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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.35
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Merle Liivand, Pille Sakteos, Kalle Kask, Andrus Loog, Maret
Väli, Oksana Jõe, Lea Vahter, Kadri Tomera;
Puudusid: Janne Sirel, Riina Sippol;
Kutsutud: linnapea Enno Fels, abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska,
haridusnõunik Terje Rämmel, abilinnapea Timo Suslov;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Merle Liivand, Mairoos Kala, Ivar Krustok,
Margus Välja, Henry Heinleht, Kertu Lepiksaar, Karl Olaf Loog, Katrin Sassi)
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve
2. Üldplaneering
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2018. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: 8. Novembrini sai teha muudatusettepanekuid. Neid väljastpoolt ei esitatud,
mõned muudatused viis sisse linnavalitsus. Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta
vastu Keila linna 2018. aasta II lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2018. aastaks
kinnitatud eelarve maht 837 572 euro võrra.
Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 837 572
eurot, põhitegevuse kulud 419 840 eurot, investeerimistegevus kogusummas 1 896 475
eurot ja likviidsed varad 509 207 euro võrra.
Vastavalt Keila Linnavolikogu 30 oktoobri 2018 otsusele nr 29 realiseeriti kinnistud
Ülesõidu tn 1 ja Roheline 5. Müügist laekunud tulu summas 161 075 eurot suunatakse
kassajääki.
Käesolevaks ajaks on vastavalt kehtivale tarifikatsioonile täpsustunud Keila Kooli
töötasu- vahendite vajadus ja arvestades võimalusi kõigi allasutuste töötajate täiendavaks
motiveerimiseks kavandatakse suurendada personalikulusid järgnevalt: Keila Kool Riik
(põhikool) 249 000 eurot, Keila Kool 8 800 eurot, Keila Muusikakool 19 600 eurot,

Harjumaa Muuseum 3 900 eurot, Keila Lasteaed Vikerkaar 24 500 eurot ja Harju
Maakonnaraamatukogu 6 000 eurot.
Vastavalt Harjumaa Muuseumi taotlusele suurendada seoses täiendavate kirjastamis- ja
remondi kuludega asutuse majanduskulusid 6 769 euro võrra. Taotlus on täies ulatuses
rahuldatud.
Kulude kirjendamise printsiipide muudatus on aluseks, et vähendada tegevusala Harju
Maakonnaraamatukogu (Riik) majanduskulusid 163 240 euro võrra ja samas summas
suurendatakse nimetatud tegevusala vahendeid eraldisteks.
Otsustati: lõpetada eelnõu teine lugemine
Päevakorrapunkt 2
Üldplaneering
Päevakorrapunkt 2
Üldplaneering
Komisjoni esimees andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: 27.03.2018 otsustas volikogu, et on vaja linna üldplaneeringut uuendama
hakata. Sellest tulenevalt hakkas linnavalitsus panema kokku planeeringu koostamise
ajakava ja hangete korda.
Tehtud on lähteseisukohtade koostamine, kokku on pandud töörühmad ja leitud
konsultandid.
Komisjoni liikmed ja ka teised linna kodanikud saavad osaleda töörühmade töös.
Ootame aktiivset osavõttu küsitluste täitmise näol (analüüs jaanuaris), oma arvamust saab
avaldada nii facebookis, kodulehel, ideekorje kaardil.
Moodustatud on 3 töörühma – 1) miljöö, rohevõrgustik, 2) transport, infrastruktuur,
3) ettevõtlus.
Üldplaneeringu koostamise eesmärk on mõelda läbi, millisena me Keila linna 10-15 aasta
pärast näha tahame.
Planeeritud ajakavast lähtuvalt oleme me üldplaneeringu koostamisega graafikus,
jaanuaris 2019 peaks tulema kokkuvõte seni tehtud tööst. Üldplaneering peaks valmis
olema märtsis 2021. Ajagraafiku paneb paika planeerimisseadus.
O.Jõe: kas praegu kehtivast üldplaneeringust mingi kokkuvõte kah tehakse?
T.Suslov: praegu kehtivat üldplaneeringut on umbes 10 korda detailplaneeringutega
muudetud. Praegu kehtiva planeeringuga läheme me edasi ja võtame sellest parema osa.
E.Fels: praegu kehtiv planeering on alusdokument uue planeeringu koostamiseks. Teatud
linna piirkondades on toimunud muutused ja need tuleb planeeringusse sisse kanda. Nagu
näiteks uued arusaamad miljööväärtuslikest aladest või kesklinna piirkonnast.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
Komisjoni aseesimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 11. detsembril.
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