KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
Keila

21. mai 2019 nr 5

Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.40
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Erki Fels.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Erki Fels, Merle Liivand, Kertu Lepiksaar, Karl Olaf Loog,
Henry Heinleht, Ivar Krustok, Keiu Valge, Katrin Sassi, Margus Välja;
Puudus: Mairoos Kala;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, arendusnõunik Maret Lepiksaar, haridusnõunik Terje
Rämmel, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe.
Koosoleku esimene ja päevakorrapunkt toimus koos sotsiaalkomisjoniga (Kalle Kask,
Merle Liivand, Andrus Loog, Lea Vahter, Maret Väli, Oksana Jõe, Kadri Tomera)
Erki Fels avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
2. Keila Kooli põhimääruse kinnitamine
3. Keila Põhikooli kinnitamine
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju
maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavva
Komisjoni esimees andis sõna Maret Lepiksaarele.
M.Lepiksaar: tegemist on eelnõu teise lugemisega. Volikogust tulid
muudatusettepanekud, mis on eelnõusse sisse viidud. Nüüd on tabelis sees ka Sauele ja
Kloogaranda kergliiklustee rajamisel osalemine 100 000 euroga. Oleme sellest teavitanud
ka naaberomavalitsusi, et ka nemad selle oma eelnõusse sisse paneksid.
Ettepanek Ühistranspordikeskuselt on panna bussipeatustesse infotablood. Seda on
toetanud ka teised omavalitsused.
Oma soovid on linnal mõistlik tegevuskavva panna, siis on võimalus selle alusel toetusi
taotleda.
Otsustati: (8 poolt, 1 erapooletu) toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

Päevakorrapunkt 2
Keila Kooli põhimääruse kinnitamine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: hallatavate asutuste põhimäärused on volikogu pädevuses. Põhimääruse
eelnõusse tehti kooli hoolekogu jt poolt mõned muudatusettepanekud.
1) § 9 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „õppejuhid“ sõnaga
„õppealajuhatajad“;
2) § 22 lõige 5 jäetakse välja, kuna on lõike 3 kordus, mille tõttu muutuvad senised
lõiked 6,7,8, 9,10 ja 11 vastavalt lõigeteks 5,6,7,8,9 ja 10;
3) § 24 lõike 2 punkt 8 jäetakse välja, mille tõttu senine sama § lõike 2 punkt 9
muutub punktiks 8;
4) § 29 lõike 2 punkti 5 täiendatakse ja selle uus sõnastus on: „5) teha koostööd
kooliga ja osaleda arenguvestlustel kuni õpilase 18.eluaastani“.
5) § 33 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekst“ kiidab heaks hoolekogu“ tekstiga
„hoolekogu annab sellele arvamuse“.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 3
Keila Põhikooli kinnitamine
Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: alates 1. septembrist on Ühisgümnaasiumi asemel Keila Põhikool. Seetõttu oli
vaja koostada ka uus põhimäärus. Praegu kehtiv põhimäärus on aastast 2011. Aluseks on
võetud Keila Kooli põhimäärus.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
4.1. E.Käsi M.Liivandile: koolil on probleeme haldusküsimustega. Koostöö Keila Veega
ei toimi praegu hästi.
H.Heinleht: probleem on põhiliselt logistiline ja seega võtab iga probleemi lahendamine
liiga kaua aega.
4.2. P.Peterson A.Loogile: Pargi tn 37 hange on üleval ja me tegeleme sellega aktiivselt.
Projekteerimishange on välja kuulutatud. Samal ajal on kohtusse kaevatud Keila
Linnavalikogu 26. märtsi 2019 otsus nr 11 „Keila linn, Haapsalu mnt 60
detailplaneeringu tunnistamine osaliselt (Pargi tn 37 kinnistu osas) kehtetuks“.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 11. juunil 2019.
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