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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.30
Koosolekut juhatas komisjoni aseesimees Jaan Murdla;
Protokollis Raili Särev;
Koosolekust võtsid osa: Andrus Loog, Karl Olaf Loog, Andres-Indrek Paukson, Kadri
Kalamees, Tarmo Tamkivi, Toivo Lumiste, Jaan Murdla;
Puudus: Snežana Ušakova;
Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska.
Jaan Murdla avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
2. Omafinantseeringu tagamine
3. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: eelnõu on teisel lugemisel. Kahe lugemise vahel ettepanekuid ei tehtud, samuti
ei tehtud neid 16. augusti avalikul arutelul. Koosolekul arutati kooli toitlustust, aga jäädi
siiski praeguse variandi juurde. Praegu saavad tasuta toitu kuni kuuenda klassi k.a
õpilased ja igal aastal lisandub üks klass kuni põhikooli lõpuni. Praegu on meie
eesmärgiks vabastada lasteaedade laste vanemad toitlustuse omaosalusest.
Korrastatud on tegevuskava vastavalt rahandusministeeriumi juhtnööridele.
J.Murdla: oluline on kooli toitlustuse kaardisüsteemi käima saada, et oleks sööjatestkulutustest parem ülevaade.
A.Reiska: tähtis on kaardisüsteem siis, kui tuleb toidu hindasid ümber arvutada.
Otsustati: ühehäälselt toetada määruse eelnõud.
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Päevakorrapunkt 2
Omafinantseeringu tagamine
Komisjoni aseesimees andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast
pikemaajalisele projektile, mille eesmärk on Keila linnas tänavavalgustuse
rekonstrueerimine.
Prognoositav kogumaksumus on kuni 650 000 eurot. Projekti rahastatakse
Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest kuni 65%
ulatuses projekti maksumusest.
Projekti eesmärk on Keila tänavavalgustussüsteemi uuendamine, muutes seda
energiasäästlikumaks. Energiasääst on kavas saavutada ökonoomsemate LED-valgustite
kasutamise ja valgustuse paindliku juhtimise abil. Energiasäästu abil kasvuhoonegaaside
emissiooni vähenemine. Valgustite ja valguspostide uuendamine. Toite- ja
juhtimiskaabelduse, juhtimis- ja toitekilpide uuendamine. Projekti tegevustega
saavutatakse märkimisväärne elektrienergia kokkuhoid üle 30% hinnanguliselt aastas.
Projekti piirkonnaks on Keskväljaku piirkond, Loode-Keila piirkond ja Mudaaugu
piirkond.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud.
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatud küsimused
3.1.A.Loog: teen ettepaneku õnnitleda Avo Reiskat tema 60.-ndal juubelil, tänada teda
suurepärase koostöö eest ja soovida talle edaspidiseks jõudu, jaksu ja tervist!
Komisjon toetas ettepanekut ühehäälselt.
3.2.A.Loog: arvan, et komisjon peaks mõnel tulevasel koosolekul arutama Keila Kooli
finantsküsimust s.h kooli võimet endale kvalifitseeritud õpetajaid leida.
A.Reiska: koos kooli direktoriga on võimalik selline ettekanne teha novembrikuu
koosolekul. Selleks ajaks on parem ülevaade õpilaste ja õpetajate koguarvust ning kooli
finantsseisust.
Komisjoni aseesimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 25. oktoobril.
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