KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila
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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.45
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Erki Fels.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Erki Fels, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Katrin Sassi, Karl
Olaf Loog, Henry Heinleht, Ivar Krustok, Keiu Valge;
Puudusid: Margus Välja, Mairoos Kala;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, haridusnõunik Terje Rämmel, kultuurinõunik Jaanus
Väljamäe.
Erki Fels avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine
2. Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine
3. Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise
kord
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: otsuse eelnõu eesmärk on ümber korraldada Keila Ühisgümnaasium põhikooliks
alates 1. septembrist 2019. Kool nimetatakse ümber Keila Põhikooliks.
Keila Ühisgümnaasiumi arengukavas aastateks 2018-2021 on märgitud, et muudatused,
mis toimuvad ümbruskonna koolivõrgus, avaldavad mõju mittestatsionaarse osakonna
õpilaste arvule. Vaatamata logistiliselt kõige soodsamale asukohale Lääne-Harju
piirkonnas, on viimastel aastatel esinenud probleeme gümnaasiumiosa klasside
komplekteerimisega.
Uut koolitusluba me taotlema ei pea. Otsuse teeb haridusminister, mille alusel hakkame
andma Keilas põhiharidust.
Edaspidi saavad venekeelsed õpilased õppida kas Paldiskis või Tallinnas.

Käesoleval õppeaastal on mittestatsionaarses õppes 9. klassis 5 õpilast, 11. klassis 2
õpilast ja 12. klassis 9 õpilast. Sellel õppeaastal õpib mittestatsionaarses õppes ainult 2
õpilast, kelle elukohaks Rahvastikuregistri järgi on Keila linn.
Keila Ühisgümnaasium korraldatakse ümber põhikooliks 1. septembriks 2019. Selleks
moodustab Keila Linnavalitsus Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamise komisjoni ja
kinnitab Keila Põhikooli põhimääruse.
Keila Ühisgümnaasiumi hoolekogu ja Keila ühisgümnaasiumi õpilasesindus toetavad
Keila Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamist 1. septembrist 2019 põhikooliks.
E.Käsi M.Liivandile: praegu mittestatsionaarses õppivatele inimestele on olukorda
selgitatud.
Praegu soovib kooli esimesse klassi minna 11 õpilast (nendest 3 Keilast), täpne arv
selgub kevadel.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 2
Keila linna tunnustusavalduste andmise korra muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: Senikehtinud määruse § 3 lõike 1, § 6 lõike 1 ja § 9 lõike 1 sõnastuse järgi pidi
linnavalitsus kuulutama välja Keila linna aukodaniku, Keila linna teenetemärgi ja Keila
linna kultuuripreemia kandidaatide esitamise vastavalt „hiljemalt aukodaniku nimetuse
andmisele eelneva aasta 1. detsembriks“, „hiljemalt Keila linna teenetemärgi andmise
aasta 1. veebruariks“ ja „hiljemalt Keila linna kultuuripreemia andmise aastale eelneva
aasta 1. detsembriks“.
Eelnõu § 1 punktidega 1, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks vastavalt määruse § 3 lõige 1,
määruse § 6 lõige 1 ja määruse § 9 lõige 1, lähtuvalt piiravate kuupäevade sätestamise
ebaotstarbekusest Keila linna aukodaniku, Keila linna teenetemärgi ja Keila linna
kultuuripreemia kandidaatide esitamise väljakuulutamisel. Keila linna teenetemärgi ja
Keila linna kultuuripreemia kandidaatide esitamisel piisab kandidaatide esitamise tähtaja
sätestamisest ning Keila linna aukodaniku nimetuse kandidaate võiks esitada esitamise
tähtaega määramata.
Senikehtinud määruse § 3 lõike 4 sõnastuse kohaselt pidi linnavalitsus esitama
volikogule oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja talle tähtajaks saabunud
nõuetekohaselt vormistatud avaldused hiljemalt 1. veebruariks.
Eelnõu § 1 punktiga 2 muudetakse määruse § 3 lõiget 4, lähtuvalt piirava kuupäeva
sätestamise ebaotstarbekusest.
Senikehtinud määruse § 4 lõike 2 sõnastuse järgi pidi aukodaniku nimetuse korraline
andmine toimuma Eesti Vabariigi iseseisvuspäevaks.
Eelnõu § 1 punktiga 3 tehakse muudatus määruse § 4 lõikes 2, lähtuvalt piirava
aukodaniku nimetuse andmise viisi sätestamise ebaotstarbekusest ning sätestades

aukodaniku nimetuse andmise viisi analoogiliselt aumärgi üleandmise viisiga (vt. kehtiva
määruse § 10 lg 4).
Senikehtinud määruse § 9 lõike 4 sõnastuse kohaselt sätestati kultuuripreemia
kandidaatide avalikustamine.
Eelnõu § 1 punktiga 6 tehakse muudatus määruse § 9 lõikes 4, lähtuvalt
tunnustusavalduste kandidaatide võrdse kohtlemise põhimõttest (aukodaniku nimetuse ja
teenetemärgi kandidaate vastavalt kehtivale määrusele ei avalikustata).
Senikehtinud määruse § 9 lõike 1 sõnastuse kohaselt kultuuripreemia komisjon vaatab
läbi, linnavalitsuse poolt esitatud taotlused ja ettepanekud, jaotab preemiasummad ning
nimetab Keila linna kultuuripreemia saajad.
Eelnõu § 1 punktiga 7 muudetakse määruse § 9 lõiget 11, lisades kultuuripreemia
komisjoni tegevuste hulka nominentide arvu ja nominentide otsustamise.
Eelnõu § 1 punktiga 8 muudetakse praktilistel kaalutlustel määruse § 15 lõiget 1, jättes
auraamatusse
kantavateks
tunnustusavaldusteks
aukodanike,
teenetemärgi,
kultuuripreemia ja aumärgi saajate nimed.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise
kord
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile
E.Käsi: Paragrahv 1 sätestab määruse reguleerimisala. Määruses toodud nõuded
hõlmavad kõigi linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste koostamist, kinnitamist
ja muutmist.
Paragrahvis 4 delegeeritakse hallatava asutuse põhimääruse korraldusega kinnitamine
Keila linnavalitsusele.
Paragrahvis 5 tunnistatakse kehtetuks ja/või muudetakse hallatavate asutuste
põhimääruste need sätted, mis reguleerivad põhimääruse kinnitamist ja muutmist
linnavolikogu poolt.
Komisjon arutas volitusnormi õiguspärasust.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
E.Käsi tutvustas komisjoni liikmetele uue algkooli maja juurdeehitust –klassiruumid,
spordihoone ja uus söökla.
E.Käsi K.Valgele: algkooli maja uues osas hakkavad õppima lapsed 1.-4. klassini.
Ühisgümnaasiumile uute ruumide otsimisest me loobusime.
Uue hooneosa ehitus õppetööd ei sega, sest toimub vanast majast eraldi pargipoolses
osas.

E.Käsi M.Liivandile: uue maja ehituse planeerimiseks on moodustatud töörühm ja
valitud arhitekt. Praeguseks on tehtud 3D mudel, tegema on hakatud detailplaneeringut
koos liiklusskeemiga.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 19. märtsil 2019.
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