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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 20.35
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: M.Krusel, V.Paalaroos, A.Adoberg, G.Vaikma, A.Kokser, I.Laido,
M.Õunloo, J.Murdla, I.Krustok Ü.Lindus, T.Mõistus, Erki Fels, L.Mägi, K.Kask,
M.Käver, S.Ušakova, V.Harkovski;
Kutsutud: Enno Fels, E.Käsi, V.Vacht, T.Suslov, M.Mäger, K.Koitne, MTG Grupp OÜ
juhatuse liige Kaupo Kolsar ja Anders Tsahkna, Põhja-Eesti Taastusravikeskuse esindaja
Dag Nurm (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.

Linnapea aruanne
Informatsioon esmatasandi tervisekeskuse rajamise võimalustest
Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine
Keila linn, Jõe tn 78, 80, 82 ja Ees - Kaasiku, Kesk- Kaasiku, Taga - Kaasiku ning
Tee - Kaasiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: septembrikuu tulumaksu laekumine oli 603 366 eurot ja seda on 5,8% enam kui
2014 a septembris.
9 kuu tulumaksu laekumine ületab eelmise aasta sama perioodi 8,1 % ( aastaks oli
kavandatud 4,9%)

Keila linna elanike arv oli 1. septembril 9779, ehk kuuga on lisandunud 10 elanikku.
Augustis tuli Keilasse elama (elanike registri andmetel) 56 isikut, lahkus 52. Sündis 11 ja
suri 5 inimest.
Töötus on Keilas oluliselt kahanenud ja langenud alla 100.
1.septembril olid koolides ja lasteaedades õppeaasta algust tähistavad aktused. Keila
Koolist on (1.septembri seisuga 1376 õpilast) saanud Eesti suurim üldhariduskool.
Aktusel lauluväljakul oli lisaks Keila Koolile kohal ka 200 õpilasega Keila
Ühisgümnaasium. Keila Kooli õpilasperre võeti vastu 150 I klassi astunut ja Keila
Ühisgümnaasiumi perre 20 õpilast.
40. õppeaastat alustas Keila Muusikakool. Uusi õpilasi on rekordiliselt 74. Uus eriala on
tšello.
2.septembril kutsus Muinsuskaitseamet üles esitama ja hääletama Eesti unikaalsemaid
tähendustega paiku. Mängu algatas Eesti Muinsuskaitseamet koostöös EV 100
toimkonnaga. Selgus, et Keila Miikaeli kirik on Eesti 100 aarde hulgas.
3.septembril toimus Keila Noortekeskuse, Keila Tervisekeskuse ja linnavalitsuse
korraldusel Tervisekeskuses Vaba Aja Mess. Ennelõunal oli kava lastele ja noortele,
õhtul täiskasvanutele. Toimusid huvitavad esinemised, töötoad ja võistlused.
4.septembril allkirjastati Keilas vahetati välja 1064 valgustit säästlike LED valgustite
vastu. 15.oktoobril toimub projekti pidulik lõpetamine.
Uus-Paldiski maantee remont peaks leevenduma järgmisel nädalal, kui avatakse liiklus
mõlemal sillal.
Samas oleme pöördunud maanteeameti poole, et kiirendada lõunapoolse ringtee
väljaehitamist. Oleme ise taotlemas Keila piiridesse jääva tee rekonstrueerimist.
11.septembril toimus Keila Muusikakoolis aulas maakondliku konkursi „Eesti kaunis
kodu 2015" tänuüritus. Eramute kategoorias tunnistati võitjaks Lülli Römeri kodu Keila
linnas.
Abilinnapea Timo Suslov ja linnavolikogu liige Viljar Paalaroos sõitsid Saksamaale,
Barsbüttelisse, et osaleda sealsel linna olulisimal rahvapidustusel.
17.septembril valis Keila Kauni kodu žürii välja 2015.aasta Keila kaunimad kodud.
Keila Hoovilugude Päeva 2015 hoovipidajad tulid õhtul kokku Harju
Maakonnaraamatukokku, et tõmmata selle aasta üritusele joon alla, kuulata tänusõnu
tehtu eest ja vahetada omavahel muljeid.
19.septembril tähistati Keila Kooli algkoolihoone – Vabadussõja mälestusmärgi 85.
aastapäeva. Koolihoone sünnipäeva tähistati pidulike aktustega. Koolimaja oli peale
aktust endistele õpetajatele ja vilistlastele avatud.
21.septembril oli Linnavalitsuses koos linna kriisikomisjon. Vaadati üle linna
riskianalüüs (mis vajab täiendamist) ja saadi tuttavaks komisjoni vahetunud ja uute
liikmetega.
24.septembril olid Beebiballile koos peredega kutsutud need Keila linna 17 tüdrukut ja 31
poissi, kes on sündisid selle aasta mais, juunis, juulis ja augustis.
Järgmise aasta riigieelarve eelnõust saime teada, et järgmisel aastal algab Tallinna-KeilaPaldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi II etapp, mis läheb maksma 23,76
miljonit eurot, millest järgmisel aastal läheb käiku 7,1 miljonit.
25. septembril väljastas Linnavalitsus ehitusloa Keila koolidevahelise sidevarustuse ja
pargivalgustuse ehitamiseks Pargi tn 2, Paldiski mnt 7 ja Ehitajate tee 1 kinnistutel.
Samuti väljastas Keila Linnavalitsus kasutusloa Vikerkaare lasteaia mänguväljakule.
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Paigaldati uus mängulinnak, erinevad kiiged, mängulaev ja mängusein. Ehitati
puitpõrandaga varjualune mõõtmetega 4x6 m ja paigaldati ringi olemasolev mängurong.
26.septembril meenutati Keila ümbruses 1944. aastal peetud lahingutest 71 aastat.
Traditsiooniline aastapäevaürituse väljasõit Kumna teeristile paigaldatud mälestuskivi
juurde on kell 12 Keila linnavalitsuse eest.
Eile toimus kohtumine sotsiaalministeeriumi esindajaga pagulaste teemal.
Praegu üleval olevad teemad:
2016 aasta eelarve koostamine, Sotsiaalteenuste parendamine (ruumide kitsikus, Põllu 1
olukord), Harjumaa muuseumi temaatika (valdade vaheline Sihtasutuse loomine).
A.Kokser: kuidas edeneb kooli staadioni ehitus?
Enno Fels: kooli staadion on küll üks meie prioriteetidest, aga midagi valmimise kohta
ma täpsemalt öelda ei oska.
A.Kokser: koolide edetabelis oli Keila Kool kukkunud järsult. Mul on ettepanek kutsuda
volikokku kooli nõukogu esimees probleemi üle arutlema.
T.Mõistus: ettepanekut võime kaaluda ja teemat arutada.
M.Krusel: kas tänavavalgustuse projekt on lõppenud või läheb edasi? Mõned postid on
kesklinnas täitsa viltu.
Enno Fels: kesklinna poste välja ei vahetatud, need on vanad, mis ei tähenda, et need
viltu võivad olla.
Projekti käigus vahetatud valgustid paigaldatakse vanadele postidele.
I.Laido: Jaama tänaval asuv tehasehoone on ikka varisemisohtlikkus olukorras.
T.Suslov I.Laidole: üsna raske on hoone omanikku kätte saada, et temaga küsimust
arutada. Kahjuks annab ta meile ainult lubadusi, mida ta aga ei täida.
M.Käver: algkooli ees Pargi tänava äärne, kus lapsi kooli minekuks autodest maha
lastakse on muutunud porimülkaks. Kas linnavalitsusel ei ole plaanis kohaga midagi ette
võtta?
T.Suslov M.Käverile: suhtlen antud koha juures asuva maja omanikuga ja olen
probleemist teadlik. Tegeleme küsimusega.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Informatsioon esmatasandi tervisekeskuse rajamise võimalustest
T.Mõistus andis sõna Dag Nurmele.
D.Nurm: meiepoolne huvi antud teema vastu on olnud juba 2014. aasta algusest saadik.
Oleme suhelnud tihedalt Keila perearstidega ja soovime rajada perearstikeskuse
kesklinna Ülesõidu 1. Oleme selleks kinnistule koostanud detailplaneeringu.
Teenused, mida me planeerime: üldarstiabiteenused (10 perearsti), ämmaemanda
vastuvõtt, füsioteraapia ja koduõendus. Riik garanteerib nende teenuste jätkusuutlikkuse.
Toetavad teenused: proteeside jm abivahendite müügiteenus, rehabilitatsioon.
Eriarstiabiteenust Keilasse ette nähtud ei ole. Arengud on sellised, et perearst paneb
esialgse kontseptsiooni kokku ja eriarst konsulteerib. Raskete juhtumite puhul tuleb haige
niikuinii suunata keskusesse-haiglasse. Raviprotsesside mõistes ei ole eriarstide Keilasse
toomine mõistlik.
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Kinnistu, kuhu me soovime keskust rajada, asub linna kinnistul. Meil on soov, et linn
selle meile otsustuskorras müüks, tingimusel, et sinna perearstikeskus rajatakse. Antud
tehingu eellepingusse saab kirjutada, et tehing toimub ainult siis, kui me taotlus
rahastusele rahuldatakse.
Detailplaneering näeb ette, et uue hoone ehitamisel ajal jääb praegu kinnistul olev hoone
alles ning see lammutatakse alles uue hoone valmimisel. Vana hoone kohale tuleb hiljem
parkimisplats.
D.Nurm T.Mõistusele: loodame, et tuleb juurde röntgen, aga see ei mahu rahastuse
tingimuste alla.
Maja suuruseks planeerime 1400 m² bruto. Hoones võiksid olla ka apteek ja hambaravi,
aga selleks peame leidma partnerid.
I.Laido: kas tänase päevaga on teada ka ehituse maksumus?
D.Nurm I.Laidole: ehitusmaksumuseks on 850 eurot/m². Rendihind on meie ja
perearstide vaheline asi ja seda me ei avalikusta.
Ruumiprogramm võimaldab eriarstide vastuvõttu, aga selle mahu osas ei saa me praegu
anda mingeid lubadusi. Haigekassa eriarstide vastuvõttu Keilas ei finantseeri.
Uste avamine sõltub sellest, millal rahastus avatakse (ilmselt oktoobris). Lõplikku otsuse
tegemine toimub ilmselt alles järgmise aasta lõpus. Sealt edasi soovime maja valmis
ehitada nii kiiresti, kui võimalik.
D.Nurm M.Õunloole: 850 eurot/m² on praeguse hinnangu järgi reaalne.
Kui me Ülesõidu 1 kinnistut ei saa, siis oleme valmis mõtlema alternatiivide peale.
Sellisel juhul taotlevad rahastust perearstid ise.
Kinnistu otsustuskorras müük peaks toimuma tänaste kinnisvara hindade alusel.
Suuri kulutusi enne ministeeriumi otsustusi tegema hakata ei saa.
D.Nurm T.Mõistusele: rahastuse taotleja võib olla perearstikeskus, kohalik omavalitsus,
arstiteenuse osutaja, kelle territooriumil tegutsevad perearstid.
D.Nurm I.Laidole: perearstid peavad kinnitama, et nad soovivad antud kohas teenust
hakata osutama. Perearstile toob see kaasa rendilepingu täitmise ja teatud aja jooksul
teenust osutamise kohustuse (tõenäoliselt 15 aastat). Rahastuse taotleja võtab kohustuse
pakkuda teenust 20 aastaks.
Omafinantseering rahastuses on 25%.
K.Kask: protsess on pikaajaline ja ehitus võib minna kallimaks, kui arvatud. Kas te olete
arvestanud riskida, et perearstid võivad poole peal projektist loobuda?
D.Nurm K.Kasele: riskidega tuleb alati arvestada.
T.Mõistus kuulutas välja vaheaja kell 19.04
Istung jätkus kell 19.10
T.Mõistus andis sõna Kaupo Kolsarile.
K.Kolsar: taotluse esitajaks on meie poolt PJV Hooldusravi ja hoone omanikuks on
MTG Grupp OÜ.
Keila haiglahoone eelised: 1) hoone on projekteeritud ja ehitatud tervishoiuasutuseks,
2) hoonesse rajatakse juba praegu 350 kohaline õendushaigla ja hooldekodu, millega on
võimalik saavutada sünergiat ja pakkuda soodsat rendihinda.
3) rahastuse saamisel on võimalik töödega operatiivselt peale hakata ja ruumid anda
kasutusse juba 12 kuuga.
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4) uue tervisekeskuse rajamine oleks võimalik praeguste perearstide tööd segamata.
5) peale taotluse esitamist alustame koheselt projekteerimis-ehitustöödega.
Perearstid maksavad renti ainult oma ruumide eest ja netopinna hinna suuruseks on 2.23
eurot/m². Muude abiruumide (garderoob, invaWC jms) rendi eest nad muretsema ei pea.
Üürihinnaks tuleb ühele arstile seega keskmiselt 268 eurot kuus, millele lisanduvad
haldus- ja kommunaalteenuste kulud.
Tänaseks on meil leping projektikirjutajaga, kelleks osutus Civitta Eesti OÜ-ga. Samuti
on leitud riigihanke kaudu ehitaja. Koostatud on esialgsed ruumide eskiisid. Samuti on
sõlmitud koostööleping Ida-Tallinna haiglaga eriarstiabiteenuse osutamiseks.
Meede võimaldab perearstidel osaleda kahes projektis ja ma loodan, et perearstid
kasutavad seda võimalust ära.
Projekti on nõus rahastama LHV Pank, kes on väljastanud ka vastava garantiikirja.
A.Tsahkna: meie eesmärk on pakkuda mitmekülgseid teenuseid linna ja ümbruskonna
rahvale. Muuhulgas soovime pakkuda eriarstiabiteenust: günekoloogia, oftalmoloogia,
onkoloogia, ortopeedia ja sisehaigused. Eriarstiteenust soovime pakkuda nii
statsionaarselt kui ka ambulatoorselt.
Perearstid võivad osaleda mõlemas projektis ja võitjaks osutub see, kellel on rohkem
punkte ja suurem omafinantseering.
Meie perearstikeskuse omahind tuleb odavam, kui Ülejõe 1 kinnistul.
T.Mõistus: kas projektis on sees ka erakorraline meditsiin?
A.Tsahkna T.Mõistusele: kõik tingimused on meil EMO rajamiseks olemas, Haigekassa
on võimalik lepingupartner.
A.Tsahkna I.Laidole: meie plaanides on ruumid planeeritud 12 perearstile. Täpsemalt
selgub ruumide paigutus siis, kui rahastuse ministeeriumi poolne täpne plaan on paigas.
A.Tsahkna J.Murdlale: kommunaalteenuste hind sõltub hallatavate ruumide suurusest.
Täpseid numbreid on praegu raske öelda.
A.Tsahkna I.Laidole: ilmselt oleme me valmis uksed avama 2017. aasta keskel.
Eriarstikeskuse blokk on plaanis avada vastavalt sellele, kui ruttu me rahastuse saame.
Patsientide hulgas näeme me ka lähisvälismaa kodanikke.
Hoone keldris on kommunikatsioonid ja tehniline varustus.
A.Tsahkna T.Mõistusele: rendihind on madal seetõttu, et maja ostmisel oli selle hind
madal. Lisaks on hoone juba valmis koos igasuguste liitumistega. Maja ehitamine nullist
alates kujuneks tunduvalt kallimaks.
A.Tsahkna M.Õunloole: ruumide ehitusmaksumus brutohind on pisut üle 500 euro
ruutmeetrilt.
A.Tsahkna Erki Felsile: meie eesmärk on pakkuda võimalikult laia ambulatoorse
eriarstiteenuseid. Samuti taastusravi ja stomatoloogia teenust. Need kõik on
abikõlbulikud.
Eriarsti osa väljaehitamine ei puuduta perearstikeskuse rendihinna suurust.
D.Nurm I.Laidole: meil on praegu perearstidega sõlmitud kokkulepped.
I.Laido: kutsun mõlemaid rahastuse taotlejaid mõtlema ka patsiendi heaolule.
A.Tsahkna Erki Felsile: me suudame tagada Keilas eriarstide vastuvõtu.
D.Nurm Erki Felsile: praegu me eriarstide Keilasse toomist tagada ei saa.
A.Tsahkna A.Kukele: soovime pakkuda täisstatsionaarselt eriarstide ravi.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks
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A.Kokser, M.Krusel, Ü.Lindus ja L.Mägi lahkusid kell 20.10.
Päevakorrapunkt 3
Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Keila Linnavalitsuse ettepanek on müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
tulu saamiseks kinnistu Keilas Ohtu tee 2b, kuna see ei ole avalikuks ega valitsemise
otstarbeks vajalik. Kinnistu omanik on Keila linn, kinnistu on hoonestatud ja sellel
asuvad hoone ja koobaskelder on kasutusest väljas.
Kinnistu asub maa-alal, mille kohta on kehtestatud detailplaneering, mille kohaselt omab
Ohtu tee 2b asuv olemasolev hoone olulist miljöölist väärtust ning näeb ette võimalike
rekonstrueerimiste puhul selle maksimaalse säilitamise. Juurdeehitised ei ole planeeringu
järgi lubatud, kuid hoone ümber võib rajada kohvikuterrasse planeeringu joonisel
näidatud ulatuses. Olemasolev kelder on planeeringuga ette nähtud rekonstrueerida ja
keldri maapealse osa reljeef kujundada sobivalt ümbritseva väljakumaastikuga, järgides
planeeringujoonisel väljendatud põhivorme. Planeeringukohaselt peab hoonet ümbritsev
ala jääma avalikult kasutatavaks jalakäijate alaks. Omanik ei või krunti piirata või
tähistada viisil, mis toob kaasa võõrastele maatükil viibimise keelu. Võimaliku
kohvikuterrassi piiri võib markeerida postide reaga, kuid mitte piirdeaiaga. Liikluse
juurdepääsu krundile ei ole planeeritud. Jalakäijad pääsevad ligi igast küljest, kuid
teenindav transport peab kasutama jalakäijate ala. Krundile parkimiskohti ei ole
kavandatud, parkimine toimub Jaama tänava pikendusel asuvas avalikus parklas või
Turuparklas.
Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et hoone on mitmed aastad seisnud kasutuseta,
mistõttu vajab hoone tervikuna investeeringuid kaasajastamiseks, on otstarbekas müüa
kinnistu erainvestorile.
Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ koostatud kinnistu turuväärtuse hinnangu kohaselt on
Ohtu tee 2b kinnistu turuväärtus 17 000 eurot.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: toetas eelnõud, aga otsust kvoorumi puudumise
tõttu vastu võtta ei saanud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 47
“Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel“ (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine
T.Mõistus andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: planeeritav maa-ala koosneb Uus-Paldiski mnt 4 kinnistust koos
lähiümbrusega, mille suurus on ca 2,0 ha ning see asub linna põhjapoolse piiri lähedal
T – 8 Tallinn - Paldiski mnt ääres Keila linna reoveepuhasti maa-ala kõrval.
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Planeeringu alast lääne pool on Keila jõe perioodiliselt üleujutatavad luhad ja lõuna poole
Paldiski maanteed jäävad Keila linna tiheasustusalad.
Planeeritav ala on Keila linna üldplaneeringu kohaselt äri- ja tootmismaa
juhtfunktsiooniga alal, kus peavad äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooniga krundid
moodustama vähemalt 80% alast ja parkimine on lahendatud oma kruntidel.
Detailplaneeringu eesmärk on Uus - Paldiski mnt 4 kinnistu (suurus on 19533 m2) jagada
kolmeks ärimaa, üheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks ning määrata
nendele maakasutustingimused ja ehitusõiguse ulatus ning tingimused.
Planeering on AS-ga Keila Vesi kooskõlastatud.
Arendajad peavad tagama juurdepääsu üle Uus-Paldiski maantee.
Kinnistut läbib sisetee, mida saab tulevikus kasutada naaberkinnistutele pääsemiseks.
K.Koitne I.Laidole: skeemis oleva ringtee vastuvõtu koormus on Maanteeameti poolt
kooskõlastuse saanud.
Hoonete maksimaalseks kõrguseks võib olla 3 korrust ja 15 meetrit.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjoni toetas ühehäälselt otsuse eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 48
“Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine“
(otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 5
Keila linn, Jõe tn 78, 80, 82 ja Ees - Kaasiku, Kesk- Kaasiku, Taga - Kaasiku ning
Tee - Kaasiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
T.Mõistus andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: planeeritav maa-ala koosneb Jõe tn 78, 80, 82 ja Ees - Kaasiku, KeskKaasiku, Taga - Kaasiku ning Tee - Kaasiku kinnistute kinnistutest koos lähiümbrusega.
Ala suurus on ca 1,2 ha ja see asub Keila linna edelaosa väikeelamute piirkonna äärealal.
Planeeringu alast põhja poole jääb Keila - Riisipere raudtee, ida poole jäävad
garaažibokside read ning lõuna pool on olemasolevad elamud ning Jõe ja Kaare tänava
vaheline arendusala.
Planeeritav ala on Keila linna üldplaneeringu kohaselt väikeelamumaa juhtfunktsioon,
kus elamu või üldmaa sihtotstarbega krundid peavad moodustama vähemalt 80% alast.
Parkimine tuleb lahendada elamukruntide maa-alal. Moodustatavad elamukrundid peavad
olema pindalaga vähemalt 800 m2.
Detailplaneeringuga on ümberjagatud planeeritava ala kinnistud ja muudetud
olemasolevate kinnistute piire eesmärgiga lõpetada kaasomand. Planeeringuga on
moodustatud kuus elamumaa krunti ja üks tootmismaa ning üks transpordimaa
sihtotstarbega krunt, lahendusega on määratud neile ehitusõiguse ulatus ja tingimused.
Avalikult tänavalt ja teemaalt on tagatud kõigile kruntidele juurdepääs.
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Positsioon 4 on raudteekaitsevööndis, maja asukoha
on Eesti Raudtee ära
kooskõlastanud. Planeeringus on määratud müra leviku takistamiseks meetmed.
Kinnistutel on oma reoveepumpla, kanaliseerimine tagatakse ülepumpamisega.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 49
“Keila linn, Jõe tn 78, 80, 82 ja Ees - Kaasiku, Kesk- Kaasiku, Taga - Kaasiku ning
Tee - Kaasiku kinnistute detailplaneeringu kehtestamine“ (otsus lisatud protokollile).

T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmise volikogu istung toimub
27. oktoobril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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