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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 19.30
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Viljar Paalaroos
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Viljar Paalaroos, Mati Õunloo, Madis Kõrvits, Meelis Aab, Margus
Nigol, Priit Orusalu;
Puudusid: Mati Krusel, Ivar Krustok, Helen Reis;
Kutsutud: abilinnapea Timo Suslov, linnaaednik Inge Angerjas, Lätte Kooli esindajad
Margus Pikani, Tarmo Loog, Valli Taru;
Koosolek toimus koos korrakaitsekomisjoniga (Tarmo Tamkivi, Toivo Lumiste, Evely Sagor,
Meelis Aab, Märt Jamnes, Andrus Loog, Annika Koppel, Jaak Sirp, Priit Orusalu).
V.Paalaroos avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna arengukava aastateks 2013-2025
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
2. Tutvumine Keskpargi rekonstrueerimisega
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna arengukava aastateks 2013-2025
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

tegevuskava muudatuste ja

tegevuskava

muudatuste

ja

Komisjoni esimees andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: eelnõu avalik väljapanek toimub 25. juunist kuni 31. juulini 2019. Ettepanekuid
saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 31. juuli 2019 kella 16.30-ni kirjalikult Keila
Linnavalitsusele. Avalik arutelu toimub 13. augustil 2019 kell 18 Keila Linnavalitsuse II
korruse saalis.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Tutvumine Keskpargi rekonstrueerimisega
Komisjonid tutvusid Keskpargi rekonstrueerimise etappidega. Seletusi jagas Inge Angerjas.
Esitati asjakohaseid küsimusi.

Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatatud küsimused
Lätte Kooli maja uue asukoha alternatiivide arutelu.
T.Suslov: Lätte Kool soovib oma majale uut asukohta.
M.Pikani: praeguse maja rendileping lõppeb 3 aasta pärast. Klassiruumid on meile väikseks
jäänud, abiruumid samuti. Ideekonkursi raames tegime omad ettepanekud.
Meie sooviks on saada 1 hektari suurune objekt, sest meil on palju tööklasse õues.
Oluline on meile logistika – bussijaama ja rongijaama lähedus. Praegu õpib koolis 168
õpilast, nendest kolmandik Keilast. Paljud lapsed tulevad Tallinnast, Sauelt, Sakust.
Maja võiks olla 2-korruseline, maksimaalselt 3-korruseline. I variant (Kruusa tn piirkond) on
meile kõige sobilikum.
P.Orusalu: selle variandi juures on logistika kõige keerulisem.
T.Loog: antud variant aitab ära kasutada Muusikakooli, staadioni jms., tekib hariduslinnak.
M.Pikani: me toetame rohelist mõtlemist ja ühistranspordi kasutamist.
T.Loog: teatud piirkondadest tuuakse lapsi koos, mitte iga lapsevanem ei too oma last eraldi.
V.Paalaroos: kas te olete kaalunud varianti Haapsalu mnt ääres Rõõmu kaubamaja vastas?
M.Pikani: kaalume kõiki variante, mis võimalik on. Antud kinnistul on arendaja, kellega
soovime suhelda.
Loodame, et saame linna toel sobiliku kinnistu rendile võtta. Kindlasti peame arvestama oma
finantsidega.
T.Loog: tegemist peaks olema munitsipaal- või riigimaaga.
M.Kõrvits: variant 3 ümberkruntimisel vabaneks suur maa-ala.
V.Paalaroos: see on päris mahukas tegevus.
M.Pikani: oleme avalikkust arvesse võtnud, sest teame, et huvid põrkuvad.
M.Pikani T.Tamkivile: Keskväljakul on meil puudu õuealast.
M.Pikani A.Loogile: kaugemas perspektiivis võiks olla koolis maksimum 225 last.
Gümnaasiumi osa me ei planeeri, selline on Tallinnas olemas. Paralleelklasse me samuti ei
soovi, sest Waldorfi hariduse õpetajad on raske leida. Me soovime, et kool oleks perekeskne.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks, linnavalitsusel tegeleda võimalike asukoha
variantide analüüsimisega edasi.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et järgmine
koosolek toimub 21. augustil 2019.
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