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KEILA LINNAVOLIKOGU 39. ISTUNGI
PROTOKOLL
Keila

29. jaanuar 2008 nr 1

Istung algas kell 17.00, lõppes kell 18.10
Istungit juhatas:
Protokollis:

Keila Linnavolikogu esimees A. Loog
A. Aal-Tjurin

Istungist võtsid osa: R. Helde, O. Jõe, E. Kala, T. Kaldoja, K. Kask, M. Kaptjuh, A. Kokser,
P. Kõresaar, Ü. Lindus, A. Loog, T. Mae, D. Matteus, R. Siim, T. Tamkivi, M. Väli.
Puudus: Ü. Lindus, M. Mandel (teatasid mitteilmumisest), A. Arjupin.
Kutsutud: T. Mõistus, A. Reiska, E. Fels. M. Mäger, T. Lumiste, E. Käsi (registreerimisleht
lisatud protokollile).
A. Loog luges ette Keila linna valimiskomisjoni 18. jaanuari 2008 otsuse nr 33 volikogu
liikme L. Mägi volituste peatumise ja asendusliikme T. Tamkivi volituste kohta (otsus lisatud
protokollile).
A. Loog luges ette Keila linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe D. Matteus’e
avalduse arvata reformierakonna fraktsiooni liikmete hulka T. Tamkivi (avaldus lisatud
protokollile).
A. Loog avas istungi.
A. Loog avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
K i n n i t a t i: häälteenamusega (11 poolt, 3 ei osalenud hääletamisel) järgmine
linnavolikogu istungi päevakord:
1. Linnapea aruanne
2. Jäätmeveo teenustasude suuruse määramise kord
3. Alkohoolse joogi jaemüügi aja piiramine
4. Keila Linnavalitsuse liikme kinnitamine
5. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
6. Kultuurikomisjoni esimehe valimine
7. Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
8. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
9. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
10. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
11. Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
12. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
Kuulati linnapea T. Mõistus’e ettekannet. Novembris ja detsembris toimunud kampaania
„Kus elab Sinu naaber?“ raames registreeris Keila linna kodanikuks 152 inimest. T. Mõistus
tutvustas linnavalitsuse uusi ametnikke: abilinnapea E. Käsi, sotsiaalnõunik T. Peterson,
aednik I. Angerjas ja OÜ Varahooldus uus juhataja on A. Viin. Samuti tutvustas Keila linna
kultuuripreemia kandidaate.
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Toimuvad ettevalmistused Keila linna 70. juubeliks.
Abipolitseinikega sõlmitud käsunduslepingute alusel aitavad nad tagada Keila linnas avalikku
korda.
Esmaspäeval (28.01.2008) käis visiidil siseminister ning maavanem.
Käimas on koostöös Maksu- ja Tolliametiga kampaania ümbrikupalkade kohta.
Samuti teavitas, et Paldiski laenu asjas on pöördutud Vabariigi Valitsuse poole. Vastaspoole
esindaja on nõus ootama linna ja riigi omavahelise kokkuleppe sõlmimist. Antud laenu
kajastatakse ka aastaaruandes.
O t s u s t a t i: võtta linnapea aruanne teadmiseks.
Päevakorrapunkt 2
Jäätmeveo teenustasude suuruse määramise kord
Ettekandja, linnapea T. Mõistus, delegeeris ettekande esitamise E. Fels’ile.
Kuulati E. Fels’i ettekannet. E. Fels andis ülevaate määruse eelnõust.
Keskkonnakomisjoni aseesimees R. Siim teavitas keskkonnakomisjoni otsusest kiita määruse
eelnõu heaks.
A. Loog pani eelnõu määrusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (11 poolt, 3 ei osalenud hääletamisel) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu määrusena nr 1 „Jäätmeveo teenustasude suuruse määramise kord”
(määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 3
Alkohoolse joogi jaemüügi aja piiramine
Ettekandja fraktsiooni „Tasakaal“ esimees A. Kokser.
Kuulati A. Kokser’i ettekannet, kes andis ülevaate määruse eelnõust.
A. Kokser selgitas, et Keila on ümbruskonnas ainuke omavalitsus, kus ei ole kehtestatud
alkohoolse joogi jaemüügi ajalist piirangut. Määruse eelnõust tulenevalt on tehtud ettepanek
kehtestada piirang kell 20.00-08.00. Piirangu kehtestamisega ühtlustatakse ümbruskonna
omavalitsustes kehtestatud piirangud. Vastavalt tehtud uuringutele toetab politsei piirangu
kehtestamist.
Küsimusi ei esitatud.
Korrakaitsekomisjoni esimees A. Loog teavitas komisjoni otsusest mitte toetada määruse
eelnõu.
A. Loog pani eelnõu määrusena vastuvõtmisele hääletamisele.
T. Mae tegi ettepaneku läbi viia nimeline hääletamine.
Viidi läbi nimeline hääletamine.
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O t s u s t a t i: häälteenamusega (poolt: T. Mae, A. Kokser, P. Kõresaar, E. Kala, R. Helde;
vastu: R. Siim, T. Kaldoja, D. Matteus, A. Loog, M. Väli, T. Tamkivi, K. Kask, O. Jõe; M.
Kaptjuh ei osalenud hääletamisel) eelnõu määrusena mitte vastu võtta (määruse eelnõu
lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Keila Linnavalitsuse liikme kinnitamine
Ettekandja linnapea T. Mõistus.
Kuulati T. Mõistus’e ettekannet. T. Mõistus andis ülevaate otsuse eelnõust.
T. Mae soovis teada, kas abilinnapea K.-A. Lainurm tegi avalduse omast tahtest või kellegi
survel ning ettepanekul.
T. Mõistus selgitas, et abilinnapea K.-A. Lainurm on teinud kõik avaldused omast vabast
tahtest ning sundimata.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (10 poolt, 4 ei osalenud hääletamisel) eelnõu vastu võtta
Keila Linnavolikogu otsusena nr 1 „Keila Linnavalitsuse liikme kinnitamine“ (otsus
lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 5
Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
Ettekandja revisjonikomisjoni aseesimees P. Kõresaar.
Kuulati P. Kõresaar’e ettekannet. P. Kõresaar andis ülevaate otsuse eelnõust.
Küsimusi esitas T. Kaldoja.
Küsimustele vastas P. Kõresaar.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (14 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
2 „Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
A. Loog tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjon 3 liikmelisena:
1. Peeter Kõresaar
2. Elmar Kala
3. Targo Kaldoja
O t s u s t a t i: häälteenamusega (12 poolt) kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus
P. Kõresaar, E. Kala ja T. Kaldoja.
T. Mae lahkus kell 17.38
A. Loog kuulutas välja vaheaja, et komisjon saaks otsustada tööjaotuse.
E. Kala luges ette häältelugemiskomisjoni otsuse – komisjoni tööjaotus (lisatud protokollile).
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A. Loog pani hääletusele häältelugemiskomisjoni otsuse (tööjaotus) kinnitamise.
O t s u s t a t i: hääletamisel (10 poolt) kinnitada häältelugemiskomisjoni tööjaotus.
Päevakorrapunkt 6
Kultuurikomisjoni esimehe valimine
A. Loog tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
D. Matteus seadis Reformierakonna fraktsiooni poolt kandidaadiks T. Tamkivi.
Teisi kandidaate ei esitatud.
A. Loog tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
O t s u s t a t i: ühehäälselt sulgeda kandidaatide nimekiri.
A. Loog kuulutas välja vaheaja 7 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt sai Tarmo Tamkivi 10 poolthäält.
A. Loog teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
kultuurikomisjoni esimeheks valituks Tarmo Tamkivi.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
3 „Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuse kinnitamine” (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
A. Loog tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
D. Matteus seadis Reformierakonna fraktsiooni poolt kandidaadiks A. Loog’i.
Teisi kandidaate ei esitatud.
A. Loog tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
O t s u s t a t i: 12 poolthäälega sulgeda kandidaatide nimekiri.
A. Loog kuulutas välja vaheaja 5 minutit häältelugemiskomisjonile hääletamise läbi
viimiseks.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees luges ette häältelugemisprotokolli (lisatud protokollile),
mille kohaselt sai Andrus Loog 10 poolthäält.
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A. Loog teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu
rahanduskomisjoni aseesimeheks valituks Andrus Loog.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
4 „Keila Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase
hääletuse tulemuse kinnitamine” (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Kultuurikomisjoni esimees T. Tamkivi esitas esildise kultuurikomisjoni koosseisu
kinnitamiseks järgmises koosseisus: esimees T. Tamkivi, aseesimees T. Kaldoja, liikmed A.
Adoberg, A. Arjupin, P. Idarand, O. Jõe, K. Kask, R. Käärik, I. Laido, T. Luhamäe, D.
Matteus, H. Nurger, I. Puolokainen, K. Sassi.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (12 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 5 „Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 9
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
A. Loog luges ette keskkonnakomisjoni esimehe Ü. Linduse poolt esitatud esildise
keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamiseks järgmises koosseisus: esimees Ü. Lindus,
aseesimees R. Siim, liikmed S. Hunt, E. Kala, V. Kaufmann, I. Krustok, A. Loog, A. Matteus,
M. Zujev, V. Tassa, M. Välja.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
6 „Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 10
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Sotsiaalkomisjoni esimees K. Kask esitas esildise sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamiseks
järgmises koosseisus: esimees K. Kask, aseesimees R. Helde, liikmed M. Erlenheim, M.
Jamnes, P. Kõresaar, A. Ploovits, M. Preegel, P. Savisaar, R. Sippol, M. Väli.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
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O t s u s t a t i: ühehäälselt (13 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr
7 „Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 11
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korrakaitsekomisjoni esimees A. Loog luges ette esildise korrakaitsekomisjoni koosseisu
kinnitamiseks järgmises koosseisus: esimees A. Loog, aseesimees R. Siim, liikmed M. Aab,
P. Aus, E. Kala, K. Kask, Ü. Lindus, T. Mae, D. Matteus, L. Mägi, K. Saarniit, H. Sikka, A.
Truss.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A. Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmisele hääletamisele.
O t s u s t a t i: häälteenamusega (12 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta Keila
Linnavolikogu otsusena nr 8 „Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 12
Kohalalgatatud küsimused
P. Kõresaar tõstatas küsimuse tulenevalt 4. jaanuari Keila Lehes avaldatud artikli kohta,
milles räägiti reformierakonna noorteklubi asutamisest.
A. Loog’i arvates võiksid noored pigem tegeleda kohaliku elu probleemide lahendamisega,
mitte alkoholi ega narkootikumide tarvitamisega.
E. Kala lisas, et varasemalt on öeldud, et linnavalitsuse saalis ei tohi korraldada poliitilisi
üritusi.
A. Loog vastas, et noorteklubi ei ole poliitiline organisatsioon ning tegemist ei olnud
poliitilise koosolekuga. Vabade ruumide olemasolul on peetud linnavalitsuses erinevaid
koosolekuid. Noortekogu arved makstakse kinni piirkondliku organisatsiooni poolt.
T. Mõistus lisas, et tööaja piires ja vabade ruumide olemasolul on võimalik korraldada
koosolekuid. Peale tööaja lõppu peab olema juures linnavalitsuse töötaja.
A. Loog teatas, et järgmine volikogu istung toimub 26. veebruar 2008.

Andrus Loog
Volikogu esimees

