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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 19.00

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Rein Siim
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Margus Alamets, Andrus Loog, Rein Siim, Ülle Kraun, Lembit
Karendi
Puudusid: Tiina Lauri, Heldin-Maris Elmik, Kaido Saarniit, Ago Kokser
Kutsutud: abilinnapea Timo Suslov, finantsjuht Avo Reiska (registreerimisleht lisatud
protokollile).
Koosolek toimus koos keskkonnakomisjoniga.
R.Siim avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakord:
1. Keila linna 2013. aasta eelarve vastuvõtmine (teine lugemine)
2. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna 2013. aasta eelarve vastuvõtmine (teine lugemine)
Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: A.Reiska: Keila linna 2013 aasta eelarve II lugemiseks on võetud arvesse
eelarve
esimesel
lugemisel
tehtud
korrektiive
ja
tähtajaks
laekunud
muudatusettepanekuid.

Tuginedes allasutuse juhtide taotlustele ja võttes arvesse ka olemasolevat olukorda on
vähendatud eelarve tulusid 14 300 euro (Kultuurikeskus 4000 eurot (rent); Noortekeskus
3000 eurot ja Sotsiaalkeskus 7300 eurot (erihooldus) võrra. Samaaegselt on ka ettepanek
tulude suurendamiseks 200 euro võrra.
Tulude vähenemine 14100 euro ulatuses kaetakse kulude vähendamisega.
Eelarve kulude osas tehtud muudatusettepanekud:
Suurendada eraldisi spordiorganisatsioonidele 500 euro võrra ja samas summas
vähendada volikogu majanduskulusid (koolitus).
Suurendada linnavalitsuse majanduskulusid (õigusabikulud) 3000 euro võrra, Keila
Ühisgümnaasiumi majandamiskulusid (garderoobide remont, halduskulude suurenemine)
10 000 euro võrra. Muusikakooli ja lasteaedade töötasusid suurendatakse kokku 17 395
euro võrra, planeeritud 400 eurot rühma kohta.
Kulude vähendamine puudutab valimiskulusid (võrreldes eelmiste valimistega on
summat suurendatud 25 % võrra). Vähendatakse seoses tänavavalgustuse
investeerimisprojektiga jooksvaid kulutusi tänavavalgustuse remondile. Võrreldes
esimese lugemisega vähendatakse kulutusi lasteaia kohtade ostmiseks OÜ-lt Keila
Alusharidus (Rukkilille lasteaed). Arvestame 80 fikseeritud hinnaga kohaga Keila linna
lastele. Kohamaksumuse vähenemine on võimalik seoses euribori langusega.
A.Reiska A.Loogile: E.Felsi poolt tehtud ettepaneku alusel suurendati spordiklubide
toetusraha 500 euro võrra. See raha on võetud volikogu koolituskulude arvelt.
Rukkilille lasteaia omanik on teadlik euribori langusest. Linnal on Rukkilille lasteaiaga
leping 160 kohale, nendest 80 kohta on fikseeritud hinnaga ja 80 koha hind on
läbirääkimiste küsimus.
A.Reiska R.Siimule: spordiklubide raha suurendamine on signaali andmine ja
tähelepanu osutamine sporditegevusele.
Otsustati: saata eelnõu volikokku teisele lugemisele
Keskkonnakomisjoni päevakorrapunktid:
Päevakorrapunkt 2
Teemaplaneeringu „Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Keila linna
territooriumil“ kehtestamine
Komisjoni esimees andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: käesoleva teemaplaneeringuga on määratud Kiili - Paldiski D-kategooria
maagaasitorustiku asukoht Keila linna piires – gaasitrassi kulgemine koos torustiku
kaitsevööndiga (10 m mõlemale poole torust) ida-lääne suunaliselt ca 2 km pikkuselt
linna lääneosas Tallinn - Paldiski raudtee kaitsevööndisse kompaktselt olemasoleva
taristuga, mis asub ka võimalikult kaugel olemasolevast tiheasustusest ning mille juures
kavandatakse rakendada kõiki meetmeid inimeste elukeskkonna ohutuse tagamiseks.
Avalik väljapaneku ja avaliku arutelu jooksule ei laekunud ühtegi parandusettepanekut
ega protesti.
Planeering on käinud Maavanema juures järelvalves, oma seisukoha on esitanud
Keskkonnaamet.
Gaasitrass ei ole arutelude käigus muutunud.

K.Koitne R.Siimule: gaasitrassil olevaid maaomanikke (2) on teavitatud, kumbki neist ei
ole pretensioone ega vastuväiteid esitanud. AS Eesti Gaas ja maaomanikud lepivad
maakasutuse osas kokku ja sõlmivad servituudilepingud. Samuti võivad omanikud oma
maad arendajale müüa.
E.Kala: Keila valla elanikud on esitanud trassi rajamise vastu protestid, kuna selle
rajamisel kasutatakse suuri masinaid. Kas Keila linna maaomanikud on sellest
probleemist teadlikud?
K.Koitne: linna maaomanike maad asuvad soos, sinna ei saa suuri ega raskeid masinaid
nii või teisiti viia. Trassi rajamiseks kasutatakse ilmselt raudtee masinaid. Trassi
ehitamise täpne mehhaanika täpsustatakse projekteerimise käigus.
Raudtee kaitsevöönd on 50 meetrit lai, gaasitoru tuleb 25 meetrit raudteest. Seega
kaitsevööndisse.
Antud staadiumile järgneb projekteerimisstaadium, kus trassi asukohta enam muuta ei
saa.
Gaasitrass on planeeritud ohutusest ja ehitustehnilistest parameetritest lähtuvalt.
R.Siim: Keila linnal ei ole objektiivseid argumente trassist keeldumiseks.
K.Koitne M.Kasenõmmele: Keila Tööstusküla saab gaasitrassist soovi korral gaasi.
Ka Keila katlamajal on võimalus trassi kaudu gaasi saada.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Piiri tänav)
Komisjoni esimees andis sõna Kaire Koitnele.
K.Koitne: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Piiri tänava
tänavarajatist teenindav maa. Piiri tänav on Keila linna põhitänav, mis asub linna
kirdeosas. Peale olemasoleva tänavamaa on teenindusmaa hulka arvatud ka juurdepääsu
ala Piiri tn 3, Piiri tn 3c, Piiri tn 3d, Piiri tn 3a, Piiri tn 3b kinnistutele. Piiri tänava
teenindusmaa paikneb endistel Piiri tänava ja Sepa A-20 maaüksustel, mille kohta ei ole
esitatud maa tagastamise avaldust. Piiri tänava maa-ala kohta ei ole esitatud maa
ostueesõigusega erastamise ega riigi omandisse jätmise taotlusi. Munitsipaalomandisse
taotletava Piiri tänava maaüksuse piiriettepanek on eelnevalt kooskõlastatud Harju
Maavalitsusega.
Piiri tänaval alates Vasara tänavast kuni Grossi kaupluseni on plaanis rajada kõnnitee.
Ehitusluba saab väljastada ainult munitsipaalomandis olevale maale.
K.Koitne R.Siimule: kõnnitee tegemise initsiatiiv Piiri tänavale tuli linnalt, aga kasulik
ka arendajale. Kõnnitee, mis läheb Noortekeskuseni, läheb kaupluse ja garaažide vahelt.
K.Koitne E.Kalale: Piiri tänav munitsipaliseeritakse kuni Paldiski maantee s.t
Maanteeametile kuuluva kaitsevööndini.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatatud küsimused
Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.
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