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Istungit juhatas: komisjoni esimees Aleksei Šatov
Protokollis : vallakantselei nõunik Helje Jaanimägi
Istungist võtsid osa: komisjoni esimees Aleksei Šatov, ja komisjoni liikmed Jüri Alter , Eduard
Hmeljov, Kristi Lambing, Käti Teär-Riisaar ja Viktoria Visbek.
Puudusid: komisjoni aseesimees Jaan Alver ja komisjoni liige Hannes Kasemaa.
Koosolekust võtsid kutsutuna osa: vallavanema kohusetäitja Erki Ruben, vallasekretär Anti
Pärtel ning valla haridus-, kultuuri ja noorsootööosakonna juhataja kohusetäitja Liivi Siim.
Aleksei Šatov tutvustas päevakorda, mis kinnitati ükshäälselt.
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimääruse II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: Liivi Siim
2. Lääne-Harju valla aukodaniku nimetuse andmine (omistamine)
Ettekandja: vallavanema kohusetäitja Erki Ruben, kaasettekandja Anti Pärtel
3.Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine
Ettekandja: Erki Ruben, kaasettekandja Anti Pärtel
4.Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine
Ettekandja:Erki Ruben, kaasettekandja Anti Pärtel
5. Kohalalgatatud küsimused ja informatsioonid.
1. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimääruse II lugemine ja kinnitamine
Kuulati Liivi Siimu ettekannet.
Muudatusettepanekuid põhimääruse osas esitati määratud 9.juuli tähtajaks kogukondade ,
MTÜ-de, volikogu sotsiaalkomisjoni, vallakodanike kui ka uue direktori poolt mitmeid.
Sotsiaalkomisjoni ettepanek oli asendada määruses kasutatud sõna „õppur“ sõnaga „õppija“.
Uue Muusika- ja Kunstide Kooli direktori ettepanek oli lisada huvikooli tegevuse eesmärgiks
teatrialase huvihariduse andmine.
Lisaks lastele võimaldada huvihariduse kättesaamist ka vallas elavatele täiskasvanutele
(määruse § 8 lg 1). Määruses § 10 lg 3 õppeastme määratlemisel kasutatud sõna „aasta“
asendatakse sõnaga „õppeaasta“.
Määruse § 19 lg 3 sõnastatud huvikooli vastuvõtmiseks kooli direktori poolt moodustatud
vähemalt 3-liikmeline komisjoni teema üle toimus arutelu.
Aleksei Šatov: kelle hulgast moodustatakse direktori käskkirja alusel vastuvõtu komisjon? Kas
need on inimesed tänavalt?

Liivi Siim: see on direktori tööalane ülesanne.
Aleksei Šatov: kus see öeldud on?
Liivi Siim: Huvikooli põhimääruses.
Aleksei Šatov: kui kaua kehtivad komisjoni liikmete volitused?
Liivi Siim: seda ei ole ajaliselt määratletud, tavaliselt igal aastal moodustatakse uus komisjon.
Käti Riisaar-Teär: mõistlik oleks määrusesse kirjutada, kui kauaks komisjon moodustatakse.
Aleksei Šatov: komisjon on vähemalt 3-liikmeline – see on fikseeritud, aga kellest
moodustatakse ja kui pika perioodi peale- see peaks olema fikseeritud määruses. Mida teised
arvavad?
Liivi Siim: eelkõige näen, et komisjoni liikmed moodustatakse kooli õppenõukogu liikmetest
Jüri Alter: nõus , see on konkreetne ja täpne määratlus.
Liivi Siim: kas peaks eraldi korra kehtestama, kuidas vastuvõtukomisjon moodustada?
Jüri Alter ja Anti Pärtel arvavad, et eraldi korda pole vaja kehtestada.
Erki Ruben: küsimus on selles, kes peaks kaasa rääkima selles suhtes, et kas laps võtta kooli
vastu või mitte.
Kristi Lambing: näiteks Georg Otsa Muusikakoolis on kirjeldatud, kes peaks kuuluma
vastuvõtukomisjoni, aga Sauel ja Sakus sellist kirjeldust ei ole.
Anti Pärtel: otsuse õppija Huvikooli vastuvõtmise kohta teeb õppeaasta alguses moodustatud
vähemalt 3-liikmeline komisjon, aga võib kaasata ka teisi isikuid.
Aleksei Šatov: kas täiendusega, et komisjoni liikmeteks võib kaasata ka teisi isikuid on kõik
liikmed päri?
Kõik kohalolijad olid täiendusega nõus.
Liivi Siim: määruse § 20 lg 2 muudetakse sõnastust, et huvikooli lõpetamise tingimuseks võib
huvikool seada lõpueksamite sooritamise, sama paragrahvi lg 3 toodud lõpudokumendi vormi
ei ole riigi poolt kehtestatud, see on kooli otsus.
§ 21 Huvikoolist väljaarvamise puhul on tehtud sotsiaalkomisjoni poolt ettepanek, et
täiskasvanud isik on oma valikutes vaba ja väljaarvamine koolist toimuks tema avalduse alusel.
Lisaks tutvustab Liivi Siim veel mõningaid määrusesse tehtud ettepanekuid, mille kohta
komisjon kuulas ära ega toimunud arutelu.
Aleksei
Šatov:
väga
põhjendatud
ettepanekud.
Kas
on
küsimusi?
Küsimusi kohalolijate poolt ei esitatud.
Aleksei Šatov: teen ettepaneku parandused ja täiendused heaks kiita ja saata määruse eelnõu
volikogule II lugemisele ja kinnitamisele.
Hääletust ei toimunud, kõik kohal olnud komisjoni liikmed olid sellega nõus.
SEISUKOHT:
1.1. Suunata Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus koos täienduste ning
parandustega volikogule II lugemisele ja kinnitamisele.
2. Lääne-Harju valla aukodaniku nimetuse omistamine
Kuulati Erki Rubeni ettekannet
On laekunud kaks ettepanekut aukodaniku nimetuse andmiseks :
Risti Kooli poolt esitati Mati Vetevool, kes lisaks igakülgsele abile ja toetusele koolile on ka
olnud Kloostri jõe kalavarude taastaja. Mitmekülgse panuse eest valla suurtööandjana, kodumaisel
erakapitalil baseeruva tootmis- ja müügiettevõtte looja ja juhina; elukeskkonna arendamisel ning
kultuuri-, spordi- ja koolielu toetamisel.

Teiseks kandidaatiks esitati Uno Loop, kelle tunnustamist maakondlikul tasandil toetab
vallavalitsus.

Toimus arutelu.
Aleksei Šatov: Mati Vetevool oli seda väärt, et omistada temale postuumselt valla aukodaniku
tiitel.
Käti Riisaar-Teär: statuudi kohaselt saab vallas anda välja ainult ühe aukodaniku tiitli.
Aleksei Šatov: Uno Loop väärib tunnustamist maakondlikul tasandil. Teisalt, vastavalt LääneHarju valla tunnustamise määrusele aukodaniku tiitli omistatakse ainult üks tiitel aastas.
SEISUKOHT:
2.1. Kõik komisjoni liikmed olid seisukohal suunata volikogule ettepanek omistada
postuumselt Mati Vetevool’ule Lääne-Harju valla aukodaniku nimetus ja anda
aukodaniku märk Mati Vetevoolu pereliikmetele.
3.Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine
Ettekandja Erki Ruben
Esitatud on 3 kanditaati: Leemet Vaikmaa, Jüri Alter ja Ljudmila Maslakova.
Anti Pärtel: Ljudmila Maslakovat on vallavalitsus tunnustanud valla teenistusmärgiga
pikaajalise töö eest Paldiski Muusikakooli direktorina.
Aleksei Šatov: teen ettepaneku anda valla teenetemärk Leemet Vaikmaale pikaajalise töö eest
omavalitsuses. Ta on olnud üle 30-ne aasta Padise valla ja enne seda Padise külanõukogus
spetsialistist kuni tippjuhini ametis, samuti paljude volikogu koosseisude liige.
Tema juhtimisel on hoitud ja arendatud Padise piirkonda kõigis eluvaldkondades.
Teine Lääne-Harju valla teenetemärgi kandidaat on Jüri Alter.
Jüri Alter taandab ennast otsustamisest ja lahkub koosoleku ruumist kl 17.05.
Aleksei Šatov: Jüri Alter on töötanud Lääne-Harju valla lasteasutuste direktorina 41 aastatPadise koolis, Keila SOS lastekülas,Lohusalu koolis, Laulasmaa Koolis ja Riti koolis.Jüri käe
all on üles ehitatud uued koolimajad Padisel (1982.a.) ja Laulasmaal (2007.a.).Jüri Alter on
pikaaegne haridustöötaja ja oma ala tõeline asjatundja. Jüri Alter väärib temale Lääne-Harju
valla teenetemärgi andmist.
Jüri Alter saabub tagasi kl 17.15.
SEISUKOHT:
3.1. Kõik komisjoni liikmed olid seisukohal suunata volikogule ettepanek anda kaks
Lääne-Harju valla teenetemärki kahele nominendile: Leemet Vaikmaale ja Jüri Alterile.
4.Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine
Ettekandja Erki Ruben
Nominendid teeneteplaadile on ettevõte Cronimet Nordic OÜ, Eesti Kaitseväe
Logistikapataljon ja AS Tallink Grupp, perekond Vahtramäe ja Prantsi talu ohtu külast ning
koolitüdruk Janeli Laas Paldiskist.
Paldiski linnas tegutsev Cronimet Nordic OÜ pakub tööd kohalikele elanikele, panustab linna
puhtamasse elukeskkond abistades koristustöödel ja mahajäetud hoonete likvideerimisel.
Ettevõte toetas Paldiski skatepargi ehitust.
Logistikapataljoni ajateenijad abistavad koristustöödel pakkudes abi ka tehnika näol, samuti
toetanud oma vahenditega valla ürituste korraldamist.
Valla pikaajaline koostööpartner AS Tallink Grupp on annetanud vallale materjale ja sisustust
valla allasutuste tarbeks, näiteks Ämari Tugikeskus on sisutatud nende mööbli ja tekstiilidega.
Arutelu käigus otsustati, et valla teeneteplaat antakse kõigile kolmele ettevõttele.

SEISUKOHT:
Kõik komisjoni liikmed olid seisukohal suunata volikogule kinnitamiseks ettepanek anda
Lääne-Harju valla teeneteplaat kolmele nominendile : Cronimet Nordic OÜ-le, Eesti
Kaitseväe Logistikapataljonile ja AS Tallink Gruppile.
Ühehäälselt komisjon otsustas jätta tunnustuse liik määratlemata Prantsu talu ja
perekond Vahtramäe ning Janeli Laasi puhul. Lugeda nimetatud nominendid
mittekvalifitseerunuteks tunnustuse saamiseks Lääne-Haju valla tasemel.
5.Informatsioon
Komisjoni esimees kuulutas koosoleku lõppenuks.
Järgmine haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjoni koosolek toimub 23.augustil 2021 kl 16.00 asukohaga Rae 38, Paldiski linn.
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Aleksei Šatov
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

