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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.25
Koosolek toimus elektroonilises süsteemis Zoom ja Keila Linnavalitsuse saalis.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Viljar Paalaroos
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Viljar Paalaroos, Margus Nigol, Meelis Aab, Mati Krusel, Helen Reis,
Madis Kõrvits, Mati Õunloo, Priit Orusalu;
Puudus: Ivar Krustok;
Kutsutud: abilinnapea Timo Suslov.
Koosolek toimus koos korrakaitsekomisjoniga (Tarmo Tamkivi, Meelis Aab, Andrus Loog,
Toivo Lumiste, Evely Sagor, Jaak Sirp, Märt Jamnes, Priit Orusalu, Tanel Suslov).
V.Paalaroos avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Päevakord kinnitati ühehäälselt:
1. Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“
muutmine
2. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri“
muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Keila linna heakorraeeskirja muudatused seisnevad kasutusest väljas oleva sõiduki
mõiste lisamises ja sellest tulenevalt määruse punkti muutmises.
Lisaks täiendatakse heakorraeeskirja punktiga, mis keelab linna avalikul territooriumil vabalt
elavate lindude ning loomade toitmise selleks mitte ette nähtud kohas.
1. Eeskirja § 2 täiendatakse punktiga 8. Selles sätestatakse kasutusest väljas olevas sõiduki
definitsiooni, mille kohaselt kasutusest väljas olev sõiduk on sõiduk, mis on
registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus rohkem kui
60 päeva või tehnoülevaatus rohkem kui 60 päeva või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt
korrast ära.
2. Eeskirja § 3 punkti 6 täiendatud sõnastuse kohaselt on keelatud kasutusest väljasoleva
sõiduki ja romusõiduki parkimine avalikul teel või muul üldkasutataval maa-alal või
korterelamu maal ilma maavaldaja loata või romusõiduki parkimine kinnistu
tänavaäärses osas. Tänavaäärses alas pargitud romuautod ei ole visuaalselt head
vaadata.

3. Eeskirja § 3 punkti 13 kohaselt on keelatud avalikul territooriumil vabalt elavate
lindude ja loomade toitmine kohas, mis ei ole selleks ette nähtud. Eriti kasside toitmine
võib osutada hiljem probleemseks.
T.Suslov P.Orusalule: punkt kolmes on mõeldud ennekõike tuvisid. Kui looma või lindu
toitma hakata, siis tuleb seda järjepidevalt teha. Tihastele pekki tohib ikka panna.
T.Suslov M.Aabile: oma kinnistul tänavaäärses osas romusõiduki hoidmine ei ole
aktsepteeritav. See rikub tänavapilti.
J.Sirp: kas ei peaks ka tehnilise korrast ära auto hoidmise tähtaega piiritlema?
T.Suslov J.Sirbile: igat olukorda saab eraldi käsitleda.
T.Tamkivi: Allika tänaval on parkimist korraldatud põhiliselt ühistu maadel. Parkimine on
seal ühistu korraldada – oluline on, et avariilised autod ei seisaks seal aastaid.
T.Suslov M.Aabile: tehniliselt korras ära autoga seotud küsimusi peab menetleja eraldi
käsitlema.
P.Orusalu: eelnõu annab tuge ühistutele tegeleda oma maa-alal parkivate romudega.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused
Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 10. veebruaril 2021.
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