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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 18.50
Koosolek toimus elektroonilises süsteemis Zoom ja Keila Linnavalitsuse saalis.
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask.
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Pille Sakteos, Andrus Loog, Lea Vahter, Oksana
Jõe, Kadri Tomera, Janne Sirel;
Puudusid: Riina Sippol, Maret Väli;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, kultuurinõunik Jaanus Väljamäe, linnasekretär Maris
Mäger, IT-spetsialist Tarmo Rande;
Kalle Kask avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti.
Koosolek toimus koos kultuurikomisjoniga (Erki Fels, Ivar Krustok, Kertu Lepiksaar,
Keiu Valge, Karl Olaf Loog, Urve Paltser, Katrin Sassi).
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna põhimääruse muutmine
2. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna põhimääruse muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Maris Mäger.
M.Mäger: Keila linna põhimääruse muutmise eelnõu esitamise eesmärk on viia
põhimäärusesse volikogu ja linnavalitsuse istungite ning volikogu komisjonide
koosolekute virtuaalset läbiviimist käsitlevad sätted.
Keila linna põhimääruses tehakse muudatused linnavalitsuse, komisjonide ja volikogu
toimumiste kohta, kultuuripreemia andmise osas viiakse see kooskõlla Keila
tunnustusavalduste andmise korraga ning samuti tehakse muudatus linna arengukava
üldistes põhimõtetes.
§17 täiendatakse lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:
„(1¹) Vajadusel, sh eriolukorra ajal, võib komisjoni koosolek toimuda või komisjoni
koosolekul osaleda virtuaalselt, kui koosoleku läbiviimiseks kasutatakse elektroonilist
reaalajas koosolekust osavõtu süsteemi. Komisjoni koosoleku virtuaalse toimumise
otsustab komisjoni esimees. Koosoleku virtuaalse toimumise eriolukorra ajal otsustab
volikogu esimees. Koosolekul viibimise ajaks loetakse aega, mil komisjoni liige on
koosolekul osalemist võimaldavasse infosüsteemi sisse loginud.“

M.Mäger K.Kasele: kui komisjoni koosolek toimub füüsiliselt kohale tulles, siis võib
sellel osaleda ka virtuaalselt.
Otsustati: häälteenamusega (5 poolt, 1 erapooletu) lõpetada määruse eelnõu esimene
lugemine
Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatatud küsimused

2.1. K.Tomera: palun linnavalitsusel üle vaadata Muusikakooli tegevus eriolukorra ajal.
Muusikakooli kodused ülesanded antakse edasi segaselt.
T.Rande: panin kodused tööd kodulehele ülesse nädalate kaupa. Meilid tuleb edaspidi
teha klasside kaupa, see teeb asja selgemaks.
2.2. E.Fels: Keila linna üritused lükkuvad eriolukorra tõttu edasi või jäävad sootuks ära
(1. mai aktus ja titeralli). Mida arvavad komisjoni liikmed sellest, et Keila linna päev
jääb sel aastal ära või lükkame selle edasi?
E.Käsi: oleme küsimust arutanud. Kas on mõistlik sellel aastal seda riski võtta? Tegemist
on kevade sündmusega, mida on edasi lükata keeruline.
O.Jõe: see on koht mõtlemiseks. Mida arvavad asjast laadal osalejad? Raskes olukorras
vajavad just väikeettevõtjad üritust.
K.Sassi: linna päeva sellisel moel nagu see siiani on toimunud, edasi lükata ei saa. Sügise
poole saab korraldada alternatiivina Kihelkonna päevad.
A.Loog: laata sellise kujul sügise poole korraldada ei saa. Siis võib korraldada mingi
muu ürituse.
K.Kask: suur töö on hetkel tehtud. Laadal müüakse enamasti muud kaupa, taimede
müüjaid on väike osa. Seega võib minu meelest Keila Päeva edasi lükata, sest programm
on kokku pandud.
K.Sassi: oht on, et suvel on väga palju üritusi, mis üksteist katma hakkavad.
K.Tomera: me ei tea, milline suvi tuleb. Keila Hoovilood on üks võimalik variant koos
Keila päevaga teha.
K.Sassi: sobib ükskõik millise üritusena, aga mitte Keila Päevana.
E.Fels: augustile lükates võib sellega kaasneda topelttöö, mis võib jällegi nurjuda.
K.Sassi: pean laadalistele lähema 2 nädala jooksul ütlema, kas Keila päev toimub mai
lõpus.
E.Käsi: järgmisel nädalal peab linnavalitsus otsustama, kas linna päev toimub mai lõpus
või mitte.
J.Sirel: ürituse peab tegema tulevikus mingi muu nimel all.
E.Käsi: praegu on 2 varianti: kas Hoovikohvikute päev või Kihelkonna päev.
K.Lepiksaar: miks mitte teha palju väikseid üritusi erinevatele sihtgruppidele?
K.Valge: toetan Kallet, sest linna päev on linnakodanikele tähenduslik sündmus.
Otsustamisega saab kuu jagu oodata.
A.Loog: kõige reaalsem on üritus teha augusti lõpus n.t Taasiseseisvumise päeval.

K.Kask: me peame ootama valitsuse otsust, kuidas elu edasi hakkab minema ja alles siis
saab otsuse teha.
2.3. K.Lepiksaar: Miki lasteaed puhkab kollektiivselt tavaliselt juulikuus. Kas
eriolukorra tõttu on võimalik teha sel aastal lasteaedade puhkused teisiti?
E.Käsi: Rukkilille lasteaed ei puhka ja sinna saavad vajadusel lapsed minna. Teiste
lasteaedade osas on praegu asi lahtine. Tuleb arvestada sellega, et osad lapsevanemad
saavad suvel tööle minna. Läbirääkimised lasteaedadega käivad.
2.4. U.Paltser: kas on arutatud, kuidas toimuvad lõpuklasside aktused?
E.Käsi: praegu ühtegi otsus selles osas tehtud ei ole, aga arutelud käivad. Mingil moel
lõputunnistused kätte saab antud. Miki ja Vikerkaare lasteaed on kokku leppinud, et
lasteaedade lõpupidusid ei tule.
2.5. K.Tomera: kuidas on lood koolimaja juurdeehitusega? Pean silmas erivajadustega
laste küsimust.
E.Käsi: läheme praegu kooli planeerimisega edasi. Ruumilahenduste arutelud seisavad
alles ees.
E.Käsi: arvan, et teema peab sotsiaalkomisjonist läbi käima.
J.Sirel: HEV laste õpetajad kurdavad, et neid ei ole protsessi kaasatud. Palun seda
kindlasti teha.
E.Fels: kooli juurdeehituse ruumiplaneering tuleb kindlasti sotsiaal- ja
kultuurikomisjonides arutusele.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 19. mail 2020.
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