KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
Keila

16. aprill 2019 nr 4

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.35
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Erki Fels.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Erki Fels, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Karl Olaf Loog,
Henry Heinleht, Ivar Krustok, Keiu Valge, Katrin Sassi;
Puudusid: Mairoos Kala, Margus Välja;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, haridusnõunik Terje Rämmel, kultuurinõunik Jaanus
Väljamäe.
Erki Fels avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Harjumaa Muuseumi põhimäärus
2. Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Harjumaa Muuseumi põhimäärus
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: praegu kehtivasse põhimäärusesse on tehtud on muudatusettepanek punkti 3.2.:
Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest. Muuseumi
põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu oma otsusega.
Keila Linnavolikogu 26.03.2019 määruse nr 3 „Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste
põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 lg 2 kohaselt kinnitab hallatava asutuse
põhimääruse Keila linnavolikogu otsusega. Harjumaa Muuseum on Keila Linnavalitsuse
hallatav asutus, mille asutas ja mille põhimääruse kehtestas Keila linnavalitsus Keila
linnavolikogu 29.11.2016 otsusega nr 41 „Keila Linnavalitsuse hallatava asutuse
asutamine“ antud volituse alusel.
Kuna põhimääruse kinnitamise õiguslik alus on muutunud, tuleb õigusselguse tagamiseks
volikogul kinnitada Harjumaa Muuseumi põhimäärus oma otsusega.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 2
Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: 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) 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).
E.Käsi K.Lepiksaarele: raudtee täiendav ülesõit on linna prioriteet ja me tegeleme
sellega koostöös raudteega aktiivselt.

E.Käsi K.Valgele: sisejalgpallihalli eesmärk pakkuda lastele aktiivse sportimise
võimalusi aastaringselt. Seal võivad üldtrenni teha ka kergejõustiklased. Antud teemal on
käinud küll arutelud aga konkreetseid kokkuleppeid ei ole.
J.Väljamäe: jalgpalli harrastajaid on Keilas ca 250 ja nende areng on juba nii kõrge, et
sisehalli vajadus on suur. Sellega saaks rahuldada ka teiste sportlaste liikumisvajadusi.
Tegemist on kerghalliga (70x50), kus hoitakse talvel minimaalset temperatuuri (pluss 6).
Sisehalli ehituse planeerimisega tegeleb aktiivselt Keila Jalgpalliklubi.
Ümbruskonna sisehallid on 95% täituvusega ja väiksed lapsi sinna vedada ei ole mõistlik.
E.Käsi: eelnõu lisad ei kohusta meid millekski, vaid saame tulevikus vajadusel
tegevuskavale viidata.
K.Valge: mul on ettepanek võtta lisast nr 1 punktist 3 välja jalgpalli sisehall.
Komisjoni esimees pani ettepaneku hääletusele.
Otsustati: jätta ettepanek toetuseta (4 poolt (k.a komisjoni esimees) ja 4 vastu).
M.Liivand: oluline on iga ettepaneku juures välja arvutada ülalpidamiskulud.
Otsustati: (6 poolt, 2 erapooletut) toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Komisjon arutas Jõepargi valgustusega seotud küsimusi.
K.Sassi: kutsun kõiki Keila linna aastapäeva kontserdile 1. mail algusega kell 16.00
Kultuurikeskuses.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 21. mail 2019.
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