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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.25
Koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Jaan Murdla;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andres-Indrek Paukson, Toivo Lumiste, Jaan Murdla;
Puudusid: Andrus Loog, Kadri Kalamees, Snežana Ušakova, Tarmo Tamkivi, Karl Olaf Loog;
Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, arendusnõunik Maret Lepiksaar.
Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
2. Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2019. aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine)
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2019. aasta I lisaeelarve,
mille tulemusel suureneb 2019. aastaks kinnitatud eelarve 5 150 217 euro võrra.
SA Innove eraldas Keila linnale koostöölepingu alusel eesti keele õppe tegevustoetust 2 000
eurot, kulud kajastatakse Keila Kooli personalikuludes.
Eesti Töötukassalt eraldati 2 683 eurot alaealiste töötamise toetust otsuse alusel 28.03.2019,
laekumine suurendab kassajääki.
Toetuslepingu Euroopa Ühendamise rahastu raames WiFi4EU lepingu alusel eraldatakse
toetust Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti poolt meetme „WiFi4EUga seonduv
internetiühenduse edendamine kohalikes kogukondades“ Keila linnale meetme toetuseks
15 000 eurot. Kulud kajastatakse majanduskuludes järgnevalt: Keila Noortekeskus 6 200 eurot,
Harju Maakonnaraamatukogu 1 000 eurot, Keila Kultuurikeskus 2 800 eurot, Keila Kool 1 500
eurot, Keila Sotsiaalkeskus 3 500 eurot.
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Seoses vajadusega läbi viia uuring ja analüüs Keila linna haridusvaldkonna olukorrast ning
arengutest eraldatakse vastavasisulise hanke korraldamiseks tegevusala Muu haridus sh
haridushaldus majanduskuludesse 15 000 eurot.
Tegevusalale Puhkepargid ja -baasid suunatakse investeeringuteks kassajäägist 20 000 eurot
Keila jaamaplatsile avaliku kella paigaldamiseks.
Täiendavalt toetusfondi eraldistele suunatakse Teede- ja tänavate korrashoiu tegevusalale
investeeringuteks suurendatakse 90 000 eurot. Eraldatuid vahendite arvelt teostatakse Vaikse tn
rekonstrueerimine, Jäätmejaama tee valmimine ja Põhjakaare tänava väljaehitamine.
2019. aasta eelarves on kavandatud toetada korteriühistute põhikirjade vajadusel muutmist
2 000 euro ulatuses, mis makstakse välja ühistutelt 1. juuniks 2019 laekunud taotluste ja
maksmist tõendavate dokumentide alusel. Juhul, kui taotletavate toetuste kogusumma ületab
2000 eurot, makstakse igale taotlejale kogusummast välja võrdne osa, kuid mitte rohkem kui
taotleja poolt tegelikult kantud kulu. Nimetatud vahendid kajastatakse tegevusala Elamukommunaalmajandus kululiigil eraldised muudele residentidele ja sama summa võrra
vähendatakse nimetatud tegevusala majanduskulusid.
Keila Linnavalitsus on sõlminud sisekommunikatsiooni uuringu lepingu maksumusega 12 000
eurot. Seoses eeltooduga suurendatakse Linnavalitsuse tegevusala majanduskulusid ja
vähendatakse sama summa võrra tegevusala muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus
majandamiskulusid.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna
arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
Komisjoni aseesimees andis sõna M.Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: Harjumaa kohalikud omavalitsused peavad HOL-le esitama oma ettepanekud
Harjumaa arengustrateegia tegevuskavva. Selle aasta toetusmaht on 750 000 eurot. Välja on
toodud 5 prioriteetset valdkonda aastateks 2019-2022, kuhu võib ettepanekuid teha: Iga taristu
juures sai esitada 3 objekti.
Keila linn tegi ettepaneku lähtuvalt oma vajadustest ja prioriteetidest:
Sotsiaalne taristu (haridus, kultuur, noorsootöö, sport, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, turvalisus
ja avalik kord) 1. Lauluväljaku renoveerimine – taotlus sisaldab ettevalmistavaid tegevusi (kogumaht 150 000
eurot)
2. Keila Kooli juurdeehitus
3. Spordibaaside (võimla ja jalgpalli sisehall) rajamine
Tehniline taristu (infosüsteemid, ühistransport, elektri- ja soojavarustus, teedevõrk, sadamad,
lennuväljad) 1. täiendava raudtee ülesõidu rajamine koos ligipääsuteega
Majandus/ettevõtlus (asustuse suunamine, majanduse areng ja ettevõtlus, põllumajandus,
metsamajandus) -
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1. Lõunapoolse ümbersõidu eelprojekt ja uuringud
Keskkond (jäätmemajandus, looduskaitse, vesi, välisõhk, muinsuskaitse) 1. Keila linnuse varemete konserveerimine
2. Kirikumüüri rekonstrueerimine
3. Korduvkasutuskeskuse rajamine –mõeldud raudteejaama
Turism (piirkonna turundamine, teenuste arendamine, jätkusuutlikkuse tagamine)
1. viidasüsteem, infotahvlid
2. Keila jõeäärse puhkepiirkonna väljaehitamine
Iga omavalitsus võis esitada ka ühe objekti, mis on omavalitsuse piire ületava ja suurema
mastaabiga. Keila linn esitas selleks objektiks lauluväljaku, mis võimaldab läbi viia sündmusi
nii Keila linna kui Harjumaa elanikele (näiteks Harjumaa laulu- ja tantsupeod, kontserdid).
M.Lepiksaar T.Lumistele: jalgpalli sisehalli asukoht ei ole veel ära otsustatud. Variandid on
kooli läheduses või terviseradadel.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 23. mail 2019.
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