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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.20
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Merle Liivand, Kalle Kask, Maret Väli, Oksana Jõe, Lea Vahter,
Riina Sippol, Andrus Loog, Pille Sakteos;
Puudusid: Kadri Tomera, Janne Sirel;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, finantsjuht Avo Reiska, kultuurinõunik Jaanus
Väljamäe, sotsiaalnõunik Piia Peterson, arendusnõunik Maret Lepiksaar;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin
Sassi, Erki Fels, Margus Välja, Karl Olaf Loog, Mairoos Kala, Henry Heinleht)
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna 2019. aasta eelarve (I lugemine)
2. Keila linna ametlike teadete avaldamise kohana maakonnalehe määramine
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: tähtajaks – 4. jaanuariks esitati 2 muudatusettepanekut. Need ettepanekud
lähevad I lisaeelarvesse. Linna hallatavate asutuste palgad suurenevad 10%. v.a
lasteaedade õpetajate palgad, millise suurema tõusu kompenseerib riik. Lisaks
suurenevad rohkem veel kooli õpetajate ja muusikakooli õpetajate palgad.
Investeeringutest suurimad on Miki lasteaed, Keskpark ja kogukonnas elamise teenuse
maja ehitamine. Lisaks veel jäätmejaam.
Suurimad remondid – kultuurimaja ventilatsioon ja vikerkaare lasteaia remont ja
linnavalitsuse hoone remont.
A.Reiska O.Jõele: rahandusministeeriumi ettepanekul pandi eelarvesse kõik koolid
kokku. Summade suurus sellest ei muutu.
Otsustati: lõpetada eelnõu teine lugemine ja saata see volikokku otsuse tegemiseks
Päevakorrapunkt 2
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Komisjoni esimees andis sõna Maret Lepiksaarele.

M.Lepiksaar: Harjumaa Omavalitsuste Liidu poolt on esitatud heakskiitmiseks Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu.
Nimetatud sisendeid analüüsides on jõutud ühiste lähtekohtadeni, mille alusel on
uuendatud maakonna arengustrateegia.
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ on maakondlik kokkulepe erineva tasandi
institutsioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse
koostöövõimekuse suurendamine ja regionaalsest vajadustest lähtuva arenguvajaduste
sisendi andmine riigile. Strateegia ülesehituse juures on lähtutud avaliku sektori
peamisest ülesandest, milleks on elanikele avalike teenuste korraldamine ja nende
kättesaadavuse tagamine.
Tegevussuundadeks on: tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond, tasakaalustatud
ruumimuster.
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.“
Majandusest tooksin välja järgmised eesmärgid: Tallinna ringtee väljaehitamine koos
Keila põhjapoolse ringtee väljaehitamisega. Lisaks ka Keila lõunapoolse ringtee ja
Paldiski maantee väljaehitamine. Samuti läänesuunalise raudtee läbilaskevõime
suurendamine ja ettevõtlus ja tööstusalade arendamine (Keila, Kiiu).
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
Komisjon arutas Pargi 37 plaanitava kogukonnas elamise teenuse majaga seotud
küsimusi.
Komisjoni aseesimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 19. veebruaril 2019.
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