lääne –
Harju politseijaoskond saab peagi linnavalitsuse naabriks, Tamuri sõnul loodetakse
Keskväljak 8A hoonesse kolida suvel.
6. detsembril oli linnavalitsuse istung, kus kiideti heaks Kultuurikeskuse arengukava,
kuhu saab muudatusettepanekuid esitada kuni 27. detsembrini. Avalik arutelu toimub
30.12. Kultuurikeskuses.
Linnavalitsus kinnitas 2014. aastal õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumuseks ühe
õpilase kohta Keila Muusikakoolis 2160 eurot (kuus 240 eurot). Keila Muusikakoolis
õpib 160 õpilast.
Linnavalitsus kinnitas 2014. aastaks Keila linna lasteaedades majanduskulude, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumuse eurodes ühe
lapse kohta: Keila Lasteaed Miki (139 last) 3 311 eurot aastas (301 eurot kuus), Keila
Lasteaed Sipsik (75 last) 2 640 euro (240 eurot kuus), Keila Lasteaed Vikerkaar (267
last) 1 859 eurot aastas (169 eurot kuus).
Linnavalitsus võttis teadmiseks informatsiooni Keila Ühisgümnaasiumi õpilaskoha
maksumusest ja otsustati teavitada teisi omavalitsusi õpilaskoha maksumusest, mis on
2014. aastal on 927,84 eurot.
Tallinna Direktorite Klubi esimese aasta noore juhi preemia pälvis 39-aastane Glamox
HE tegevjuht Meelis Peterson.
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Linnavalitsus kuulutas Keila Lehes, et ootab 15. jaanuariks taotlusi Keila linna
Kultuuripreemia andmiseks.
Samuti oodatakse esildisi tiitli “Aasta jälg” andmiseks.
A.Kokser: inimesed kurdavad, et tormi poolt kahjustatud bussipeatus ei ole päris korras.
E.Fels: antud küsimusega tegeletakse, on tellitud vajalikud puudolevad osad.
I.laido: kas on selgust Honda Accordi lõhkumise kohta Pae tänaval?
E.Fels I.Laidole: auto lõhkumise eest mõisteti Keila linnalt välja kahju 800 eurot.
A.Kokser: kas Paldiski võla kompnesatsioon on riigi poolt Keilale laekunud?
E.Fels: raha on laekunud ja see on sihtotstarbeline Keila Kooli SA-le pangalaenu
maksmiseks. Leidsime, et see on majanduslikult kõige otstarbekam.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Häirekeskuse esindaja ettekanne seoses 1345 numbriga
T.Mõistus andis sõna Eva Rinne.
E.Rinne: järgmise aasta novembris minnakse Eestis üle ühisele hädaabinumbrile 112. 7%
sissetulevatest kõnedest on kohalike omavalitsustega seotud. Näiteks tormide jms korral.
1345 ongi mõeldud selliste probleemide lahendamiseks. Peame seda teenust väga
oluliseks.
112 on ennekõike mõeldud ohtlikest situatsioonidest teatamiseks.
1345 on kasu elanikele: lihtsustatud juurdepääs olmealastele teenustele, lihtsustatud
juurdepääs omavalitsustele, parem elukorraldus ja kvaliteetne info, abi probleemidele
lahenduse leidmiseks.
Omavalitsusele: ülevaade haldusterritooriumil toimuvast, info on kasutatav planeerimise
tõhustamiseks, tõuseb osutatavate teenuste kvaliteet kodanikele.
1345 töötab 24/7, teenus on ühetaoline, lihtne ja kiire. Aitab leevendada 112
ülekoormatust.
Kõnede arv sõltub sellest, millega parajasti linnas tegeletakse (ehitustööd,
kanalisatsioonitööd jne).
T.Mõistus: kas makstav raha hulk ja saadav teenus on võrdväärsed. Kas teenus ei võiks
olla riigi poolt rahastatud?
E.Rinne T.Mõistusele: teenus võiks tõesti olla riigi poolt rahastatud, aga rahastamise
skeemi selleks veel ei ole. praegu oleme tegelenud hädaabiteenuse väljaarendamisega.
I.Laido: kui kallis on ühe kontakti hind?
E.Rinne: me ei ole seda välja arvutanud (sees teated ja kontaktid). Praegu maksab
teenuse kinni Tallinna linn, Keila linn maksab teenusest ainult osa.
I.Laido: kas omavalitsused annavad oma tegevustest-olukordadest Teile teada?
E.Rinne: õppustest antakse teada. Sündmuste (kiirabi, tuletõrje, politsei) toimumisel teab
häirekeskus sellest nagunii, sest töötatakse ühes inforuumis.
Kommunikatsiooniõppuse korraldamine tuleb planeerida.
V.Harkovski: kas häirekeskus menetleb metsloomade linna tungimist?
E.Rinne: loomadega seotud probleemidega tegeleb keskkonnaamet. Reageerivad sellele
ka jahimehed, aga nemad linna territooriumil lasta ei tohi.
A.Kokser: kas häirekeskusel on infot ka lumetormide kohta?
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E.Rinne: praegu tegeleb sellega Maanteeamet ja infot saab telefonilt 1510. Otstarbekas
on need kaks infosüsteemi ühendada.
A.Kokser: kas ei oleks mõistlik süsteemi laiendada näiteks transpordiinfo jagamiseks?
E.Rinne: meie teenus peab olema kahepoolse kasuga. Transpordiinfo küsimuses on veel
küsitavusi, teenuse häid ja halbu külgi tuleb veel kaaluda.
M.Käver: kuhu peaks inimene teatama, kui ta sõidab otsa loomale?
E.Rinne: Tallinnas on see lahendatud koostöös Loomade Varjupaigaga. Keila linnas
oleks mõistlik helistada numbril 1345.
Eestis on probleem numbrite paljusus ja inimene ei tea, millisele numbrile millise
probleemi korral helistada.
K.Kask: kas on olnud tagasisidet linnadele teenuste pakkujate töö kvaliteedi kohta (nt
teede libedus)?
E.Rinne: jah, selle info põhjal on ka lepinguid lõpetatud.
Infot jagame omavalitsustele vastavalt kokkuleppele.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt nr 3
Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
muutmine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: määruse eelnõuga tehakse ettepanek viia sisse kaks uut sissetulekutest
mittesõltuvat täiendavat sotsiaaltoetust – esmakordselt kooli mineva lapse toetus ja
juubelitoetus.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetust hakatakse maksma alates 2014.aasta septembrist
nendele lapsevanematele, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on vähemalt lapse
koolimineku aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn ning lapse elukohaks rahvastikuregistri
andmetel on samuti Keila linn. Toetuse suurus kehtestatakse igal eelarveaastal
linnaeelarve vastuvõtmisega. 2014.aastal on planeeritud toetuse suuruseks 40 eurot
koolimineva lapse kohta.
Rahvastikuregistri andmetel (november 2013) on 2014.aasta 1.septembril kooli minevaid
lapsi 150. Eelarvesse planeeritav summa on seega 6000 eurot. Toetuse taotlemiseks
esitab lapsevanem vormikohase avalduse, toetust makstakse lapse koolimineku aasta
1.augustist kuni 1.novembrini.
Juubelitoetuse kehtestamisega hakatakse maksma toetust alates 75.sünnipäevast ja iga 0
või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul. Toetuse suuruseks on 2014.aastal planeeritud 35
eurot. Rahvastikuregistri andmetel (november 2013) on 2014.aastal juubilare kokku 165,
eelarvesse planeeritav summa on 5775 eurot. Juubelitoetuse saamiseks avaldust esitama
ei pea, toetuse maksmiseks vajalikud andmed kogub toetuse saajatelt sotsiaaltöö
spetsialist.
E.Käsi A.Kokserile: tegevuskavas ei ole uusi toetusi rahaliselt määratletud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas esitatud eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
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T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrus nr
12“Keila linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
muutmine“ (määrus lisatud protokollile).
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 19.00
Istung jätkus kell 19.10
Päevakorrapunkt 4
Keila linna 2014. aasta eelarve (esimene lugemine)
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila linna 2014. aasta eelarve on koostatud arvestades kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadust ja Riigi raamatupidamise üldeeskirja.
Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2014. aasta eelarve projektis on
põhitegevuse omatulude mahuks kavandatud 8 109510 eurot, põhitegevuse omakuludeks
6 990510 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -719 000 eurot,
finantseerimistegevus negatiivse tulemiga 450 000 eurot ja likviidsete varade muutuse
vähenemine summas 50 000 eurot.
Reserv moodustab 1% omatuludest, mida saab kasutada projektide omafinantseeringu
tagamiseks.
Linnavalitsusel on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil
kassalaenu kuni 400 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul.
Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu.
Tuludest põhiliseks on maksutulud, mis moodustavad 86%, planeeritud 4,2% üksikisiku
tulumaksu kasv. Eelarve teiseks lugemiseks on selgus selles osas suurem (kui on
laekunud selle aasta maksud).
Kõigi allasutuste töötajate palgad peaks järgmisel aastal tõusma vähemalt 7%.
2014. aastal lisanduvad toetustele koolimineva lapse toetus, mis on järgmisel aastal 40
eurot ja juubelitoetust, mis on järgmisel aastal 35 eurot. Samuti suureneb
lastehoiuteenuse toetus ja on järgmine aasta 145 eurot.
Tööstuspiirkonna projekt on lõpetatud on sellest tingituna vähenevad selle arvelt kulud.
Spordibaasidele kavandatakse eraldada vahendid OÜ Keila Tervisekeskus osakapitali
suurendamise teel ning ei kajastu tegevusala Sporditegevus-baasid all.
Keila linna 2014. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja
põhivara müüki, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist, osaluste soetamist ja
finantskulusid. Investeerimistegevuse koondeelarve on -719 000 eurot.
Loodame, et järgmisel aastal õnnestub põhivara müük ja meil õnnestub müüa vana
Muusikakooli maja ning üks korter. Samuti lähevad linna vee- ja kanalisatsioonitorud AS
Keila Vee bilanssi.
Raamatukogule tulevad uued riiulid, mille ostmist toetab riik 10 000 euroga. Linnapoolne
finantseering on 6000 eurot.
Osaluste soetuse all on kavandatud OÜ Keila Tervisekeskus uue osa omandamist 400 000
euro eest, mis kindlustab äriühingu jätkusuutlikkuse. OÜ Varahoolduse kapitali
suurendamine on sihtotstarbeline ja katab tänavavalgustuse projekti omafinantseeringu.
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Eelmine aasta läks 40 000 teede hoolduseks mõeldud raha tööstuspiirkonna projekti. Sel
aastal läheb kogu riigi poolt saadav teede hooldusraha teede hooldusesse.
Ühistranspordikeskusele suunatakse 40 000 eurot linnaliinibussi töö korraldamiseks.
Keila osaleb rahvusvahelises projektis „Active Citizens for Stronger Europe“. 2014. a on
kavas kaks projekti üritust (Lätis ja Saksamaal). Omafinantseeringu katteks on
planeeritud eelarvesse 3 600 eurot.
Muusikakooli õpetajate palgatõus on planeeritud 10%-line.
Alates septembrist 2014 hakkavad esimese klassi lapsed saama tasuta koolilõunat.
Järgnevatel aastatel hakkavad saama tasuta lõunat järgmised klassid.
Kodutute öömaja teenust ei osutatud ajutiselt 2013. aasta lõpus ning 2014. aastal on
planeeritud öömaja teenus asendada elamisüksuse teenusega Põllu tänava
munitsipaalmajas, tagades klientidele pideva järelevalve ja võimaluse ööpäevaringseks
teenuse tarbimiseks. Sellega seoses tuleb suurendada personali.
Reservi on arvatud 30 000 eurone puhver, mida saaks vajadusel (lasteaiakohad,
perearstikeskus jne) kasutada.
Tegevusala kultuur all on 3000 eurot mõeldud suvel toimuva laulupeoga seotud kuludeks
(proovid, transport, rekvisiidid).
Linna enda laenukoormus on 1,9 miljonit eurot, samas kooli ehitusest tingitud laenu
suurus on 12 miljonit eurot.
A.Reiska I.Laidole: Paldiski laenu riigilt tagasimaksmine eelarves ei kajastu. See summa
läheb 23. detsembril otse Keila Kooli laenu tagasimaksmiseks panka.
A.Kokser: kooli majandamiskulud vähenevad 3%. Kas kool saab sellega hakkama, kui
soojuse ja elektrihinnad kallinevad.
A.Reiska A.Kokserile: 2012. aastal oli pearaha suuruseks 143 eurot, sel ja järgmisel
aastal on pearaha suuruseks 100 eurot. Nende väljamaksete graafiku liikumisest ongi
erinevused majanduskuludes tekkinud.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask komisjoni toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist.
Kultuurikomisjoni aseesimees G.Vaikma: kultuurikomisjon tegi ettepaneku lisada
laulupeole tegevusala nr 08208 tegevusala „Kultuuriüritused, majanduskulud“ alla 3000
eurot, seega kokku 6000 eurot. Raha selleks saab võtta tegevusala 081021
„Sporditegevus ja organisatsioonid“ arvelt.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjoni toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist.
Korrakaitsekomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjoni toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjoni toetas eelnõu esimese lugemise
lõpetamist.
I.Laido: kultuurikomisjon tegi oma ettepaneku tulenevalt sellest, et on teada, et laulupeo
kulud on vähemalt 6000 eurot.
E.Fels: linnavalitsus annab teada, et eelarve eelnõule muudatuste ja ettepanekute
esitamise tähtaeg on 6. jaanuaril.
T.Mõistus pani hääletusele ettepaneku lõpetada eelnõu esimene lugemine.
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Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) lõpetada määruse eelnõu esimene lugemine ja suunata
eelnõu teisele lugemisele.
Päevakorrapunkt 5
Kohtuliku kompromissiga nõustumine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: otsuse eelnõu eesmärk on nõustuda kompromissiga kohtuvaidluse lõpetamiseks
tsiviilasjas nr 2-09-39762, milles taotletakse Keila linnalt ca 1,1 miljoni euro suurust
kahjuhüvitist koos viivistega, millele lisanduvad menetluskulud.
Tallinna Ringkonnakohus on oma 20.11.2013 istungil tsiviilasja nr 2-09-39762 arutades
teinud ettepaneku pooltele sõlmida kompromiss vahemikus 250 000 – 300 000 eurot ilma
viivisteta ja menetluskulude jäämisega poolte endi kanda. Ringkonnakohus on
pikendanud pooltevahelise kompromissi leidmiseks aega 19. detsembrini 2013.
Linnavalitsusel on volikogule ettepanek nõustuda kohtuliku kompromissiga makstes
Edvin Rajamäele selle alusel 250 000 eurot kolmes osas kolme aasta jooksul 2014-2016.
E.Fels M.Käverile: me ei ole veel kindlad, et meie ettepaneku põhjal ka kompromiss
tuleb. Raha võtmise kohad tuleb veel leida, eelarvet kärpida ei saa. Protsess võtab veel
aega, lõpliku tulemuse saavutamisel peame hakkama raha võtmise kohti kaaluma.
E.Fels A.Kokserile: tegemist on keerulise juriidilise teemaga. Oleme vastaspoole
esindajaga kokkuleppest küll rääkinud aga ma ei oska kindlalt öelda, kas vastaspool
meiepoolse ettepanekuga nõustub.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon tegi ettepaneku eemaldada eelnõu
punktidest 1.1.1., 1.1.2. ja 1.1.3. kuupäevade kohad ja maksta E.Rajamäele esimesel
aastal 90 000 eurot, teisel aastal 80 000 eurot ja kolmandal aastal 80 000 eurot.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (14 poolt, 2 hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 59 “Kohtuliku kompromissiga nõustumine“ (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila
Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: määruse eelnõuga tehakse ettepanek lisada Keila Linnavalitsuse teenistuskohtade
koosseisu alates 1. jaanuarist 2014 infotehnoloogia spetsialisti koht, et tagada
linnavalitsuse töös olulises valdkonnas stabiilne professionaalne tugi ja nõustamine.
IT-spetsialisti tööle võtmine on otstarbekam, kui iga-aastane hanke korraldamine.
E.Fels A.Kokserile: infospetsialist allub struktuuris linnasekretärile.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: toetada määruse eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
13“ Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse
(asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse
hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine„ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Ühisgümnaasiumi hoolekogusse Keila Linnavolikogu esindaja määramine
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek linnavolikogu esindaja
määramiseks Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogusse.
A.Kokser: mul on ettepanek määrata hoolekogusse Snežana Ušakova.
Kultuurikomisjoni aseesimees G.Vaikma: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt, 1 ei hääletanud) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 60 „Ühisgümnaasiumi hoolekogusse Keila Linnavolikogu
esindaja määramine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Sihtasutus Keila Terviserajad lõpetamine
T.Mõistus andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: eesmärk on kõik üritused ja tegevused koondada ühe organisatsiooni alla.
Sihtasutus Keila Terviserajad on tema loomise eesmärgi täitnud ja tema tegevus
sihtasutusena kuulub lõpetamisele. Sihtasutus loodi 2007. aastal volikogu otsusega.
Sihtasutuse likvideerijaks määratakse Olev Baar, kes peab tegema vastavalt õigusaktidele
kõik vajalikud toimingud.
SA Terviserajad ülesanded lähevad üle Tervisekeskusele.
A.Reiska T.Mõistusele: likvideerimisega mingeid rahalisi kohustusi ega probleeme ei
teki.
L.Mägi: SA Terviserajad uus arengukava võeti vastu eelmisel aastal. Terviserajad ei ole
veel täielikult välja arendatud. 2006. aastal kirjutasime Norra Finantsmehhanismide
projekti, 2007. aastal loodi sihtasutus. Sinnani olime me vajalikke töid teinud
ühiskondliku töö korras. Kokku on paigutatud terviseradadesse 17 miljoni krooni Norra
ja Eesti riigi raha. Nüüdseks on terviserajad muutunud Keila visiitkaardiks.
Praeguseks on aeg näidanud, et Tervisekeskus Terviseradade hooldamisega hakkama ei
ole saanud.
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Leian, et SA Tervisekeskus lõpetamine on tehtud kiirustades ja ma ei pea selle otsuse
praegu vastuvõtmist otstarbekaks. Enne oleks mõistlik korraldada Tervisekeskuses uue
juhi leidmise konkurss, panna seal asjad korrektselt tööle ja siis alles arutada ühinemist.
SA Terviserajad oleks mõistlik säilitada juhuks, kui avaneb mõni programm, mille
rahasid saaks terviseradade kasuks rakendada.
T.Mõistus: nõustun, et terviserajad on edukas projekt. Küsimus on terviseradade
majandamises.
E.Fels: rahastusega probleeme ei ole, lihtsalt riiulil hoida sihtasutust ei ole mõtet. Ma ei
näe sihtasutuse likvideerimises probleemi ega ohtu.
L.Mägi: tervisekeskus ei hakka terviseradasid arendama, ta võib seda ainult hooldada.
E.Fels: probleemi on arutatud juba mitu aastat. Oleme läbi arutanud majanduslikud ja
juhtimisküsimused. Sihtasutuse pidamisel ei ole enam sisu.
T.Mõistus: linnal on mõistlik kogu piirkonda turundada ühtse süsteemina.
E.Fels: järgnevatel aastatel tuleb raha suunamisega väga hoolikas olla.
K.Kask: kui avaneb võimalus raha fondidest saada, kas siis terviseradadel hea ajaloo
omamisel parem saada toetust kui tervisekeskusel, millel on kohustused üleval.
E.Fels: rahastused on käinud läbi linna.
Ü.Lindus: leian, et eelnõu on toores. Välja ei ole pakutud kava, kuidas asi toimima
hakkab.
E.Fels: terviseradade probleemid ja tagasilöögid on olnud rahalised.
M.Käver: tegemist on Norra rahastuse projektiga, mille üle järelvalvet teostab Riiklik
Kontaktpunkt (Rahandusministeerium). Kas rahandusministeeriumist on küsitud, kas
likvideerimine on õiguspärane?
A.Reiska M.Käverile: linnal on lepingu järgi olnud kohustus eraldada 1% projekti
maksumusest. Edaspidi läheb toetus läbi tervisekeskuse, kes on lepingu hoidjaks ja selle
eest vastutab linn.
M.Käver: Terviseradade arengukavas aastateks 2013-2025 on kirjas lepingu kohta, et
selle punkti 15.1 jõustub leping kõigi osapoolte allakirjutamise momendist ja kehtib kuni
kümme aastat peale projekt lõpparuande kinnitamist välisabi andjate poolt. Mida see
endast kujutab ja mida see võib endaga kaasa tuua, kui praegu sihtasutus likvideerida?
E.Fels: vahepeal konsulteerinud, teeb linnavalitsus ettepaneku võtta eelnõu tagasi.
Päevakorrapunkt 9
Raieloa andmise tingimused ja kord
T.Mõistus andis sõna Inge Angerjale.
I.Angerjas: määrus on viidud paragrahvi vormi. Uues määruse eelnõus on sõnastus
lihtsam ja selgem. Eesmärk on, et määruse punktid ei ole kaheti mõistetavad ja oleks
linnakodanikule arusaadav.
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Kõige suurem muudatus võrreldes eelmise määrusega, on asendusistutuse sisseviimine.
Asendusistutus on likvideeritava puu asemele rajatav püsihaljastus avalikul
territooriumil. Seoses ehitustegevusega raiutakse linnas palju puid. Asendusistutus
kompenseerib selle. Asendusistutuse vajaduse otsustab linnavalitsuse ehitus-,
keskkonnateenistus.
A.Kokser: kas on võimalik esitada taotluse üksiku puu säilitamiseks?
I.Angerjas: puude säilitamist reguleerib Looduskaitseseadus ja see käib läbi volikogu.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
14 „Raieloa andmise tingimused ja kord“ (määrus lisatud protokollile).

T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmine volikogu istung toimub
28. jaanuaril 2014 kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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