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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.15
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Pille Sakteos, Viljar Paalaroos, Janne Sirel;
Puudusid: Riina Sippol, Kalle Kask, Maret Väli, Andrus Loog, Kadri Tomera, Lea
Vahter, Kertu Lepiksaar;
Kutsutud: abilinnapea Maret Lepiksaar, abilinnapea Eike Käsi;
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (haridusnõunik Terje Rämmel, Erki Fels,
Katrin Sassi, Urve Paltser, Kertu Lepiksaar, Andres-Indrek Paukson, Ivar Krustok,
Daniel Sei).
Kalle Kask avas koosoleku ja avaldas päevakorra:
1. Keila linna arengukava 2035 heakskiitmine ja avalikustamine
2. Kohalalgatatud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Keila linna arengukava 2035 heakskiitmine ja avalikustamine
Komisjoni esimees andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: Keila linna arengukava läheb volikokku esimesele lugemisele.
Arengukava on arutatud visioonikonverentsil ja käis avalikul arutelul.
Visioon on linnaelanike seas läbiviidud rahulolu küsitluse otsene peegeldus.
Keila linna tunnuslause – terve elu keskkond – on Keila visioonikonverentsi töötubade
otsene tulem, mis võtab kokku visiooni ja peegeldab ühtlasi linna olemust.
See on mitmetähenduslik ja osundab elanike jaoks olulistele väärtustele: elukeskkond,
teenused, rohelus, tervislikkus – elukeskkond kõige paremas mõttes.
Kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkond on väga lai, sestap on Keila linn seadnud
järgnevaks aastakümneks 4 eelisarendatavat fookusvaldkonda, mis kõige paremini
aitavad kaasa arenguvisiooni realiseerumisele.
Keila on perekeskne, heakorrastatud, roheline, turvaline ja nutika liikluskorraldusega
väikelinn. Kõik eluks vajalikud teenused on Keilas kättesaadavad ja kvaliteetsed. Linna
keskust ilmestab atraktiivne kaasaegne arhitektuur, kus on mugav liikuda. Keila on parim
linn eluks ilma autota. Kiire interneti ühendus võimaldab enam kaugtöötamist, mis
suurendab elanike kohalolekut ja kohapealsete teenuste tarbimist.

Keila on piirkonna hariduskeskus. Lasteaia ja koolikohad on tagatud kõikidele soovijatele
ja hariduse kvaliteet on kõrge kõikides aspektides. Nüüdisaegse õpikäsitluse ja kaasava
hariduse tulemuseks on edukad, ettevõtlikud ja elus hakkamasaavad noored.
Kultuuriline arendustegevus jätkab vanu traditsioone ja loob elanikele uusi võimalusi
kogu elukaare ulatuses, mis tugevdavad kogukondlikku identiteeti ja suurendavad
ettevõtlikkust. Välja on arendatud head liikumis- ja sportimisvõimalused.
Kogukonnas on rakendunud ringmajanduse mudel, roheline mõtteviis on kasutusel
avalikes asutustes ja elanike keskkonnaalane teadlikkus on kõrge. Välja on töötatud
kliimamuutustega kohanemise kava ning juurutatakse vesinikutehnoloogia rakendamist
linnamajanduses.
Soovitud arengu saavutamiseks on seatud kolm strateegilist eesmärki ning valdkondade
põhiselt kümme alaeesmärki.
Kasutajasõbralikud avalikud teenused;
Turvaline ja terviklik elukeskkond;
Tugev kogukondlik identiteet ja omaalgatus.
M.Lepiksaar A.Loogile: Keila sloganiga edasiminekuks tuleb koostada turundusplaan.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused

R.Sippol: kogukonnas elamise majas on elatud nüüdseks aasta. See aasta on olnud
rahulik. Kõik kohad on täidetud – üks inimene on lahkunud ja üks asemele tulnud.
Samuti on paar töötajat vahetunud.
Ka naabritega on läbisaamine hea, probleeme pole olnud.
K.Kask: mina soovin tänada Riina Sippolit toreda sotsiaalkeskuse sünnipäeva eest.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid tehtud töö eest.
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