KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.50
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Erki Fels.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Erki Fels, Merle Liivand, Keiu Valge, Katrin Sassi, Margus
Välja;
Puudusid: Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Ivar Krustok, Henry Heinleht;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, haridusnõunik Terje Rämmel, kultuurinõunik Jaanus
Väljamäe.
Koosoleku esimene ja neljas päevakorrapunkt toimus koos sotsiaalkomisjoniga (Kalle
Kask, Merle Liivand, Andrus Loog, Lea Vahter, Maret Väli, Pille Sakteos)
Erki Fels avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava 2020-2023 uue redaktsiooni
kinnitamine
2. Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord
3. Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Eelarvestrateegia ja
kinnitamine

arengukava

tegevuskava

2020-2023

uue

redaktsiooni

Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava ja eelarvestrateegia
aastateks 2020-2023 oli avalikul väljapanekul 25. juunist – 31. juulini 2019.
Tegevuskava punkti 6.2 on sulgudesse lisatud Kultuurikeskuse parkla projekteerimine.
See on seotud Perearstikeskuse parkimise probleemidega.
Lisandunud on punkt 16.4 - Haapsalu mnt osaline renoveerimine (Rõõmu Kaubamajas
raudteeni).
Teadaolevalt ei laekunud 31. juuliks ühtegi muudatus- ega parandusettepanekut.
Volikogu komisjonide poolt esitatud redaktsioonilised parandused on eelnõusse sisse
viidud.
Eelarvestrateegias muudatusi tehtud ei ole.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 2
Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord
Komisjoni esimees andis sõna Jaanus Väljamäele.
J.Väljamäe: §1 lg 3 – linnavalitsuse ettepanek on lisada lõikesse „Keila linna
haldusterritooriumil ja võtta välja „Keila linna esindamine“.
§-s 2 muutsime sõnastust, sisu jäi samaks.
§-s 3 on tegevused, mis on ka siiani toetust saanud. Nende mõistete alla sobituvad
kõikvõimalikud tegevused.
§ 3 lg 2 on kirjas kriteeriumid, millele toetub linnavalitsus toetuste jagamisel.
J.Väljamäe K.Sassile: hallatavate asutuste huviringid saavad toetust taotleda
projektidega.
E.Käsi: linnavalitsus arutab veel §1 lisada lõige kaalutlusõiguse kohta.
J.Väljamäe: võrdsete taotluste puhul tuleb vaadata taotluse põhjendust ja seotust Keila
linnaga.
Otsustati: lõpetada eelnõu teine lugemine, linnavalitsusel vaadata veelkord üle
kaalutlusõigusega seotud küsimused.
Päevakorrapunkt 3
Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: eelnõu eesmärk on anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek
Waldorfkool Läte pidajale MTÜ-le Haridus- ja Kultuuriselts Läte riigieelarvelise
tegevuskulutoetuse eraldamiseks.
Läte kool on Keila haridussüsteemi osa.
Eelnõu rakendamiseks linnaeelarvelised rahalised kulutused puuduvad.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatatud küsimused
E.Käsi: tegevuskavaga seostub lauluväljaku renoveerimise kava. Meie projekt on MATA
(Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede) programmis esimesel
ootekohal.
E.Käsi M.Liivandile: tasuta koolitoitu hakkavad sel aastal tasuta saama lisaks 1. - 6.
klassile ja seitsmendad klassid.
Kooli alguse aktus toimub 1. septembril lauluväljakul.
Koolitoidu kaardiarendus läheb sügisel edasi.
E.Käsi A.Loogile: Pargi 37 erivajadustega inimeste hoone teine hange on tehtud. Sellega
on seotud ka volikogus arutusele tuleb lisainvesteeringu eelnõu.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 17. septembril 2019.
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