Muudatusettepanekud Kiili valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022
Muudatusettepaneku
esitaja

Muudatusettepanek

Selgitus

1. Indrek Grusdam

p 2.4.1 lisada, et: "Vallavalitsus kaalub 2020.a aasta jooksul Hetkel puudub selgus, milline Toetab
katkusurnuaia kohaliku kaitse alla võtmist."
on täpne protseduur,
mööndusega
seadusandlik alus jne ja kas see
on võimalik saavutada 2020.
aasta jooksul, sh piirangute
seadmine eraomanikule,
üldplaneeringu pooleliolev
menetlus jms. Seetõttu on
ettepanek jätta ajaline
määratlus parandusettepanekust
välja.

2. Indrek Grusdam

p 2.4.1 lisada, et: "Kui raudtee rajamine osutub vältimatuks eeldab
vallavalitsus kohaliku peatuse ehitamist ja teeb
selleks koostööd arendajatega."

3. Indrek Grusdam

p E10.1 lisada pärast sõna "teede" sõnad", spordi- ja mänguväljakute"

4. Indrek Grusdam

lisada p E11.4 järgmises sõnastuses "Korraldatud on veetrasside
läbipesu piisava regulaarsusega ja elanike
varajane eelteavitamise sellest." Finatseerimise on Kiili KVH
majandustulemustest.

Veetrasside läbipesu vajaduse
ja intervalli kajastamine ei ole
KOV arengukava teema.

Ei toeta

5. Indrek Grusdam

lisada p E14.4 järgmises sõnastuses "Lähtse spordimänguväljaku

Vallavalitsusel on antud

Toetab

Kui Rail Balticu ja Tallinna
ringraudtee ehitus osutub
vältimatuks, on Kiili valla
elanike huvides kohaliku
peatuse rajamine Luige-Kangru
piirkonnas ning vald teeb antud
osas riigiga koostööd. Projekti
(kaas)finantseerimine ei ole
selle väga kõrge maksumuse
tõttu omavalitsusele jõukohane.

Vallavalitsuse
seisukoht

Ei toeta antud
sõnastuses, VV
pakutud sõnastus
on selgituste
lahtris.

Toetab

Muudatusettepaneku
esitaja

6. Ardo Niinre

Muudatusettepanek

Selgitus

(Rätsepa elurajoonis) valgustamine", kuni 5000,
2020.a, vallaeelarve.

mänguväljaku valgustuse
täiendamine 2020. aastal
nagunii plaanis.

Täiendada AK kultuuriväärtuste osa tuginedes esitatud tabelile

-

-

-

7. Ardo Niinre

Lisada „Koostöös Rae vallaga Jüri kihelkonna teemaliste
ajalookonverentside korraldamine“

Vallavalitsuse
seisukoht

Vallavalitsus toetab
Toetab osaliselt
eraalgatusel põhinevat
pärimuse kogumist ja
talletamist.
Vallavalitsus ei toeta
Peeter suure
merekindluse objektide
tähistamist, kuna
ligipääs nendele ei ole
tagatud (asuvad
valdavalt eramaal) ning
antud objektidega
saavad huvilised
oluliselt paremini
tutvuda nt Harku valla
territooriumil.
Vallavalitsus ei toeta
muuseumi rajamist,
selleks puuduvad hetkel
sobivad ruumid ning
pole selge ka
kontseptsioon.

Juhul, kui Rae vald on
Toetab
huvitatud ja leiduvad
entusiastid, kes üritusi ette
valmistavad ja korraldavad, siis
on kindlasti võimalik sellele

Muudatusettepaneku
esitaja

Muudatusettepanek

Selgitus

Vallavalitsuse
seisukoht

leida valla poolne finantstugi.
8. Ardo Niinre

Lisada: palvemaja remont- suure saali põranda vahetus
(seen on sees), sinna küttekolde
ehitamine, uute treppide ehitus, sadevee eemale
juhtimine, oreli remont, piirdeaia ehitus.

Kiili vallavalitsus on olukorrast Toetab
teadlik ja kavandab 2020 aasta
eelarvesse vahendid põranda
vahetuse toetuseks ning
ülejäänu vastavalt võimalustele
edaspidi järgmistel
eelarveaastatel.

