RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

24. jaanuar 2019 nr 1

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.20
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Andrus Loog;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andrus Loog, Andres-Indrek Paukson, Toivo Lumiste, Jaan
Murdla, Tarmo Tamkivi, Kadri Kalamees , Snežana Ušakova;
Puudusid: Karl Olaf Loog;
Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, linnapea Enno Fels.
Andrus Loog avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
2. Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
3. Keila Linnavolikogu 26. juuni 2018 otsuse nr 20 „Nõusoleku ja volituse
andmine“ muutmine
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: tähtajaks, 4. jaanuariks esitati 2 muudatusettepanekut (linnamajandus
(mänguväljak ja jaamaesine) ja Noortekeskuse omafinantseeringu suurendamist). Need
ettepanekud lähevad I lisaeelarvesse, sest praegu on palju lahtisi hankeid.
Peale tähtaega tuli ettepanek Keila Kooli algkooli hoone juurdeehituse projekti
rahastamiseks, ka seda saab käsitleda I lisaeelarvega.
Raamatukogu töötajate palkade töötasufond suurenes 73 000 eurolt 83 000 eurole (riigi
finantseering).
Eelarves on koolide töötasud ja juhtimine viidud vastavalt rahandusministeeriumi
ettepanekule ühte kategooriasse, see aga ei muuda summa suurust.
Investeeringutest suurimad on Miki lasteaed, Keskpark ja kogukonnas elamise teenus.
Lisaks veel jäätmejaam.
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A.Reiska A.Loogile: lisaeelarves on riiklikud finantseeringud ja nendega koos saab
käsitleda ka jaamaesise korrastamise ettepanekut ja Noortekeskuse projektide
omafinantseeringu rahastuse avaldust.
A.Reiska S.Ušakovale: toetustest on kõige rohkem suurenenud sünnitoetus (nüüd 400
eurot) ja esmakordselt koolimineja toetus (nüüd 100 eurot). Linna prioriteediks on lapsed
ja nende heaolu.
Otsustati: saata määruse eelnõu volikokku teisele lugemisele
Päevakorrapunkt 2
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul
Komisjoni esimees andis sõna A.Reiskale.
A.Reiska: Harju maakonna arengustrateegia 2035+ aluseks võeti 2013. aastal koostatud
strateegia. Strateegia uuendamine toimus märts-detsember 2018. Üle vaadati ja uuendati
maakonna visioon, strateegilised eesmärgid ja tegevussuunad. Laiemad kaasamisringid
olid: mais avaseminar (osales Maret Lepiksaar), ning töörühmade ühine koosolek oli
septembris (osalesid Maret Lepiksaar ja Timo Suslov).
Tegevussuundade ettepanekud on uuendatud ning muudetud üldisemaks.
Arengustrateegia on jaotatud 3 tegevussuunaks:
tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond, tasakaalustatud ruumimuster.
Keilaga seotud projektid: Lõunapoolne ümbersõit 1+1 maantee;
Tallinna ringtee (koos Keila ümbersõiduga);
Läänesuunalise raudtee läbilaskevõime suurendamine Tallinn-Keila suunal;
Ettevõtlus ja tööstusalade arendamine (Keila, Kiiu).
Keila linn tegi muudatusettepaneku, millega võeti strateegiast välja konkreetne võimalus
Loksa ja Keila linnade tulevikus ühinemine. Asemele tuli lause: „Tõenäoliselt on Harju
maakonnas oodata lähitulevikus kohalike omavalitsuste edasisi ühinemisi ning ei ole
välistatud ka maakonna piiriülesed ühinemised.“
Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavolikogu 26. juuni 2018 otsuse nr 20 „Nõusoleku ja volituse andmine“
muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu eesmärgiks on ostu teel Keila linnas asuvate kinnistute omandamise
hinna muutmine käibemaksu võrra.
Otsene kulu on ostetava vara hind, milleks on eelnõus nimetatud kinnistute puhul kokku
12 120 (sisaldab käibemaksu).
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul.
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Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 21. veebruaril 2019.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Loog
Komisjoni esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Raili Särev
Volikogu referent

