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Istung algas kell 17.00, lõppes kell 19.30
Istungit juhatas: Keila Linnavolikogu esimees A.Loog
Protokollis: R.Särev

Istungist võtsid osa: A.Loog, R.Helde, O.Jõe, E.Kala, T.Kaldoja, K.Kask, A.Kokser, P.Kõresaar,
M.Lember, T.Luhamäe, M.Mandel, D.Matteus, K.Müürsepp, R.Siim, T.Tamkivi, M.Väli, M.Õunloo.
Kutsutud: T.Mõistus, E.Fels, E.Käsi, E.Hindov, A.Reiska, Ü.Lindus, J.Järvik, J.Väljamäe, K.Koitne,
P.Peterson, V.Vacht(registreerimisleht lisatud protokollile)

A.Loog avas istungi.
A.Loog luges ette volikogu liikmete A.Kokseri, M.Lemberi, P.Kõresaare, K.Müürsepa, M.Õunloo, E.Kala,
M.Mandeli ja R.Helde erakorralise volikogu kokkukutsumise taotluse.
A.Loog: kuna ettepanek laekus enne volikogu korralise istungi päevakorra kinnitamist, siis sai selle lülitada
tänase istungi päevakorda.
A.Loog avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: häälteenamusega (12 poolt, 1 vastu, 4 ei osalenud hääletamisel) järgmine linnavolikogu istungi
päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Linnapea aruanne
Keila linna arengukava muutmine
Keila linna jäätmehoolduseeskirja muutmine
Haapsalu mnt 30 detailplaneeringu kehtestamine
Osalemine rahvusvahelises projektis „Terviseliikumine heaoluvallas“
Keila Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine
Sihtasutuse Keila Terviserajad põhikirja muutmine
Keskkonnakomisjoni esimehe valimine
Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine
Revisjonikomisjoni liikme valimine
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Kava koostamine õiguskantsleri soovituste täitmiseks
Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus: eelmisest aruandest on möödas kaks kuud ja sellest ajast on linnavalitsuse koosseisus mitmeid
muutusi. Uued linnavalituse ametnikud on keskkonnanõunik Ülle Lindus, linnaarhitekt Kaire Koitne ja
referent Raili Särev.
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Üksikisiku tulumaks laekumine on stabiilselt kõrge. Juulis laekus linnaeelarvesse üle 10 miljoni krooni.
Võrreldes 2007. a esimest seitset kuud 2008. a seitsme kuuga on tulumaksu laekumine 23,6 % võrra
suurenenud. Rahvaarv tänase seisuga 9611 inimest.
Suvel oli palju teetöid. Suurem projekt on Haapsalu mnt remont. Ohtu tee ja Oksa tänavale paigutatakse
praegu trasse. Praegu toimub veel Keila Gümnaasiumi ja Vikerkaare lasteaia vahelise tee remont.
Lisaks veel Raba tänava ja sellega piirnevate tänavate mustkatte ehituse suurem töö on kavas septembris.
Tallinna tee välisvalgustus on nüüd valmis.
6. augustil allkirjastati linnavalitsuses Rõõmu naabrivalve sektor. Nüüdseks on Keilas kolm naabrivalve
sektorit.
Suvel oli välja kuulutatud riigihange laenu võtmiseks kohustuste ja investeeringute finantseerimiseks. See
puudutab eelkõige Paldiski võlga. Hankes tunnistati võitjaks Danske Bank AS. Paldiski laenu osas on
Rootsi riik valmis loobuma viivise nõudmisest. Tänase seisuga tuleb meil tasuda 15,1 miljonit krooni.
Seega oluliselt väiksem summa.
Keila Linnavalitsus otsustas oma 14. augusti istungil eraldada reservfondist 52.500 krooni toetuseks
Gruusia linnale Chiaturale.
19. augustil oli meil külas 40 liikmeline delegatsioon Itaaliast Fragneto Monfortest . Ka nemad tegelevad
iga-aastaselt õhupallide võistluste korraldamisega.
Olympus Cupil osales 15 pilooti. 7 ettenähtud lennust toimus 5, mis on hea tulemus.
Esmaspäeval, 25. augustil toimus linnavalitsuse saalis Jõe 57B planeeringu avalik arutelu. Torutehase
rajamisele on päris suur vastuseis rahva hulgas. Loodetavasti leiame küsimuses kompromissi.
Nagu loodetud, avab uus lasteaed Rukkilill uksed 1. septembril.
Linna lasteaedades on toimunud väiksemaid ja suuremaid remonte. Kõige suurem remont oli Vikerkaare
lasteaias.
Suvel oli valverühm Miki lasteaias, selle järgi oli nõudmine.
Koolid on alguseks valmis, õpetajatega on koolid komplekteeritud. Ainult Ühisgümnaasiumis otsitakse veel
tööõpetuse õpetajat. Uus kooliaasta avatakse traditsiooniliselt Lauluväljakul.
Laupäeval toimub Harju Muuseumi sünnipäeva tähistamine.
Raudteejaama ümbruse detailplaneeringu arutelu toimub homme linnavalitsuse saalis.
19.08.2008 on linnavalitsusele esitatud KOKS § 31 lg 1 ja 2 alusel eelnõu Keila linna ja Keila valla
ühinemiseks. Eelnõu on esitanud kuus linnakodanikku, aga eelnõu esitamiseks on seda liiga vähe. Arutelu
algatamiseks peab eelnõul olema vähemalt 75 allkirja.
A.Loog: kodanikualgatus on igati teretulnud, aga 69 allkirja on veel vaja.
A.Kokser: ettepaneku esitasid linnavolikogu liikmed.
T.Mõistus: ettepaneku alusest järeldub, et selle on teinud linnakodanikud, mitte volikogu liikmel. Kui
volikogu liikmed esitavad avalduse, siis tuleb teha seda teisel alusel vastavalt KOKS-s sätestatule.
Keila linn on ühinemise teemat varemgi käsitlenud. Keila linna ühinemine valdadega ei ole otstarbekas.
T.Mõistus T.Tamkivile: lepingus on kirjas, et Keila linn ostab lasteaedadelt iga aasta vähemalt 80 kohta.
Kui linn soovib kohti rohkem osta, siis on tal selleks eelisõigus. Kohtade hind lepitakse siis kokku eraldi.
Tegelikult soovimegi lisaks osta veel 20 kohta. Seega kokku 100 kohta, millega saame lasteaedade
järjekorra viia miinimumini.
Linnavalitsuse finantsjuht A.Reiska M.Mandelile: laenukonkursi tulemusel on laenu suuruseks
1,7 miljonit eurot, intressiks 0,49 %, pluss 6 kuu euribor. Laenu tagasimakse perioodiks on arvestatud
9 aastat.
Otsustati: võtta linnapea aruanne teadmiseks
Päevakorrapunkt 2
Keila linna arengukava muutmine
Kuulati T.Mõistuse ettekannet. T.Mõistus andis ülevaate määruse eelnõust.
T.Mõistus: eelnõu on teisel lugemisel. Eelnõu muutmiseks tähtaegselt s.o 1. augustiks ühtegi ettepanekut ei
tulnud. Toon välja peamised muudatused, mis on toimunud peale esimest lugemist tegevuskava osas. On
saanud selgeks mitmesuguste projektide saatus.
Noortekeskuse renoveerimine toetust ei saanud ja seega on tegevuskava p-s 3.1 seitsme miljoni krooni
asemel plaanitud üks miljon krooni.
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Lasteaed Miki rekonstrueerimiseks saime toetuse ja seega saab juba 2009 aastal remonti alustada.
Tegevuskava p-s 2.4 on toodud 2009. aastasse toodud 10 miljonit krooni.
Tõenäoliselt on positiivne ka toetuse saamine keskpargi renoveerimisele koos tähetorni rajamisega, mis on
ääretult huvitav projekt. Sellega seoses on tegevuskavas p 4.3 tähepargi rajamisele ettenähtud summat
suurendatud 10 miljoni kroonini. Investeeringute katteks on vähendatud teedeehitusele minevat summat
1 miljoni krooni võrra ja raudteejaama renoveerimise raha 2,2 miljoni krooni võrra.
T.Mõistus M.Mandelile: linna laenukoormuse maksimummäär on seadusega ette nähtud. Me ei tea,
milliseks see muutub seoses uue finantsjuhtimisseadusega.
Arengukava IV osast on kustutatud laenukoormust puudutav maksimummäär seepärast, et muidu ei mahu
Paldiski võlg ja investeeringud ära. Laenukoormuse suurus sõltub väga paljudest asjaoludest.
A.Reiska M.Mandelile: praegune laenukoormus on 30%, koos uue laenuga jääme lubatud piirile.
Praegune laenukoormus vastab kõikidele tingimustele.
Kultuurikomisjoni esimees T.Tamkivi: oleme eelnõuga nõus.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: kiitsime eelnõu heaks.
Keskkonnakomisjoni aseesimees R.Siim: toetame eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees D.Matteus: rahanduskomisjonis toimus eelnõu üle arutelu. Ühtegi
ettepanekut ei tulnud ja tervikuna toetasime.
A.Kokser: kuna eelnõus on nii palju punkte muudetud, siis on mul ettepanek hääletada kõik muudetavad
punktid eraldi läbi.
A.Loog: tegemist on teise lugemisega ja linna põhimäärus ei näe ette võimalust eraldi hääletada.
A.Loog pani eelnõu määrusena vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: häälteenamusega (poolt 9, vastu 6, erapooletuid 2) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
määrusena nr 13 „Keila linna arengukava aastani 2020 muutmine” (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 3
Keila linna jäätmehoolduseeskirja muutmine
Ettekandja abilinnapea E.Fels. E.Fels andis ülevaate määruse eelnõust ja selgitas määruse vastuvõtmise
eesmärke.
E.Fels: ettepanek on muuta kahte punkti. Esiteks lubada kasutada 120 liitriste kogumismahutite asemel 80
liitriseid mahuteid. See muudatus tuleneb otseselt elulistest vajadustest, sest 120 liitrine mahuti on liiga
suur eramutele. Teine muudatus tuleneb jäätmeseaduse muudatusest ja see lubab jäätmeveo ainuõiguse
anda viieks aastaks senise kolme asemel. See toob endaga kaasa suurema paindlikkuse jäätmeveo lepingute
sõlmimiseks.
E.Fels P.Kõresaarele: inimesel on võimalik kasutada nii suuri s.t 120 liitriseid kui väikseid s.t 80 liitriseid
konteinereid.
Keskkonnakomisjoni aseesimees R.Siim: arutasime probleemi keskkonnakomisjonis. Enamus olid rahul
Ragn Selsi tegevusega. Toetame eelnõud.
A.Loog pani eelnõu määrusena vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehääselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 14 „Keila linna
jäätmehoolduseeskirja muutmine” (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 4
Haapsalu mnt 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea E.Fels. E.Fels andis ülevaate otsuse eelnõust.
E.Fels: eesmärk on jagada krunt kaheks, kusjuures mõlemad krundid vastavad pärast jagamist
ehitusseadusele. Kõik kooskõlastused ja kinnitused on olemas.
E.Fels M.Mandelile: servituudid on korras ja eeldavad notariaalseid tehinguid.
Keskkonnakomisjoni aseesimees R.Siim: keskkonnakomisjonis olid servituudid pikalt aruteluks. Selles
osas leiti lahendus ja me toetame eelnõud.
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 38 „Haapsalu mnt 30
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ (otsus lisatud protokollile)
Päevakorrapunkt nr 5
Osalemine rahvusvahelises projektis „Terviseliikumine heaoluvallas“
Ettekandja abilinnapea E.Käsi. E.Käsi andis ülevaate otsuse eelnõust.
Ettekandja E.Käsi: terviseliikumise arengukava elluviimiseks on võimalus osaleda rahvusvahelises
jätkuprojektis. Eesmärk on saada infot ja teadmisi juhtimisest, nõustamisest ja elanikkonna aktiveerimisest.
Oluline on teada, millised mõjud on meie tegevusel linnaelanikele.
Esialgne prognoos projekti maksumuse kohta on 250 000 krooni, Eesti linnad peaks sellest maksma
100.000 krooni. Sellest summast maksab Euroopa Liit 85%.
Meie saame oma panuse anda inimtöötundides.
E.Käsi M.Õunloole: osalistena mõeldakse omavalitsusi, mitte Eesti riiki.
Kultuurikomisjoni esimees Tamkivi: kultuurikomisjon nägi head võimalust projektis osalemisest kasu ja
tulu saada. Toetame eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees D.Matteus: rahanduskomisjon toetab.
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 39 „Osalemine
rahvusvahelises projektis „ Terviseliikumine heaoluvallas““ (otsus lisatud protokollile)
Päevakorrapunkt nr 6
Keila Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine
Ettekandja abilinnapea E.Käsi. E.Käsi andis ülevaate otsuse eelnõust.
E.Käsi: õppenõukogu võib õppuri vabastada tervislikel põhjustel või eriti edukate õpitulemuste eest.
Vabastada võib osaliselt või täielikult. Avalduse võib esitada lapsevanem (eestkostja) või erialaõpetaja,
otsuse teeb direktor.
A.Kokser: mul on ettepanek vabastada õppur õppemaksust ka siis, kui ühest perest õpib muusikakoolis
mitu last.
E.Käsi A.Kokserile: kui perel on materiaalselt raske olukord, siis saab pere taotleda sotsiaaltoetust.
Võimalus toetust saada jääb, seda pole ära võetud.
Kultuurikomisjoni esimees T.Tamkivi: kultuurikomisjon toetas eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees D.Matteus: rahanduskomisjon toetas eelnõud. Tegime ettepaneku täpsustada
sõnastust. Parandada § 3 lg 1 ja kirjutada see järgmiselt: – käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud aluste
esinemisel esitab õppuri erialaõpetaja või lapsevanem (eestkostja) koolile taotluse õppuri vabastamiseks
õppetasust (edaspidi taotlus), et ei oleks võimalik sisu mitutpidi mõista.
T.Mõistus: toetame rahanduskomisjoni ettepanekut.
A.Loog: panen rahanduskomisjoni ettepaneku hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) toetada rahanduskomisjoni ettepanekut muuta eelnõus § 3 lg 1 –
käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud aluste esinemisel esitab õppuri erialaõpetaja või lapsevanem
(eestkostja) koolile taotluse õppuri vabastamiseks õppetasust (edasipidi taotlus).
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr 15 „Keila
Muusikakooli õppetasu maksmisest vabastamine“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 7
Sihtasutuse Keila Terviserajad põhikirja muutmine
Ettekandja linnapea T.Mõistus. T.Mõistus andis ülevaate otsuse eelnõust.
T.Mõistus: muudatused on sisse viidud, sest sihtasutus soovib tasuta teenuseid pakkuda laiemale ringile.
Kui sihtasutus taotleb projekte, siis on nüüd neid saada võimalus suurem.
Kultuurikomisjoni esimees T.Tamkivi: muudatused on mõistlikud.
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Keskkonnakomisjoni aseesimees R.Siim: toetasime ühehäälselt. Keskkonnakomisjon teeb ettepaneku
eelnõus p 2.2.1.1. asendada spordi- ja terviseteenus spordi- ja vabaajateenusega.
A.Loog: panen keskkonnakomisjoni ettepaneku hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) toetada keskkonnakomisjoni ettepanekut asendada eelnõus p 2.2.1.1.
spordi- ja terviseteenused spordi- ja vabaajateenusega.
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 40 „Sihtasutuse Keila
Terviserajad põhikirja muutmine“ (otsus lisatud protokollile).

A.Loog kuulutas välja vaheaja kell 18.00. Istung jätkus kell 18.10
A.Loog tegi ettepaneku valida häältelugemisekomisjon 3 liikmelisena:
1. Peeter Kõresaar
2. Martti Mandel
3. Targo Kaldoja
Otsustati:. ühehäälselt (17 poolt) kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus P.Kõresaar, M.Mandel ja
T.Kaldoja.
A.Loog kuulutas välja vaheaja, et komisjon saaks otsustada tööjaotuse.
M.Mandel luges ette häältelugemiskomisjoni otsuse- komisjoni tööjaotus (lisatud protokollile).
A.Loog pani hääletusele häältelugemiskomisjoni otsuse (tööjaotus) kinnitamise.
Otsustati: kinnitada häältelugemisekomisjoni koosseisus
1. esimees Martti Mandel
2. aseesimees Peeter Kõresaar
3. liige Targo Kaldoja
Päevakorrapunkt nr 8
Keskkonnakomisjoni esimehe valimine
A.Loog tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
A-Loog:R.Siimult on laekunud avaldus astuda tagasi keskkonnakomisjoni aseesimehe koha pealt.
D.Matteuse ettepanek: palun panna keskkonnakomisjoni esimeheks Rein Siim.
Teisi kandidaate ei esitatud.
A.Loog tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt 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
Rein Siim 12 poolthäält.
A.Loog teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni
esimeheks valituks Rein Siim.
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 42 „Keila
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste
kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
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Päevakorrapunkt nr 9
Keskkonnakomisjoni aseesimehe valimine
A.Loog tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
D.Matteus: reformierakonnal on ettepanek valida aseesimeheks Maret Väli.
Teisi kandidaate ei esitatud.
A.Loog tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt 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
Maret Väli 11 poolthäält.
A.Loog teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni
aseesimeheks valituks Maret Väli.
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 43 „Keila
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni aseesimehe valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste
kinnitamine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 10
Revisjonikomisjoni liikme valimine
A.Loog tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.
D.Matteus: reformierakond teeb ettepaneku esitada kandidaadiks Targo Kaldoja.
Teisi kandidaate ei esitatud.
A.Loog tegi ettepaneku nimekiri sulgeda.
Otsustati: ühehäälselt 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
Targo Kaldoja 11 poolthäält.
A.Loog teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus Keila Linnavolikogu revisjonikomisjoni
liikmeks valituks Targo Kaldoja.
A.Loog pani eelnõu otsusena vastuvõtmise hääletamisele.
Otsustati: ühehäälselt (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 44 „Keila
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimiseks läbi viidud salajase hääletuse tulemuste kinnitamine“
(otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 11
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Keskkonnakomisjoni esimees R.Siim esitab esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks alljärgnevalt:
esimees R.Siim, aseesimees M.Väli, liikmed S.Hunt, E.Kala, V.Kaufmann, I.Krustok, A.Loog, A.Matteus,
M.Zujev, V.Tassa, V.Välja ja M.Õunloo.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A.Loog pani eelnõu otsusena hääletamisele.
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Otsustati: ühehäälset (17 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu
„Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud protokollile).

otsusena

nr

45

Päevakorrapunkt nr 12
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korrakaitsekomisjoni esimees A.Loog esitab esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks alljärgnevalt:
esimees A.Loog, aseesimees R.Siim, liikmed M.Aab, P.Aus, E.Kala, D.Matteus, L.Mägi, K.Saarniit,
H.Sikka, A.Truss.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A.Loog pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (16 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 46
„Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 13
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Rahanduskomisjoni esimees D.Matteus esitab esildise komisjoni koosseisu kinnitamiseks alljärgnevalt:
esimees D.Matteus, aseesimees A.Loog, liikmed E.Fels, A.Kokser, U.Koppelmaa, T.Luhamäe, M.Mandel,
L.Mägi, A.Talu.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitatud.
A.Loog pani eelnõu otsusena hääletamisele.
Otsustati: häälteenamusega (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 39
„Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine” (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt nr 14
Kava koostamine õiguskantsleri soovituste täitmiseks
A.Loog andis sõna taotluse esitanud volikogu liikmete esindajale Ago Kokserile.
A.Kokser: Keila linn ei ole siiani õiguskantsleri ettekirjutusele reageerinud.
A.Loog: õiguskantsler on pidanud kirjavahetust linnapeaga ja volikogu on saanud ainult koopiad kirjadest.
Mulle teadaolevalt on linnavalitsus teinud õiguskantslerile ettepaneku kohtuda. Õiguskantsler on nõus
kohtuma septembri teisel nädalal.
T.Mõistus: linnapeal ei ole õigust ümber lükata volikogu määruseid ja otsuseid.
A.Kokser: kas me ei võta midagi ette selleks, et otsused viia vastavusse ettekirjutusega?
T.Mõistus: õiguskantsler on valmis meiega asja arutama. Õiguskantsleril ei olnud meiega varem aega
kohtuda. Kindlasti oleme pärast kohtumist targemad.
A.Kokser: kes on linnavalitsuse esindajad kohtumisel õiguskantsleriga?
T.Mõistus A.Kokserile: linnapea ja linnasekretär. Tegemist on juriidilise küsimusega. Koolide esindajate
nimesid ma ei oska veel öelda. Juriidilisi küsimusi peaks lahendama juristid, lastevanemate esindajaid
kohtumisele veel määratud ei ole.
A.Loog: õiguskantsleri soovitus on tehtud linnapeale, mitte volikogule.
A.Kokser: linnavalitsus saab teha ettepaneku volikogu otsuste ja määruste tühistamiseks.
A.Kokseri ettepanek: palun tühistada volikogu 26. veebruari 2008. a otsus nr 9.
A.Loog: otsuse tühistamisel saab uue otsuse teha alles septembris erakorralisel istungil. Koolitusluba saab
taotleda sellisel juhul alles 1. aprilliks 2009.a.
A.Kokser: minu soov on, et tühistataks otsus ja taastataks endine olukord.
A.Kokser A.Loogile: õpetajad lähevad automaatselt üle munitsipaalkoolile.
A.Kokser: 26.02.2008.a otsus nr 9 on vale ja ma soovin selle tühistamist.
E.Kala: õpetajate lepingud ei ole ju tänaseks üle antud.
T.Mõistus: volikogu poolt antud ülesandeid on linnavalitsus täitnud.
T.Mõistus M.Mandelile: lapsevanemate esindaja määramiseks õiguskantsleriga kohtumisele me
ettepanekut teinud ei ole. Mina olen sellel seisukohal, et juriidilisi küsimusi peavad lahendama juristid.
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A.Loog: loodan, et kohtumise ajaks on koolid nõukogud . ära valinud. Siis saavad nõukogude esindajad
tulla kohtumisele.
A.Loog M.Mandelile: õiguskantsleri ettekirjutus on avalik ja tema kodulehel ka üleval. Ma ei tea, miks
õiguskantsleri kiri ei ole iga volikogu liikmeni jõudnud.
T.Mõistus: kirja sai volikogu esimees ja see on tema otsustada, kellele ta selle edasi saadab.
A.Loog M.Mandelile: kohtumisele ei ole volikogu liikmeid konkreetselt kutsutud. Teeme vastavasisulise
ettepaneku.
T.Mõistus: volikogu esimees võiks küll kohtumisel osaleda.
A.Kokser: soovin volikogu otsuse tunnistada kehtetuks. Vastavat eelnõud meie poolt veel praegu
vormistatud ei ole.
D.Matteus: otsuse tegi volikogu enamus täie teadmisega ja sellele on antud õiguslik hinnang.
Õiguskantsler on valmis olukorda arutama. Me peame mõtlema, mida tooks kaasa otsuse tühistamine.
Sealhulgas ka rahalised lisakulutused.
A.Kokser: osa volikogu liikmeid oli otsuse vastuvõtmisele vastu.
Päevakorrapunkt nr 15
Kohalalgatatud küsimused
M.Mandel: Meelis Zujevi väitel jäätmehoolduseeskirja muutmise arutelu keskkonnakomisjonis ei
toimunud.
R.Siim: komisjoni päevakorras punkti tõepoolest ei olnud, aga vaatamata sellele oli diskussioon pikk.
A.Loog: M.Zujev rääkis isiklikult oma probleemidest jäätmete küsimuses.
R.Siim M.Mandelile: päevakorra koostamisest mina paraku isiklikult osa ei võtnud. Vaatamata sellele me
probleemil peatusime ja see on fikseeritud.
M.Mandel: loodame, et edaspidi saab sellist olukorda vältida ja eelnõu komisjonis läbi arutada.
A.Loog: 1. septembril on tavapärane koolide avaaktus Lauluväljakul.
A.Loog lõpetas istungi ja teatas, et järgmine korraline volikogu istung toimub 30. septembril.

Andrus Loog
Volikogu esimees
/allkirjastatud digitaalselt/

