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SISSEJUHATUS 

Eesti muusikahariduse süsteem pakub igale noorele, kes on huvitatud pillimängu õppimisest, 

laulmisest või osalemisest kooride töös, päris mitmeid valikuid, et saada endale sobiv muusika-

alane alusharidus. On loodud mittetulundusühing Eesti Muusikakoolide Liit, mis ühendab üle 

vabariigi 84 muusika- ja kunstide kooli (Eesti Muusikakoolide … 2014). Lisaks pakuvad 

muusikaõppimise võimalusi ka mitmed stuudiod ja koolituskeskused. 

Muusikakoolide kujunemine jääb Teise Maailmasõja järgsesse perioodi ehk aega, kui loodi Eesti 

NSV. Nõukogude-aegsed lastemuusikakoolid asendasid varasemat eraõpetajate institutsiooni. 

Samas oli see üldkokkuvõttes väga positiivne muutus. Lastemuusikakoolidel oli ühtne õppeplaan 

ja riiklikud ressursid selle täitmiseks, nii et saadav haridus oli palju laiem ja süsteemsem kui 

lihtsalt eraõpetaja juures tundides käimine. (Eesti Klaveriõpetajate … 2015) See ei ole väga pikk 

periood, umbes 70 aastat tänapäevani ja seetõttu on muusikakoolide ajalugu küllaltki hästi ja 

täpselt kirja pandud. Faktilised andmed on kättesaadavad pea iga muusikakooli kodulehel. 

Muusikakoolid on oma juubeliteks koostanud ajaloost ülevaadet andvaid kogumikke. Sama 

olukord on ka Keila Muusikakooliga. Igaks juubeliks (20, 25, 30) on välja antud väike 

infobülletään, mis tutvustab põgusalt kooli asutamist ja kujunemislugu. Et bülletäänide maht on 

väga väike, siis piirdub nendes sisalduv info kooli kujunemisloo lühikokkuvõttega. Põhjalikumat 

ülevaadet ja uurimustööd kooli kujunemisest ei ole seni koostatud. 

Muusikakooli 40.juubel saabub 2016.aastal. Esimene pool sellest ajast jääb Nõukogude Eesti 

perioodi ja teine, veidi pikem periood Eesti Vabariigi aega. Käesoleva töö eesmärk on anda 

ülevaade Keila Muusikakooli kujunemisest ja tegevusest läbi kooli eksisteerimisaja. Teema 

valiku ajendiks on huvi kodulinna muusikakooli tekkeloo ja kogu ajaloo vastu. Uurimustöö 

käigus antakse ülevaade, kuidas alustas kool oma tegevust, mis tingimused olid 1970ndatel ja 

kuidas need ajas on muutunud. Lisaks uuritakse, kas ja mille poolest erines Keila Muusikakool 

Nõukogude Eesti perioodil teistest tüüpmuusikakoolidest. Tegutsesid ju tolleaegsed 

haridusasutused ühtse õppeplaani alusel rangelt kontrollitud ühiskonnas. Üle poole Keila 
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Muusikakooli tegutsemise ajast jääb taasiseseisvunud Eesti aega. Materjalidega tutvudes tekkis 

mõte uurida ning võrrelda muusikakooli käekäiku läbi kahe nii erineva riigikorra. Tuginedes 

materjalidele püstitas autor järgmise uurimisülesande – mis muutus muusikakoolis kui 

institutsioonis vana nõukogude süsteemi lagunedes ja üleminekul iseseisvasse Eesti vabariiki. 

Keila Muusikakooli näol on tegemist suhteliselt noore muusikakooliga, mille ajalugu on lisaks 

juubelibülletäänidele eelnevalt käsitletud kahes Keila haridusloost ülevaadet andvas raamatus. R. 

Kukneri ja H. Kala poolt 1997 aastal välja antud „Keila kooliloost“ puudutab põgusalt 

muusikakooli, 2004 aastal R. Kukneri poolt Keila Gümnaasiumi 50. aastapäevaks välja antud 

raamatus „Õpime elule“ käsitletakse eraldi peatükis muusikakooli tegemisi. Autor leidis Keila 

kooli gümnasisti Karl Kristian Alasi poolt 2013/2014 kirjutatud uurimustöö „Keila Muusikakooli 

roll Keila linna hariduselus“, mis käsitleb Keila Muusikakooli tähtsust linna hariduselus. (K. K. 

Alasi, 2013/2014) 

Uurimustöö tegemiseks kasutatakse allikmaterjalidena dokumente, mis asuvad endiselt 

muusikakooli arhiivis. Arhiiv koosneb peamiselt direktori käskkirjadest aastatest 1976 – 2014. 

Need annavad informatsiooni muusikakoolis õpetatavate erialade, õpetajate tegevuse, 

konkurssidel osalemise, õppemaksu jms kohta.  

Kauaaegne muusikakooli pedagoog Juuli Virroja tegi ära tänuväärse töö ja pidas aastatel 1976 -

2006 päevikut, kajastades muusikakooli tegemisi aastate lõikes. Kronoloogilises järjekorras on 

iga õppeaasta mahutatud kahele A4 formaadis lehele, kus antakse kokkuvõtlik ülevaade õpilaste 

üldarvust, 1. klassi sisseastujatest ja muusikakooli lõpetajatest erialade kaupa ning osaletud 

konkurssidel saavutatud tulemustest. Mõned õppeaastad on täidetud puudulikult, mida on näha 

ka päeviku põhjal koostatud tabelitest Lisa 1 ja Lisa 3.  

Kooli arhiivis on olemas ka album hea pildivalikuga. Samuti on säilitatud väljalõiked 

ajakirjanduses ilmunud muusikakooli puudutavatest artiklitest. Keila kooli ajaloost ja 

kujunemise protsessist andsid hea ülevaate juba eespool mainitud raamatud „Õpime elule“ 

(2004) ja „Keila kooliloost“ (1997). Eesti Riigiarhiivi Rakvere osakonnas (Lääne-Viru Maa-

arhiiv) tutvus autor Eesti NSV Harju Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 

Kultuuriosakonna käskkirjade ja kirjavahetusega, mis puudutas Keila Muusikakooli. Autor uuris 

ka Riigiarhiivi Maneeži tänava hoidlas asuvaid säilikuid Eesti NSV Kultuuriministeeriumi 

otsuste, käskkirjade ja kirjavahetusega muusikakoolide asutamise ja töö korraldusliku poole 

kohta. Uurimustöö koostamisel vaadeldi erinevaid dokumente ja trükiseid, neid materjale 

omavahel võrreldes ja analüüsides.  
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Töö on kirjeldava iseloomuga ning autor annab ülevaate, kuidas kool arenes ja tegutses läbi 

aastate. Uurimustöö koosneb neljast peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse kooli asutamise 

eellugu, millised tingimused viisid Keila muusikakooli asutamiseni. Teises peatükis antakse 

ülevaade kooli asutamisest. Kolmandas peatükis uuritakse koolielu aastatel 1976 kuni 1991 ja 

neljandas aastatel 1991 kuni 2014. Uurimus ulatub kuni aastani 2014. 
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1 EELLUGU 

Muusikaga tegelemine ja muusikategemine ulatub Eestimaal sajandite taha. Lihtsamat 

pillimängu harrastasid meie esivanemad nii mõnelgi küla koosviibimisel või vabal hetkel 

rehetoas. Mitmehäälset koorilaulu hakkas esimesena juurutama kirik, kirikute kõrvale tekkinud 

külakoolid jätkasid mitmehäälselt laulmise traditsiooni.  

Muusika kuulus kõikvõimalike tseremooniate juurde. Keskajal olid igal linnal linnamuusikud. 

Ülikoolil olid ka muusikaõpetajaid vaja ennekõike aktuste piduliku ilme kujundamiseks. 1632. 

aastal asutatud Tartu Ülikooli rootsiaegse perioodi esimesel etapil muusikameistreid ametis ei 

olnud, küll aga alates 1690. aastast. 1803. a vastuvõetud põhikirjas oli Tartu Ülikoolilgi 

muusikaõpetaja koht, kuid sobiv mees leiti ametisse alles kolm aastat hiljem. Tema juhatada olid 

üliõpilaste koorid, ansamblid, orkestrid. Muusikaõpetajad osalesid aktiivselt linna muusikaelus. 

(Leppik, 2011: 108 kaudu) Esialgu puudutas noodiõpetus kohalikke muulasi, jäädes eestlastest 

ehk „maarahvast“ suhteliselt kaugele. Maarahva muusikaõpetus oli seotud juba rootsi ajal 

kirikulaulust alguse saanud traditsiooniga. 19. sajandil levitasid noodikultuuri õpetajate 

seminaridest tulnud kooliõpetajad. Ühe suurema mõjuga muusikakultuuri arengule ja levikule 

Eestis oli Valga Kihelkonnakooliõpetajate Seminar, mille kauaaegne juht oli Janis Cimze. 

Seminar andis hea ettevalmistuse tegutsemiseks koori- ja orkestrijuhina. (Elango, 2010) Tänu 

sellele said võimalikuks laulupeod, mis omakorda olid head kultuurilevitajad. 

Maarahval musitseerimise oskus sajandite jooksul aina kasvas. Mitmehäälse laulmise toel 

arenesid välja XIX sajandi keskpaigas esimesed laulukoorid. XIX ja XX sajandi vahetusega 

kasvab selge vahe professionaalsete ja mitteprofessionaalsete muusikute vahel. Professionaalid 

tulid enamasti Peterburi konservatooriumist. Eesti Vabariigi sünniga 1918.aastal loodi ka 

muusikaelule soodsam pinnas. Aasta hiljem asutati kõrgemad muusikakoolid Tallinnas ja Tartus. 

(Eesti muusika infokeskuse … 2014) Muusikaõpetuse keskused moodustusid rohkemal määral
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linnadesse, aga ka maarahvas ei jäänud kõrvale. Külapidudel leidus ikka mõni pillimees ja kui 

oli pillimees, siis võeti ka laul ülesse. 

1.1 Hariduse areng Keilas 

1691. a hakati Keila köstrimajas lastele haridust andma. Õpetati kirjatarkust, katekismust ja 

kirikulaule ning õpetajaks oli Keila esimene köster – koolmeister Elias Packel. 1726. aastal, kui 

Elias Packel suri, ulatus lugemisoskusega inimeste arv Keila kihelkonnas 478ni. (Kukner ja 

Kala, 1997: 6) Rootsi aja lõpul rajatud köstrikoolid lõpetasid tegevuse Suure näljahäda (1695-

1697) ning sellele järgnenud Põhjasõja ja katku aastatel. Järgneva saja aasta jooksul Keila 

koolielust andmeid ei ole leitud. Arvata on, et eestlaste lugemisoskus arenes samal ajal 

koduõpetuse teel. Köstrikoolide ulatuslikum taastamine või uute loomine kihelkonnakeskustes 

algas paarkümmend aastat hiljem ja 18. sajandi keskpaiku olid köstrikoolid paljudes Eestimaa 

kihelkondades (Liim, A. 1999: 101). Kõik koolid olid lugemiskooli tasemel, välja arvatud Keila, 

kus köster-koolmeister Isaak Titfer õpetas ka kirjutamist (Kukner, R. 2004: 7). 18. sajandit 

iseloomustab lugemisoskuse omandamine kodudes, kirikute juures asuvates leerikoolides, küla- 

ja mõisakoolides.  

1820. aastal seadis pastor O. R. von Holtz Keila kihelkonnas sisse kaks rändavat 

lugemisõpetajat, kes said kihelkonnalt palka kuni 1884. aastani. Keila vallakool asutati Kustas 

Ampli poolt1867. a Valkse külas Väljaotsal. Kas rändavad lugemisõpetajad ka muusikaliselt 

lapsi harisid, ei ole teada, kuid vallakoolide õppekavas oli 19. sajandil lisaks lugemisele ning 

katekismusele ka kirikulaul. (Liim, A. 1999: 115) Kuni 1872. a käidi koolis kaks päeva nädalas, 

siis muudeti korda ja koolis hakati käima kolm korda nädalas. Kool oli kaheklassiline. Läbi 

kirikulaulude õppimise toimuski õpilaste esmane kokkupuude muusikaõpetusega. 1886. aastal 

asus kool ümber Kruusiaugule, kus õppetööd tehti 1919. aastani. (Kukner ja Kala, 1997: 7)  

Sama ajal puudus kool Keilas. Kirikuõpetaja Jakob Kukk koos lastevanematega otsustasid 

asutada 1907. a oktoobris Keila Rahvaharidusseltsi kooli. See oli eestikeelse õppega erakool, 

millele pikka eluiga ei antud. Kool suleti juba 23. mail 1911. Põhjuseks nimetati kahjulikku mõju 

ümbruskonna koolide õpilaste riigikeele oskusele. (Kukner ja Kala, 1997: 7) 

1912. a alustas tööd venekeelne „Keilaskoje pravitelstvennoje utšilištše“. Koolis töötas 3 klassi 

ja õpilaste arv oli 87. 1918/1919. õppeaastal avati 6. klass ja aasta hiljem hakkas Keila kool 

kujunema 6-klassiliseks algkooliks. 1920/1921 õppeaastal õppis koolis juba 175 last. Samas 

puudus koolihoone. Vald üüris erinevaid ruume, mis õppetööks tihtipeale ei sobinud. 1920ndail 
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töötas Keila Algkool ruumipuudusel neljas majas. Vaatamata mitmetele nõudmistele puudus 

Keilas kuni 1930. aastani ajakohane koolihoone. (Kukner ja Kala, 1997: 7-8) Uus koolimaja 

valmis ühe aasta jooksul ja 1930. aasta 21. septembril toimus koolimaja pühitsemine. Koolimaja 

kerkis Eesti Vabadussõjas langenute mälestuseks. Uut koolimaja õnnistas piiskop J. Kukk, laulis 

Keila segakoor, kooliõpilaste koor, laule saatis kohalik pasunakoor. Koolis õpetati eesti keelt, 

matemaatikat, kodulugu, looduslugu, maateadust, ajalugu, saksa keelt, laulmist ja käsitööd. 

(Kukner ja Kala, 1997: 10) Lisaks tegutsesid Keilas erinevad isetegevuslased erinevates 

seltsides. 1935. aastal koonduti üheks organisatsioonide vaheliseks üksuseks, mis sai nimeks 

Keila Rahvamaja (Keila Linna ...2016). 

Esimesel iseseisvusajal, 1927. aasta jaanipäeval toimus Keila laulupäev, mis oli esimene pärast 

30 aastat. Eelmised korraldati tsaariajal. Juba siis peeti Keilas koorilaulust väga lugu. 

Laulupäevast võttis osa 12 laulukoori 500 lauljaga. Kohalik pastor A. Köögardal kõneles „laulu 

mõjust“. Segakoore juhatas D. Orgussaar, pasunakoore J. Tammar. (Eestielu ... 2016) 

Vabariigi aega iseloomustab järjepidev koolihariduse andmine ja muusikaelu arenemine. 

Muusikaga tegelemiseks olid võimalused head. Uues koolimajas olid nii klaver kui keelpillide 

komplekt, mille kinkis Keila Laulu ja Muusika Selts. 1935. a toimus Tallinnas Harjumaa koolide 

laulu- ja võimlemispidu, millest võtsid osa Keila algkooli 60 lastekoori lauljat. (Kukner ja Kala, 

1997: 10-11) Linnas tegutsesid rahvamaja juures erinevad seltsid, kus isetegevuslased 

moodustasid koore ja orkestreid. Muusikaõpetust jagati nii eraõpetaja käe all kui koolitunnis.  

1.2  Lastemuusikakoolid ENSV-s 

Eesti NSV (Nõukogude Sotsialistlik Vabariik) moodustamisega lõhuti Eesti Vabariigi aegne 

haridussüsteemi administratiivne ühtsus. Kutseõppeasutusi hakati NSV Liidu eeskujul viima 

Eesti NSV Hariduse Rahvakomissariaadi alluvusest teiste ametkondade alluvusse. 1941. a 

jaanuaris anti kunsti- ja muusikakoolid Eesti NSV Kunstide Valitsusele (Okupatsioonide 

muuseum … , 2015). Saksa okupatsiooni aastate kohta 1941. aasta septembrist kuni 1944. aasta 

oktoobrini ei leidnud autor informatsiooni, kas midagi muutus ja mis suunas.  

Mõni aasta hiljem, nõukogude aja alguses, toimus laste ja noorte muusikahariduse ulatuslik 

laienemine üle Eesti, sest loodi lastemuusikakoolide võrgustik, millest on kasvanud välja enamik 

tänapäeval tegutsevatest suuremates keskustes asuvatest muusikakoolidest. Selle otsuse 

alusdokumendiks võib pidada 29. septembrist 1948. a ilmunud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 

määrust nr 923 „Muusikakaadrite ettevalmistuse parendamisest Eesti NSV-s“. (Riigiarhiiv - 
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ERA.r-1205.2.668, 1) Määrus kehtestas konkreetselt muusikakoolide avamist rajoonikeskustes. 

Suuremate linnade TSN Täitevkomiteede esimeestele saadeti kirjad kohustusega avada 

muusikakool, viidates samal ajal eelpool mainitud määrusele. 1950. a oli loodud 6 muusikakooli: 

Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres ja Valgas. 1954. a oli lisandunud veel 6 

muusikakooli: Ahtme, Nõmme, Kohtla-Järve, Kingissepa (Kuressaare) ning kaks kooli Narvas. 

1956/57 õppeaastal oli laste-muusikakoolide arv kasvanud 14ni ja õpilasi ligi 1700. (ERA.R-

1797.3.536, 2) 

Õppetööd korraldati NSVL Kultuuriministeeriumi poolt välja antud laste-muusikakoolide 

põhimääruse „Положение о детскиих музыкальных школах семилетках“ järgi (ERA.R-

1797.3.290, 43). Põhimäärust rakendades pidi arvestama erinevusi, mis olid kehtestatud Eesti 

NSV-s. Nimelt allusid laste-muusikakoolid otse Eesti NSV Kultuuriministeeriumile (määruses 

oli märgitud Töörahva saadikute nõukogude täitevkoniteede ehk TSN TK-de 

kultuuriosakondadele). Selle määrusega oli kinnitatud seitsme aasta pikkune õpe klaveri ja 

viiuliõpilastele, viis aastat õpet aga spetsialiseerumisel harfi, rahvapillide või löökpillide erialal. 

Esimesse klassi astuja vanus klaveri ja viiuli erialale oli 7-9 aastat, tšellole 7-11 aastat, harfi ja 

rahvapillide  erialale 9-12 aastat ning kontrabassi, puhkpillide ja löökpillide erialale 10-13 aastat. 

Osakondadest olid määratud klaveri-, keelpilli-, rahvapilli-, puhkpilli- ja löökpilliosakonnad. 

Kõik lastemuusikakoolide ülemineku-, lõpp- ning uute õpilaste vastuvõtueksamite ajad olid 

määratud Eesti NSV Kunstide Valitsuse määrusega (ERA.r-1205.2.668, 22).  

ENSV Kunstide Valitsusele ning hilisemale ENSV Kultuuriministeeriumile tuli igal aastal 

esitada aastaaruanne. Aastaaruande skeem sisaldas üheksat punkti: materiaalne baas (ruumid, 

nende remonttööd), õpilaste arv (õppeaasta alguses ja lõpus, väljalangemise põhjused jne), 

õppejõud (õpetajate koosseis, haridus- ja tööstaaž, õppejõudude kvalifikatsiooni tõstmise 

ettepanekud), õppetöö (õppeplaanide täitmine, õppetöö korraldus, õppetöös ilmnenud raskused 

ning nende põhjused), metoodiline töö (abinõud õppetöö kvaliteedi parandamiseks), õpilaste 

edasijõudmine (jooksvad hinded ja eksamite tulemused, analüüs), töödistsipliin (osavõtt 

õppetööst, koolikorra rikkumised, karistused, ergutused), poliitkasvatuslik töö (loengud, 

ettekanded, üritused) ja lõpuks ettepanekud töö parandamiseks, mis sisaldas ettepanekuid õppe-

materiaalse baasi tugevdamiseks ja kasvatustöö parendamiseks. (ERA.r-1205.2.668, 46) 

Aastaaruanded erinesid kooliti väga palju. Oli koole, kus kõikidele punktidele vastati lühidalt ja 

lakooniliselt ning koole, kus kõige muu muusikakooli puudutava info ümber oli palju nõukogude 

ideoloogiat ülistavat teksti. Eriti puudutas see poliitkasvatusliku töö punkti.  
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Lastemuusikakoolide olukord paranes küll aastast-aastasse, kuid algusaastad olid väga rasked. 

Valitses üleüldine ruumikitsikus. ENSV Kultuuriministeerium kirjutas 1958. a probleemist ja 

palus lahendust lausa Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee esimeselt sekretärilt sm. J. 

Käbinilt, kurtes, et ruumipuuduse tõttu ei ole Tallinna Muusikakoolil sel aastal võimalik vastu 

võtta ainustki õpilast (ERA.R-1797.3.697, 3). See ei olnud ainult Tallinna probleem. Ruumid, 

mis muusikakoolide jaoks eraldati, olid üldjuhul ahjuküttega, vähe soojapidavad vanad majad. 

Õppimistingimused jätsid paljuski soovida. Puudus oli nii muusikainstrumentidest, mööblist kui 

ka pedagoogidest. Vastuseks Rapla Rajooni TSN TK kultuuriosakonna juhatajale teatab Eesti 

NSV Kultuuriministeerium, et muusikakoolide võrgu laiendamiseks ja Raplas lastemuusikakooli 

avamiseks 1968. a ei ole piisavalt võimalusi, kuna puudub erialane kaader (ERA.R-1797.1.767a, 

21).  

1969. a töötas Eesti NSV-s 26 laste muusikakooli 475 õpetajaga. Õpilaste arv koolides oli 4471, 

samal aastal loodeti lõpetajaid 413 (ERA.R-1797.1.843a, 3). Laste muusikakoolide ülesandeks 

oli anda lastele muusikaalane algharidus ja praktilised oskused, et kujundada neist teadlikke 

muusikakuulajaid ja võimekaid isetegevuslasi. Eriti hinnati muusikakoolide osatähtsust 

väiksemates linnades ja asulates.  

Koolide õpetajad olid tavaliselt kohalike kooride, orkestrite ja ansamblite juhid ning kutseliste 

interpreetide kontsertidel moodustasid tavaliselt publikuenamuse muusikakoolide kooliõpilased. 

Nõukogude periood luges laste muusikakoolide põhiülesandeks kasvatada noortes huvi muusika 

vastu, õpetada tööarmastust nii eriala kui ka teiste õppeainete paremaks tundmaõppimiseks. Teha 

selgitustöö lastevanemate ja õpilaste hulgas, et võimekamad lõpetajad asuksid edasi õppima 

muusikaalastesse kesk-eriõppeasutustesse. Lõpetajaid, kes edasi õppima ei lähe, tuli soovitada ja 

suunata osa võtma isetegevusringide tööst kohapeal. See on väljavõte Eesti NSV 

Kultuuriministeeriumi kolleegiumi otsusest „Vabariigi laste muusikakoolide tööst“ 14. märtsist 

1969. a (ERA.R-1797.1.843a, 5). Veel saab samast otsusest teada, et koolidel oli puudu 

instrumentidest. Kaubandusvõrgus oli ju tavaline igakülgne kaubapuudus. Nii nagu ei jätkunud 

esmatarbekaupu, ei olnud võimalik osta ka väikeseid viiuleid ja tšellosid, rääkimata 

poognajõhvidest, puhkpilli trostidest (huulikutest), magnetofonilintidest jne. Selleks paluti eraldi 

abi Eesti NSV Kaubandusministeeriumilt, kes siis laiendaks vajalike muusikainstrumentide 

nomenklatuuri vastavates kauplustes. 

Oluline oli pöörata tähelepanu õppetaseme tõstmisele, mille pidi tagama muusikakoolide 

õpetajate koosseis. Jälgiti hoolega, et kõik õpetajad, kellel oli haridustee jäänud pooleli, õpiks 
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kindlasti edasi kesk- ja kõrgemates õppeastutustes. Erialaõpetajatest nimetati klaveri- ja 

viiuliõpetajaid, kellest oli puudus. Selles olukorras suunati koolidesse noori spetsialiste, kelle 

ettevalmistus  pedagoogiliseks tööks oli nõrk. (ERA.R-1797.1.843a, 4) 

Muusikakoolides õppimine oli tasuline. Probleemiks oli tihtipeale küllaltki kõrge õppemaks ja 

selle mittetähtaegne laekumine. Õppemaksust vabastamise kord oli esimeste muusikakoolide 

loomise järgselt ühtlustamata. Osa õpilasi oli vabastatud õppemaksust mitte terve summa 

ulatuses, vaid osaliselt. Kõige rohkem 15% kooli õpilaste üldarvust võis olla õppemaksust 

vabastatud (ERA.R-1797.1.196, 35). 1950ndatel ei olnud laste-muusikakooli õpilastel ette 

nähtud sõidusoodustust. Kõik see tõstis muusikaharidusega seotud kulutusi. Eesti 

Kultuuriministeerium palus Ministrite Nõukogu esimehelt leida võimalusi laiendada 

üldhariduslike koolide õpilastele kehtivaid soodustusi rongi ja bussiliinide kasutamisel ka laste-

muusikakoolide (ERA.R-1797.3.536, 3). 

Ei saa mööda minna ka nõukogude perioodil väga olulist rolli mänginud poliitkasvatuslikust 

tööst. Tartu Laste-Muusikakooli 1953/54 õppeaasta aruandest selgub, et Suure Sotsialistliku 

Oktoobrirevolutsiooni aastapäevi tähistati alati suure pidulikkusega. Õpetajatel, kes olid 

lõpetanud Marksismi-Leninismi Õhtuülikooli, oli õigus lisaks kuulata loenguid NLKP ajaloo 

dialektilise ja ajaloolise materialismi ning poliitökonoomia alal. (ERA.R-1797.1.196, 213) 

1.3 Koorid, lauluansamblid ja orkestrid 

Aastakümneid on muusika kuulunud ja kuulub ka praegu Keila kooli huvitegevusse. Koorid, 

ansamblid, solistid, orkestrid on kuulunud kooliellu, et arendada õpilaste muusikakultuuri ja 

sisustada erinevaid üritusi.  

Keila koolikooride tase on olnud hea, aeg-ajalt isegi omataoliste seas vabariigi tipus. Juba 

keskkooli algusaastail (1959) tõi keskkooli direktor ning kauaaegne lauluõpetaja Rudolf Oja 

(direktor aastatel 1947-1954) oma lastekooriga Eesti NSV koolinoorte kunstilise isetegevuse 

ülevaatuselt vabariigis III koha. Loodi ka poistekoore, kes koos lastekooridega osalesid 

laulupidudel. Koorijuhtidena töötasid kauaaegselt Anne Kurve ja Koit Kirber. (Kukner 2004: 25) 

Kooride kõrvale loodi mitmeid ansambleid. Koolis on tegutsenud erinevatel aegadel tütarlaste, 

sega- ja poisteansamblid. Juhatanud on neid ansambleid lauluõpetajad Rudolf Oja, Ülo Pajur, 

Koit Kirber, Anne Kurve, Helen Tensbek. (Kukner 2004: 26) 
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Keila Keskkooli algusaastail (keskkooliks muudeti kool 1954. aastal) lõi muusikaõpetaja Juula 

Neggo-Virroja mandoliiniorkestri, mis andis hea kogemuse õpilastele keelpilli valdamises ning 

sisustas kooli pidulikke üritusi. Seoses õpetaja Koit Kirberi tööleasumisega moodustati erinevad 

puhkpilli- ja rahvapilliorkestreid. Rahvapilliorkester saatis rahvatantsijaid nii televisioonis kui ka 

raadios. Korra esineti isegi Moskva Kongresside palees. Puhkpilliorkester osales lisaks kooli 

üritustele ka laulupidudel. Samuti võitis puhkpilliorkester kõrgema tunnustuse – I kategooria. 

(Kukner 2004: 26) 

1.4 Muusikaklasside loomine 

Keilas on olnud aktiivne muusikategevus kogu aeg, huvilised on nii lapsed kui lapsevanemad. 

Läbi aastakümnete on Keilas tegutsenud erinevad muusikaseltsid, laulukoorid ja orkestrid. Keila 

I Keskkooli juures tegutsesid lisaks muusika- ja kunstiõpetuse sektsioonid. Sektsioonidel olid 

tegutsemiseks tööplaanid ja koostati aruandeid. 1976. aasta tööplaanist saab lugeda, et 

muusikasektsioon tegeles koolikooridega, valmistati ette vabariiklike laulupidude repertuaari. 

(LVMA.552HA.1.786, 31) 

Õpilaste arvu kasvuga koolis tekkis vajadus leida erinevaid võimalusi noorte arenguks. Selleks 

sobib hästi muusikaharrastus. Enne Keila muusikakooli rajamist, alates 1964. aastast hakkasid 

Keila koolilapsed saama muusika-alast täiendõpet lastevanemate kulul. 1971. aasta kevadel 

lugesid õpetaja Anne Kurve ja tolleaegne õppealajuhataja ajalehe artiklit, milles räägiti 

vajadusest muusikakooli järgi Harju rajoonis. Mõte oli sündinud. Tolleaegne koolidirektor Endel 

Kukner soosis väga muusikat ja muusikaga tegelemist. Ta oli ideega muusikakooli rajada kohe 

nõus. Juba uue õppeaasta alguseks olid koostatud vastuvõtukatsete nõuded. Muusikaklassid avati 

lastevanemate kulul, minimaalse tasu eest 1971. a sügisel. Juhendama hakkas õpetaja Anne 

Kurve. 1973. aastal võeti muusikaklassidesse vastu 20 lauluhuvilist last, aasta hiljem juba 30 

last. Mitmehäälselt hakkasid lapsed laulma juba 2. klassist. Pidevalt esineti klassiüritustel. 

Lauluklasside baasile loodi mitmeid koore, ka poistekoor, sest klassides oli palju poisse. 

Musikaalsed lapsed laulsid neljahäälselt, kohati prooviti ka kuuehäälselt. Osaleti erinevatel 

võistulaulmistel. Lauluklassides õpitud laulud olid alati pidude ja aktuste eeskavas. Laste huvi 

oli jätkuvalt suur  ja kõik ei mahtunud muusikaklassidesse. (Kukner ja Kala, 1997:42-43) 

Õpetaja Ruth Kukneri initsiatiivil ja abiga saadi niikaugele, et 8. klass võis kevadel lõpetada 

muusikakallakuga klassina. See oli väga suur samm edasi. Selle klassi baasil moodustati väga 
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hea naiskoor, kuhu kuulus 15 võimekat tüdrukut. Muusikaklassidest on võrsunud lauljad Raul 

Palsner, Pearu Paulus, Kärt Tomingas, Kate. (Kukner ja Kala, 1997:43) 

Tänaseni Keila Algkoolis töötavad muusikaklassid olid laste ja nende vanemate  hulgas 

populaarsed. Muusikakallakuga klasside baasil hakati mõtlema muusikakooli loomise 

vajalikkusest. Kooli juhtkond nägi, et muusikahuvilisi lapsi, kes peale laulumise ka pillimängu 

soovis õppida, oli palju. 
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2 MUUSIKAKOOLI ASUTAMINE 

Keila I Keskkooli juhtkond kirjutas 23.02.1976. a Harju Rajooni TSN TK Kultuuriosakonnale 

kirja (LVMA.418HA.1.596, 12), kus selgitati omapoolseid võimalusi muusikakooli avamiseks. 

Kirjas toodi välja võimalused kasutada õpperuumidena keskpäevaks vabanenud algklasside 

ruume ning selgitati pianiinode asukohad. Vastuseks juhtkonna taotlusele avada 

lastemuusikakool Keilas teatas Eesti NSV Kultuuriministeerium esialgu, et ruumide ja 

instrumentide vähesuse võttu ei pea ministeerium kooli avamist võimalikuks. Samuti ei olnud 

piisav materiaalne baas. Õpilaste arvuga 60 oli ette nähtud vähemalt kolm omaette klassiruumi, 

viis klaverit ja 2 akordionit. (Riigiarhiivi Rakvere osakond – LVMA.418HA.1.596, 13) 

Asutamise vajalikkust põhjendati Keila Linna ja lähipiirkonna (Vasalemma, Riisipere, Klooga, 

Paldiski ja Saue) laste esteetilise kasvatuse vajalikkusega ning õppetasu vähenemisega võrreldes 

muusikaklassidega (LVMA.418HA.1. 545, 2). Tänu õpilaste suurele huvile ja põhjalikule Keila 

koolipoolsele selgitustööle osutus võimalikuks asutada Keilas 1.septembril 1976. a muusikakool. 

Eesti NSV Kultuuriministeerium andis 10.juulil 1976 a välja sellesisulise käskkirja 

(LVMA.418HA.1.576, 6). Kohalik täitevkomitee sai käsu eraldada õppetööks sobivad ruumid, 

ENSV Kultuuriministeerium pidi leidma vajaliku sisustuse ja instrumendid. 

Algusaastail ei olnud koolil päris oma maja. Tunde anti algkooli ja osaliselt ka keskkooli ning 

kultuurimaja ruumides, vahel isegi Harju KEK-is. Esimesel aastal võeti kooli vastu 62 õpilast 

neljale erialale: klaveri erialale 42, akordioni erialale 14, viiuli erialale 4 ja trompetit hakkas 

õppima 2 õpilast. (Kukner ja Kala, 1997: 149) 

Esimeseks direktoriks määrati Ede Meriloo. Kooli esimesteks õpetajateks määrati põhikohaga 

Krista Jauk, Mare Mähhar ja  Juula Virroja. Ülo Saidlo, Tiia Peenmaa, Koit Kirber, Maris Amon 

ja Leili Rattasepp ning Mari Väljaots võeti tööle esialgu kohakaaslusega, noodikoguhoidjaks sai 

Heino Virroja. (Keila MK direktori käskkiri nr. 1, 30.08.1976) 
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1986. aastal sai Keila Muusikakool oma käsutusse osa ruume Keila 1. Keskkooli internaadis, 

Haapsalu mnt 25. (vt. Lisa 5) 1895. aastal ehitatud maja oli algselt vallamaja. Hiljem asus selles 

kultuurimaja ja seejärel kooli internaat. Alumise korruse parempoolses tiivas sai muusikakool 

kasutada 7 ruumi. Teises pooles elasid kuni 1995. aastani Keila I Keskkooli õpetajad ja üks 

õpilane. 1993. aastal alustati teise korruse väljaehitamist, mis valmis 1994. aasta jaanuaris. 

Koolimaja sai juurde kontserdisaali ja neli õppeklassi. 1995. aastal oli kogu maja muusikakooli 

päralt. (Keila Leht…2011) 
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3 KOOLIELU AASTATEL 1976 KUNI 1991 

Järgnevas peatükis selgitab autor kuidas toimus õppetöö, millised olid õppemaksu tingimused ja 

suurused, poliitilisest olukorrast koolis, õpilaste osavõtust erinevatest konkurssidest, milliseid 

tulemusi seal saavutati ning kuidas toimus õpetajate komandeeringute süsteem. 

3.1 Õppetöö 

Kuidas kõik algas ja milliseks kujunes kooli õppetöö, saab teada õpetaja Virroja päevikust, 

direktori käskkirjadest ja vanadest ajalehtedest. Esimesel õppeaastal võeti vastu 62 õpilast (Keila 

MK direktori käskkiri nr.2, 30.08.1976). Ruumikitsikuse tõttu oli uusi õpilasi võimalik vastu 

võtta vaid piiratud arvul. Lisaks pillimängule õpetati noodist lugemist ja anti eraldi tunde 

klaveriansamblile (Keila MK direktori käskkiri nr.4, 15.09.1976). 

Juba esimesel õppeaastal tuli kooliõpilaste nimekirja viiuli eriala 4. klassi õpilane 

vennasvabariigist Kirgiisia NSV-st Aleksandr Izmestjev Maili-Sai Linna Laste muusikakoolist 

(Keila MK direktori käskkiri nr.5, 07.10.1976). Enamus õpilasi olid tublid ja näitasid üles suurt 

indu õppimises, kuid nagu igasse kooli, nii jagus ka muusikakooli selliseid õpilasi, kellel oli halb 

õppeedukus ja lohakas töösse suhtumine. See sai neile kooliõpingute jätkamisel komistuskiviks 

ning nad pidid juba esimesel õppeaastal kooliga hüvasti jätma (Keila MK direktori käskkiri nr.9, 

28.12.1976). Samal ajal aga olid järgmised uued õpilased läbimas katseid ettevalmistusklassi. 

Klassi vastuvõetavad õpilased valis välja ettevalmistusklassi sisseastumiskatsete komisjon, mis 

koosnes kolmest õpetajast (Keila MK direktori käskkiri nr.3, 25.01.1977). Ettevalmistusklassi 

kandideeriv laps pidi oskama laulda kaks laulu, näitama oma oskust rütmi tabada ja reageerima 

muusikale. 

Keila Laste Muusikakooli lõputunnistus nr 1 anti välja Kaido Karrasele ja nr 2 Margus Minnile 

24.mail 1978 a (Keila MK direktori käskkiri nr.10, 24.05.1978). Mõlemad poisid olid 

akordionieriala õpilased. 
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Aasta peale avamist kasvas õpilaste arv muusikakoolis 105 õpilaseni (Keila MK direktori 

käskkiri nr.37, 03.11.1978). 

Viis aastat peale kooli tegutsema hakkamist oli kuhjunud probleeme niivõrd palju, et direktor 

Ede Meriloo koostas pika kirja Eesti NSV Kultuuriministeeriumile, kus ta tõi välja olulisemad 

probleemid. Muusikakooli laste arv oli viie aastaga kasvanud 119 õpilaseni ning õpetatavad 

erialad olid viiul, klaver, akordion, trompet ja klarnet. Aga nõudlus oli ka flöödi, kitarri ja 

löökriistade õppe järele. Laiendamist oleks väga vaja olnud, kuid muusikakoolil puudusid 

jätkuvalt ruumid, töötati endiselt Keila Algkooli majas. Õpilaskontserte oli probleemne läbi viia, 

samuti kutsuda õpilastega kohtuma ja esinema tuntud interpreete või konservatooriumi üliõpilasi. 

Lisaks puudus koolil noodikogu ja muusikainstrumentide hoidmiseks vajalik ruum. Mitmeid 

kordi rõhutas direktor oma kirjas L. I. Brežnevi NLKP 26. kongressil väljaöeldud sõnu 

suurenevast hoolitsusest laste eest, kaasa aitamisest nende igakülgsel arendamisel ja kasvatamise 

vajadusest. Järjest rohkem tuli pöörata tähelepanu töö- ja olmetingimuste parandamisele. 

(LVMA.418HA.1.681, 7-10) Autor ei leidnud arhiivimaterjalidest infot, et kas tolleaegne 

Kultuuriministeerium leidis esiletoodud probleemidele ka mingi lahenduse. 

Pidulikult tähistati Muusikakooli 10. aastapäeva. Õnnitlema olid tulnud Harju Kultuuriosakonna 

juhataja Toomas Palu, Loksa Muusikakooli direktor R. Andre ja Keila I Keskkooli õpetaja A. 

Teiman. (Virroja päevik, 1987/88 ) 

Andres Teppo võttis kooli juhtimise üle 1. septembril 1987. Lisaks direktoriametile määrati A. 

Teppo ka klarneti osakonna õpetajaks. Värsked tuuled tõid kaasa kolm uut õpetajat. Õppeaasta 

alguses oli muusikakooli koosseisus 19 erialaõpetajat. (Keila MK direktori käskkirjad  nr.25-28, 

01.09.1987) 

Juba vähem kui kahe aasta pärast tunnustati uut direktorit A. Teppot eduka töö eest. 15.06.1989. 

aastal andis Harju rajooni RSN TK Kultuuriosakond välja sellekohase dokumendi. Teda 

premeeriti lisatasu maksmisega 30% ulatuses põhipalgast. (LVMA.418HA.1.820, 22) 

Koolil on sõprussidemed Saku ja Tabasalu muusikakoolidega. Käidi üksteisel külas ja korraldati 

ühisesinemisi (Kukner ja Kala, 1997: 150) 

3.2 Õppemaks 

Õppemaksu suuruse kohta kooli algusaastatel uurimisallikates viited puuduvad. ENSV Ministrite 

Nõukogu 05. detsembri 1983. a korralduse järgi kehtestati 01. jaanuarist 1984. a õppemaksu 
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suuruseks aastas lastemuusikakoolides klaveri, akordioni, kandle, kitarri ja bajaani eriala 

õpilastele 108 rubla ning muude pillide õpilastele 65 rubla. Väikese sissetulekuga perekondade 

lapsi või kõrge õppeedukusega õpilasi vabastati õppemaksu maksmisest 50% ulatuses või 

täielikult arvestusega, et üldine õppemaksu soodustus kooli kohta ei ületaks 15% õppemaksu 

summast. (LVMA.418HA.1.702, 28) 

Õppemaksust vabastamiseks pidi kirjutama avalduse, mille kooli õppenõukogu  läbi vaatas ja 

tegi siis otsuse. Arvestus käis igal veerandil eraldi ja õppemaksust vabastamise protsent oli kas 

100 või 50 (Keila MK direktori käskkiri nr 8, 20.12.1976). Sajaprotsendilise õppemaksust 

vabastamise põhjuseks arvestati rasket majanduslikku olukorda või väga head õppeedukust. 

Viiekümneprotsendilise õppemaksu soodustuse põhjuseks oli samuti märgitud raske majanduslik 

olukord, aga jääb selgusetuks, mille alusel majanduslikku olukorda mõõdeti. 

3.3 Poliitika 

Lastemuusikakoolid olid üle Nõukogude Liidu loodud tüüpasutused, nende töö toimus ühtsete 

programmide alusel. Sovetlik riigikord mõjutas Keila Lastemuusikakooli olemust ja 

töökorraldust nii nagu iga muud eluvaldkonda. Õpilaste kommunistliku maailmavaadet tuli 

kujundada muusikaõpetuse kaudu. See avaldus kõige rohkem repertuaari valikus, mis enamasti 

koosnes nõukogude heliloojate heliloomingust. Õppematerjalid olid enamasti venekeelsed. 

Lisaks pilliõppele pidi tähelepanu pöörama õpilaste ideelis-kõlbelisele kasvatusele ja seda nii 

tundides kui kontsertide ettevalmistamise ajal. Muusikatundides tuli kasutada aktiivseid ja 

arendavaid töövõtteid. Rahvasaadikute valimiste ajal 24.02.1980. aastal kaasati muusikakooli 

õpilasi esinema valimispunktides Keila Linna Kultuurimajas ja Keila I Keskkoolis (Keila MK 

direktori käskkiri nr 5, 25.02.1980). 

Mis puutub kooli sisesesse poliitikasse, siis esiplaanil oli ikkagi muusika õpetamine ja poliitiline 

ideoloogia jäi tahaplaanile. Muusikakoolil on olnud läbi aegade ainult 2 direktorit – Ede Meriloo 

ja Andres Teppo. Direktori Ede Meriloo juhtis kooli 11 aastat, direktori Andres Teppo on kooli 

eesotsas siiani. Tänu stabiilsele juhtimisele sai kool areneda oma loomulikku rada pidi. 

Võimukoridorides toimunu ei ulatunud muusikakoolini. See oli näha ka õpilaste suurepärastes 

tulemustes kõikvõimalikel konkurssidel. 
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3.4 Osavõtt konkurssidest 

Peale muusikakooli loomist algas ka aktiivne konkurssidest ja piirkondlikest ülevaatustest 

osavõtt. Juba 1978. a alguses osaleti Loksal Muusikakoolide õpilaste piirkondlikul ülevaatusel, 

kus eduka esinemise eest avaldati kiitust 15 õpilasele. (Keila MK direktori käskkiri nr 2, 1978) 

Edasi esineti aastast-aastasse edukalt Harju Rajooni Lastemuusikakoolide õpilaste ülevaatustel, 

solfaadi vabariiklikel olümpiaadidel, Puhkpilliorkestri õpilaste vabariiklikel konkurssidel. Aastal 

1985 esinesid viiuldajad Üldlaulupeol Vabariikliku Noorte Viiuldajate ansambliga (Virroja 

päevik, 1984/85). Puhkpilliorkestri õpilaste vabariiklikul konkursil saavutas 3. koha õpetaja Koit 

Kirberi õpilane Jan Viigisalu (Virroja päevik, 1986/87). 

3.5 Komandeeringud 

Direktori käskkirjade kaustad sisaldavad palju käskkirju töötajate komandeeringute kohta. 

Komandeeringute ajaline kestus oli väga erinev. Lühemad kestsid 1-2 päeva, pikemad vähemalt 

nädal. Õpetajaid saadeti tutvuma teiste muusikakoolide töökorraldusega, enesetäiendamise 

eesmärgil osa võtma klaveriõpetajate seminaridest, Vabariiklike Koorijuhtide Segakoori 

seminaridest ja kokkutulekutest, samuti oma kooli esindajana teiste lastemuusikakoolide 

aastapäeva pidulikele aktus-kontsertidele. Seminarid kestsid tavaliselt 3-4 päeva (Keila MK 

direktori käskkiri nr.24, 07.10.1977).  

Õpetajad käisid kogemuste vahetamise eesmärgil tutvumas Jõgeva ja Tartu, Kingissepa ning 

Rakvere Lastemuusikakoolidega. Tavaliselt märgiti käskkirjas ära ka komandeeringu põhjus. 

Nõukogude ajal anti puhke- ja ravituusikuid töökohtade kaudu. Nii jagus ka muusikaõpetajatele 

sanatooriumi ravituusikuid, mis lubasid töölt eemal olla terve kuu. (Keila MK direktori 

käskkirjad nr. 10-32 1979, 3-11 1980) Lisaks õpetajatele said komandeeringutest osa ka 

õpilased. Lastemuusikakoolide solfedžo olümpiaadile komandeeriti näiteks 1979. aastal kaheks 

päevaks neli õpilast (Keila MK direktori käskkiri nr.4, 1979). 1984. a mais käisid Läti NSV 

Sigulda Rahvaste Sõprusele ja Sigulda Muusikakooli 25.aastapäevale pühendatud üritusest osa 

võtmas kolm õpilast koos klaverisaatjaga (Virroja päevik). 

Iga algus on raske. Nii ka Keila Muusikkooli algusaastad. Puudus oli kvaliteetsetest pillidest, 

rääkimata ruumikitsikusest, mis ei võimaldanud normaalseid töö- ja olmetingimusi.  

Raskustele vaatamata hakkas uus institutsioon elama oma elu. Tekkis töörütm, kujunesid välja 

traditsioonid nagu kontserdid aasta lõpus ja kevadeti. Ruumikitsikus jäi, aga olemtingimused 
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muutusid siiski paremaks. Õpetajad ja õpilased olid indu täis. Esimesed, et paremini muusikat 

õpetada ja lasteni tuua, teised jälle pingutasid oma pilliõpingutes ja võtsid mõõtu erinevatel 

konkurssidel.  
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4 KOOLIELU AASTATEL 1991 KUNI 2014 

Järgneva peatüki alajaotused on üldjoontes sarnased eelmise peatüki „Koolielu aastatel 1976 

kuni1991“ teemadega (kuidas toimus õppetöö, milliseks olid kujunenud õppemaksu tingimused 

ja suurused, õpilaste osavõtt konkurssidest, komandeeringud). Kättesaadavate arhiivimaterjalide 

erinevus tekitas väikesed kõrvalekalded, samuti ajas muutunud tingimused ja keskkond, milles 

kool asetses. Lisaks tutvustab autor Keila Muusikakooli vastuvõtu, hindamise ja lõpetamise 

korda. 

4.1 Õppetöö 

Eesti Vabariigi iseseisvus taastati 20. augustil 1991. aastal, kui parlamendi kohuseid täitev Eesti 

Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev 

vabariik. Keila Muusikakool tegutses esialgu veel vana, nõukoguliku muusikakoolide süsteemi 

järgi. Kõik, mis muusikakoole puudutas, oli riiklik: õppekavad, atesteerimiskomisjonid, haridus 

ja töökohtadele suunamine. Kiiresti hakati välja töötama Eesti oma muusikahariduse süsteemi. 

1993. aastal asutati Tallinnas Eesti Muusikakoolide Liit (EML). EML-i põhiülesanneteks olid 

eestikeelsete õpikute ja muude õppematerjalide koostamine ja väljaandmine, üleriigiliste 

õpilaskonkursside korraldamine, õpetajate täiendkoolituse korraldamine ning sidemete loomine 

teiste riikide muusikakoolidega (Ajakiri „Muusika“….2015). 

Keila Muusikakooli maja seisukord oli Eesti taasiseseisvumise alguseks väga halb. Küsimuse all 

oli, kas muusikakool jääb üldse püsima. Püsima jääda aitasid paljus ka õpetajad ise, kes pea 

olematutes tingimustes ning väikese töötasu juures ei löönud käega, vaid ikka innustunult lapsi 

edasi püüdsid õpetada. Uue maja lootust ei olnud. Direktor Andres Teppo ise käis ja tutvustas 

kohalikele võimuorganitele vihikulehele joonistatud koolimaja teise korruse ümberehituse 

eskiisprojekti, mis lõpuks majaperemehe soovidele vastavalt ka realiseeriti. Sisekujunduse juures 

aitas sisearhitekt Mart Vesker. 17.veebruaril 1994. a toimus Keila Lastemuusikakooli II korruse 

pidulik avamine. Väljast poolt vana ja väsinud maja katusealune avar ruum mõjus uudselt ja 
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kammerlikult. Lisaks kontsertsaalile sai kool juurde neli värsket klassituba. Suurem põrandapind 

võimaldas avada kandle ja metsasarve osakonna. (Virroja päevik, 1993/94) 

Keila linna üks sõpruslinnu on Soomes asuv Huittinen. Koos sealse muusikakooliga 

korraldatakse vastastikkuseid külaskäike ja ühisesinemisi, tutvutakse teise kooli ja koolipere 

tegemistega. Näiteks 28.märtsil 1995. a olid sõbrad Soomest külas, koos peeti maha suur 

ühiskontsert Keila kultuurikeskuses. (Virroja päevik, 1994/95) 

1996. a oli võimalik õppida 11 eriala (klaver, viiul, akordion, klarnet, flööt, plokkflööt, 

metsasarv, kannel, kitarr, trompet, saksofon). Kandle ja metsasarve eriala avati esimest aastat. 

Õpilased olid väga tublid. Maakondlikel konkurssidel esineti hästi ja saavutati häid tulemusi. See 

tagas edasipääsu vabariiklikele konkurssidele. Peale Keila Muusikakooli lõpetamist läksid nii 

mitmedki õpilased edasi õppima muusika erialadele G. Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli, 

mängisid erinevates orkestrites, paljud valisid ka pedagoogi ameti. Lisaks sõpruskoolile, mis viis 

tegevuse vabariigist väljapoole, osaleti ka rahvusvahelistel festivalidel. 1998. a kevadel võtsid 

Keila Muusikakooli õpilased osa Hispaanias, Cataloonia osariigis toimunud V Euroopa Noorte 

Muusikafestivalist. Suurepärastelt korraldatud festival jättis õpilastele ja õpetajatele väga eredad 

mälestused. (Virroja päevik, 1997/1998)  

Iga aasta 1. oktoobril tähistatakse pidulikult rahvusvahelist muusikapäeva. Külla kutsuti mõni 

teine muusikakool, toimusid ühiskontserdid. 2000.aastal võõrustati Tabasalu Muusikakooli. 

Esitatavas kavas vaheldusid klaveri, akordioni, viiuli, flöödi, klarneti, trompeti ja metsasarve 

palad. (Virroja päevik, 2000/2001) 

Keila Muusikakooli 25. juubelit tähistati pidulikult 7. detsembril 2001. a Keila Kultuurikeskuses. 

Esines õpilased, õpetajad ja vilistlased. Kooli nimekirjas oli 118 õpilast ja 25 õpetajat. 

Muusikakoolis sai õppida klaverit, viiulit, akordionit, klarnetit, flööti, plokkflööti, metsasarve, 

kannelt, kitarri, trompetit, oboed ja saksofoni. (Virroja päevik 2001/2002) 

Keila Muusikakoolis loodi alates 11. jaanuarist 2008. a vaba õppe osakond (Keila MK direktori 

käskkiri nr 42, 11.01.2008). Selline osakond võimaldab õpilasel saada pilliõpetust üks kuni kaks 

tundi nädalas ning võimaluse korral ka teistega koos musitseerimist. Õpilane, kes sellist soovi 

avaldas, pidi oma sobivust laskma kontrollida kolmest õpetajast koosneval vastuvõtukomisjonil. 

Vaba õppe osakonna õppemaks võrdsustati põhiosakonna õppemaksuga. Esimesed kaks vaba 

õppe osakonna õpilast hakkasid õppima trompetit ja löökpille. 
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Keila Muusikakool tegutses vanas koolimajas aadressil Haapsalu mnt 25 kuni 21. oktoobrini 

2011. a (Eestielu … 2015). Uue Keila kooli ehitustööd algasid 2008. a. 9712,6 ruutmeetril 

paiknev koolimaja on kolmekorruseline, raudbetoon-karkass süsteemis ehitis. Viimase etapina 

valmisid raamatukogu ja muusikakooli ruumid. 31.oktoobrist 2011. a asub Keila Muusikakool 

Keila Kooli D - tiivas, kus on ruumi 1600m2. (Eestielu ... 2015) 

Kool asub kolmel korrusel, on olemas kontsertsaal, kammersaal ning 25 klassi. Kontsertsaali 

sisekujundus sai Aasta Puitehitis 2011 vineeri eriauhinna (vaata Lisa 5) ning premeeriti arhitekte 

Reet ja Liisa Põime (Puuinfo ... 2015). Lisaks on saalil parimad konstruktiivsed heli ja müra 

isoleerimise lahendused, mille tagavad vaid kõrgeima kvaliteediga isolatsioonimaterjalid ning 

roostevabast terasest kinnitusvahendid (Kero ... 2015). Muusikakooli kontsertsaal paelub nii 

õpilasi, muusikuid kui publikut kõrgetasemelise akustika poolest. Saali projekteerimisse oli 

kaasatud Eesti parim akustik Linda Madalik. Klassiruumid on avarad ja suurte akende tõttu 

valgusküllased. Iga eriala saab õppida eraldi kabinettides. 

10. septembri 2014. aasta seisuga õppis Keila Muusikakoolis kokku 175 õpilast ja õpetajaid oli 

24. Õpilaste arv oli koolis ajaloo kõige suurem. (Lisa 1) Nende näitajate järgi on kool keskmise 

suurusega muusikaõppeasutus Eestis. Õpilaskonnast moodustavad ca 86 % Keila lapsed, 

ülejäänud õpilased on ümberkaudsetest valdadest. Kooli tase on hea. Seda tõestavad arvukad iga-

aastased võidud nii maakondlikel kui ka üleriigilistel konkurssidel. Positiivse näitena heast 

tasemest saab tuua ka suure edasiõppijate arvu kõrgemates õppeasutustes. Iga aasta läheb edasi 

õppima 1-2 õpilast. Samas ei saa märkimata jätta õpilaste suurt väljalangevust, mille põhjusteks 

arvatakse olevat liiga suur vaimne koorumus põhikoolis ja vähene võimalus leida rakendust 

teistel huvialadel. (Keila Muusikakooli … 2015) 

4.2 Õppemaks 

Muusikaõpetus eeldab õpilasele individuaalset lähenemist ja on olnud kogu ajaloo vältel kallis, 

olles kallis nii nõukogude ajal kui jäädes kalliks ka iseseisvunud vabariigis. Kool võtab õppekulu 

osaliseks katmiseks õppetasu, mille kinnitab hoolekogu ettepanekul Keila Linnavolikogu. 

Õppemaks sajandivahetuse paiku oli Keila Muusikakoolis õppivate õpilastel 250-350 krooni, 

eelkoolilastel ja soodustust saavatel õpilastel siis vastavalt 250 krooni ja täiskohaga õppuritel 

350 krooni (Virroja päevik 2000/2001). 
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2008. aasta Keila Linnavolikogu määrusega (eelnõu) kinnitati põhikooli nooremas ja vanemas 

astmes õppetasu määraks 450 krooni kuus ning eelkoolis 300 krooni kuus. Lisa-aastatel kahe 

õppetunni korral nädalas 300 krooni kuus ja ühe õppetunni korral nädalas 150 krooni kuus. 

Määrus annab ka võimaluse vabastada õppureid osaliselt või täielikult õppetasust. (Keila 

Linnavolikogu … 2008) 

Praegu kehtib 30.10.2012. a vastu võetud määrus nr 10 „Keila Muusikakooli õppetasu määra 

kehtestamine“, mis kehtestab hinnad juba eurodes. Määruse järgi on põhikooli nooremas ja 

vanemas astmes õppetasu 35 eurot kuus, eelkoolis 25 eurot kuus, lisa-aastal vastavalt 

õppetundide arvule nädala kas 25 eurot kuus või 12,50 eurot kuus. (RT IV, 06.11.2012, 27) 

Kooli õppenõukogul ja direktoril on õigus vabastada kuni 10 % õpilastest  osaliselt või täielikult 

õppetasust. Vabastamise eelduseks on väga head õpitulemused või siis silmapaistvad saavutused 

konkurssidel või kontserttegevuses. Õppetasust vabastatakse kuni kaheks järjestikuseks 

õppeveerandiks. Vabastamise aluseks vormistab direktor käskkirja, kus on sätestatud õppetasust 

vabastuse perioodi pikkus, õppetasust vabastamise protsentuaalne suurus ning õppetasust 

vabastamise põhjused. (RT IV, 24.11.2012, 28) 

4.3 Muusikakooli vastuvõtmine, hindamine ja lõpetamine 

Muusikakooli vastuvõtmine eelkooli ehk ettevalmistusklassi ja põhiõppekooli 1. klassi toimub 

vastuvõtu katsete alusel. Ettevalmistusklassi eesmärgiks on musikaalsuse arendamine, 

valmisoleku kujunemine edasisteks muusikaõpinguteks ja ettevalmistus vastuvõtukatseteks. 

Ettevalmistusklass peaks kaasa aitama positiivse suhtumise kujunemisele muusika õppimisel, 

arendama muusikalisi oskusi ja võimeid. Keila Muusikakooli ettevalmistusklassi vastu võetud 

lapsed läbivad katsed, kus selgub lapse lauluoskus ja rütmitajumine. Põhiõppekooli 1. klassi 

katsetel hinnatakse lisaks eelnimetatud oskustele veel muusikalist mälu ja helikõrguste tajumist. 

Vastuvõtukomisjon esitab kirjalikult vastuvõtukatsete tulemused ja soovitused õpilase 

vastuvõtmiseks kooli õppenõukogule. Põhikooliõppe 2. – 7. klassi õppuri vastuvõtmisel 

hinnatakse õpilaskandidaadi erialast ja solfedžoalast taset. Kui õpilane on õppinud eelnevalt 

mõnes teises muusikakoolis, siis on vaja esitada ka läbitud klassi tunnistus. Lisa-aasta õppesse 

võetakse vastu eelnevalt muusikakooli põhikooliosa lõpetanud õpilane avalduse ja muusikakooli 

põhikooliosa lõpudokumendi alusel. (RT IV, 20.09.2012, 11)  

Õpilaste koolitöö ja tasemeeksamite hindamiseks on kasutusel 10-palli süsteem, kus:10 – 

suurepärane , 8-9 – väga hea, 6-7 – hea, 4-5 – rahuldav, 1-3 – sooritatud. 
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Kui õpilane on kooli vastava eriala õppekava täitnud, loetakse kool lõpetatuks. Selleks peab 

õpilasel olema läbitud põhikooli vanem aste ehk 7. klass. Edasi võib soovi korral jätkata 

õppimist lisa-aasta(te)l. Lisa-aasta(te) ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste 

süvendatud edasiarendamine õpilastel, kelle on eeldusi kutseliseks muusikuks saamisel ning kes 

on orienteeritud kunstihariduse omandamisele. Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, 

milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend. Kooli lõpetamine 

vormistatakse direktori käskkirjaga. (RT IV, 20.09.2012, 11) 

4.4 Konkurssidest osavõtt 

Keila Muusikakooli õpilased ja õpetajad on olnud läbi aegade aktiivsed erinevatest konkurssidest 

osa võtma ja organiseerimises osalema. Väga palju osaleti Harju maakonnas peetavatel 

maakonnakoolide vahelistel konkurssidel. Esindatud olid pea kõik pillid. Kristen Kuldver 

saavutas 2. koha vanemas astmes 1993. aastal toimunud akordionistide vabariiklikul konkursil 

(Virroja päevik, 1992/93). 1994. aasta Harjumaa Puhkpillikonkursi korraldamises aktiivselt 

osalenud õpetajaid Lii Tammet ja Tiina Kalvet premeeris direktor rahaliselt. Samal konkursil sai 

võidu Keila Muusikakooli õpilane Karolina Leedo. Ka tema juhendaja, õpetaja Tiina Pähklamägi 

sai preemia osaliseks (Keila MK direktori käskkiri nr.21, 1994). Samal õppeaastal said Diana 

Annus ja Monika Rajamägi 3. koha Maardus toimunud Harjumaa Kitarrikonkursil (Keila MK 

direktori käskkiri nr.24, 1994). 1998. aastal esineti hästi nii vabariiklikul kandlemängu konkursil, 

maakondlikul akordionistide ülevaatusel kui ka pianistide konkursil (Virroja päevik, 1997/98). 

Harju maakonna muusikakoolide klaverikonkurssidel saavutati alati palju häid tulemusi ja 

kiituskirju, sest klaveriõpilaste osakaal on alati olnud Keila muusikakooli õpilaste lõikes kõige 

suurem (vt. Lisa 1) (Keila MK direktori käskkiri nr.19, 02.05.2002). 

13. novembril 2010 toimus Tabasalus eesti klaverimuusika konkurss, kus hinnati ühte pala 

heliloojalt, kelle sünniaasta oli vahemikus 1960-2000 ja teist pala Eesti heliloojalt vabal valikul. 

71 osavõtja hulgas olid 28 Keila muusikakoolist. Saavutati mitmeid häid kohti. (Head tulemused 

klaverimuusika konkursilt ....2016) 

Regionaalset puhkpillikonkurssi korraldavad kordamööda kõik regiooni muusikakoolid. 2013. 

aastal toimus Loksal Loode-Eesti regiooni puhkpilli õpilaste konkurss. Keila Muusikakoolist 

esinesid hästi saksofonistid, klarnetistid ja flöödimängijad. Metsasarve, trompeti, eufooniumi 

ning tuuba õpilased said häid kohti samal aastal Tabasalus toimunud vaskpuhkpillide konkursil 

(Võidukad puhkpillimängijad ...2016). Samal aastal osalesid õpilased ka Kiili Kunstide Koolis 
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toimunud Loode-Eesti noorema astme viiuli- ja tšelloõpilaste konkursil ning saavutasid I 

klasside arvestuses I ja II kohti (Noored viiuldajad … 2016). 

Selline loetelu vabariiklike ja regionaalsete konkursside osavõtust saaks ilmselt väga pikk. 

Eelnev loetelu ei ole täielik, vaid väike läbilõige sellest. Väljatoodu annab ettekujutuse ja väikese 

ülevaate Keila Muusikakooli õpilaste edukatest esinemistest. 

4.5 Komandeeringud 

Õpetajate ja õpilaste mitmepäevased komandeeringud viisid enamasti Eestist väljapoole. 

Nõukogude ajal levinud õpetajate komandeeringuid, tutvumaks teiste muusikakoolide tööga, 

enam ei korraldatud. Erinevad info- ja suhtluskanalite arenedes ei olnud vajadust enam mööda 

vabariiki ringi sõita. Eesti iseseisvumisega olid piirid läänepoole avatud ja see kajastub ka 

komandeeringute läbilõikes. Kogemusi käidi hankimas mitmetes Euroopa riikides. 

19.05 – 05.06.1998. a toimus Hispaanias Cataloonia osariigis V Euroopa Muusikakoolide Liidu 

Festival, kus osales Keila Muusikakooli väike ansambel dirigent Koit Kirberi juhatusel. (Keila 

MK direktori käskkiri nr.29) Euroopa Muusikakoolide Liidu poolt saadetud kutse sai Eesti 

muusikakoolidest Keila Muusikakool. Festivalil esines umbes 100 kollektiivi, mille hulgast 

eestlased olid ainukesed nii Baltikumist kui ka tervelt endise Nõukogude Liidu territooriumilt. 

(Virroja päevik 1997/1998) 

Tavaline oli, et ühe õppeaasta jooksul külastati mitut riiki. 31.01 – 01.01.2000. a toimus 

Üleriigilise Noorte Akordionistide orkestri kontsertreis Rootsi. Nelja õpilast saatsid reisil 

õpetajad Häli Lääne ja Erika Uus (Virroja päevik 1999/2000). 28.06 – 05.07.2000. a osales 

Seinäjoki kammermuusika meistrikursustel  klaveriõpetaja Eva Teppo (Keila MK direktori 

käskkiri nr.23, 27.06.2000). 

Sidemed Huittineni Muusikakooliga aastatega aina süvenesid. 2003. aasta veebruaris käis 

Soomes 35 inimesest koosnev Muusikakooli esindus, et salvestada koos sõpruskooli õpilastega 

CD-plaat. Plaadile, mis sai  nimeks Soiva satenkaari – Helisev vikerkaar, mahtus mitmete 

kaalukate heliloojate loomingut. Plaadi, mille ligi 1000 tiraažist said eestlased endale viiendiku, 

pidulik esmaesitlus toimus 9. mail Soomes. Suurt projekti toetasid Kultuurkapital ja Keila 

linnavalitsus. (Virroja päevik 2002/2003) 
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Interreg III A programmi poolt rahastatud projekti „Soiva silta“ raames toimuva ühiskontserdiga 

Espoos komandeeriti 20.-22. aprillil 2006. a Kungsvägen Musikinstitute´sse 9 õpetajat (Keila 

MK direktori käskkiri nr.59, 13.04.2006). 

Erialaõpetajad võtsid osa erinevatest meistrikursustest ja täiendkoolitustest. Viiuliõpetaja Jelena 

Laas läbis sellise täiendkoolituse 24-29.08.2011. a Kölnis, Marienburgi meistrikursustel, kus 

tema juhendajaks oli prof. Anton Steck. (Keila MK direktori käskkiri nr.65, 16.08.2011) 

Komandeeringud jätkusid läbi aastate. Võeti osa erinevatest muusikafestivalidest ja 

konkurssidest nii lähemal kui kaugemal. Reisimuljed olid alati positiivsed. Kontserdid 

õnnestusid hästi, vastuvõtt oli igal pool soe ja külalislahke. Tagasi tuldi uute ideedega, laiema 

silmaringiga ning tahtmisega oma tööd veel paremini teha. 
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KOKKUVÕTE 

Töös „Keila Muusikakool 1976-2014“ uuriti Keila Muusikakooli tekkimist ja õppetööd aastatel 

1976 kuni 2014. Lisaks muusikakooli arengule anti ülevaade hariduse arengust Keilas, 

lastemuusikakoolidest ENSV perioodil ja võrreldi Keila Muusikakooli arengut kahe erineva 

riigikorra ajal. 

Autor seadis uurimustöö eesmärgiks anda ülevaade Keila Muusikakooli kujunemisest ja 

tegevusest läbi kooli eksisteerimisaja. Eesmärgi täitmiseks tutvus autor erinevate arhiivide 

materjalidega, mis sisaldasid infot muusikakooli algusest ja kujunemisest ning probleemidest. 

Peale tutvumist Keila Muusikakooli materjalidega selgus, et kooliarhiivis säilitatavad kaustad 

sisaldavad enamjaolt direktori käskkirju. Puudusid näiteks lastevanemate koosolekute 

protokollid, pedagoogilise nõukogu protokollid, raamatupidamise dokumendid. Nende 

dokumentide olemasolu oleks kindlasti uurimustööd rikastanud. 

Uuringu tulemusena said vastuse püstitatud ülesanded. Kõigepealt uuris autor, kas ja mille 

poolest erines Keila Muusikakool Nõukogude Eesti perioodil teistest tüüpmuusikakoolidest. 

Autor leiab uuritud materjalide põhjal, et erinevused sellel perioodil olid väikesed, kuna kogu 

süsteemi kontrolliti üheselt. Kõik muusikakoolid pidid tegutsema ühtse õppeplaani alusel. Igal 

aastal esitati Eesti NSV Kultuuriministeeriumile aruanne tegevuse kohta. Erinevused tulenesid 

pigem õpilaste ja erialade arvust, erinevatest (tihti kehvapoolsetest) töötingimustest, 

kaadriprobleemidest (suuremates linnades jätkus kvalifitseeritud õpetajaid, väiksemates oli 

puudus). Erinevusi võib leida õpilaste tulemuste osas. Keila Muusikakooli õpilased esinesid väga 

edukalt erinevatel konkurssidel ja võitsid järjepidevalt erinevate muusikakoolide õpilasi. 

Kvalifitseeritud ning oma eriala hästi valdavatel õpetajatel olid paremad töötulemused. 

Üldjoontes püüti täita etteantud norme, et saaks rahulikult eksisteerida. 

Edasi uuris autor, mis muutus muusikakoolis kui institutsioonis seoses vana nõukogude süsteemi 

lagunemisega. Esialgu töötati veel vana süsteemi järgi, aga 1993. a loodud Eesti Muusikakoolide
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 Liit (EML) hakkas kiiresti välja töötama Eesti oma muusikahariduse süsteemi, mille järgi 

hakkas oma igapäevatööd korraldama ka Keila Muusikakool. Kooli direktor Andres Teppo on 

kahekümne aasta jooksul aktiivselt osalenud EML juhatuse töös. EML koostas eestikeelsed 

õpikud ja muid õppematerjale, mida muusikakool hädasti vajas. Organiseeris üleriigilisi 

konkursse, kus muusikakooli lapsed esinesid edukalt, lõi palju kontakte teiste riikidega, mille 

tulemusena said Keila Muusikakooli õpetajad ja õpilased osa võtta Euroopas toimuvatest 

festivalidest ning tutvuda sealse muusikaõppega. 

 Aastatega on paranenud õpilaste õpitingimused, pillipark on kvaliteetne, õpetajad on kõrgelt 

kvalifitseeritud oma ala professionaalid. Samm-sammult on liigutud edasi. Vahest on olnud need 

sammud lühemad, teinekord jälle pikemad. Kokkuvõtteks on muutused olnud väga suured. Keila 

Muusikakool on tänapäevaks arenenud tipptasemel muusikalist põhi- ja kutse-eelharidust 

andvaks õppeastutuseks. Moodsas koolimajas on selleks sobivad õpperuumid, pillipark ja kõrgelt 

motiveeritud pedagoogid, ühtlasi peetakse kooli Loode-Eesti muusika-, kontserdi- ja 

kompetentsikeskuseks. 

Uurimustöö aitab kirjeldada põhjalikumalt nõukogude ajal loodud muusikakoolide süsteemi ja 

selles paiknenud Keila Muusikakooli. Arvestades töös välja toodud ajaloolist informatsiooni, 

mida enne ei ole avalikult käsitletud, võib see uurimustöö huvi pakkuda Keila kultuuriloo 

uurijatele või anda abistavat materjali peagi saabuva Keila Muusikakooli 40. juubelikogumiku 

koostajatele.  
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LISAD 

Lisa 1 Ülevaade õpilaste ja õpetajate arvust aastatel 1976 – 2004, 2014. 

Aasta Õpilaste arv 

õppeaasta alguses 

Õpetajate arv õppeaasta 

alguses 

Kooli lõpetanud 

õpilaste arv 

1976/1977 62 9 - 

1977/1978 88 13 2 

1978/1979 103 14 3 

1979/1980 125 17 9 

1980/1981 135 17 6 

1981/1982 142 18 13 

1982/1983 155 18 12 

1983/1984 162 18 9 

1984/1985   ?* 18 14 

1985/1986 ? 19 11 

1986/1987 ? 21 7 

1987/1988 ? 19 14 

1988/1989 ? 27 8 

1989/1990 ? 18 6 

1990/1991 ? 19 9 

1991/1992 ? 20 10 

1992/1993 ? 19 9 

1993/1994 114 21 11 

1994/1995 132 23 9 

1995/1996 119 24 6 

1996/1997 120 26 2 

1997/1998 127 26 9 

1998/1999 124 26 6 

1999/2000 130 26 11 

2000/2001 119 25 9 

2001/2002 121 25 9 

2002/2003 124 21 12 

2003/2004 127 21 8 

10.09.2014 175 24  

*Andmed puuduvad 

(Koostamisalus: Virroja päevik 1976 – 2004, Keila Muusikakooli arengukava … 2015)
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Lisa 2 Keila Muusikakooli õpilased klassikomplektides eriala ja soo järgi (seisuga 

28.01.2014) 

Eriala 1. 

klass 

2. 

klass 

3. 

klass 

4.  

klass 

5. 

klass 

6. 

klass 

7.   

klass 

Lisa-

klass  

 T P T P T P T P T P T P T P T P 

Klaver 9 1 4 1 5  4 2 5 3 3  5 2 2  

Akordion  3    3  1    2  1   

Flööt 2  3  2  2  2  2      

Plokkflööt                 

Trompet         3  1  1    

Saksofon  2  3 1 1 2      1    

Klarnet    1      1      1 

Viiul 6 1 4  5  1  1  1  1 1 2  

Kitarr 4 2  1 2  1     2     

Kannel 1  2 2 2  1        1  

Löökpillid     2  1    1    1   

Metsasarv      1      1     

Tuuba      1           

Orel     1  1           

Ettevalmistus 11 4               

 

(Allikas: Keila Muusikakooli arengukava … 2015) 
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Lisa 3 Keila Muusikakooli 1.klassi vastuvõetud õpilaste arv aastate ja erialade lõikes 

Aasta 

K
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K
O

K
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1976/1977 18 7 3 3         31 

1977/1978 17            17 

1978/1979 13 6 5  2        26 

1979/1980 9 7 4 3         23 

1980/1981 7 6 2  1        16 

1981/1982 10 4 6 1 1        22 

1982/1983 8 9 4          4 25 

1983/1984 8 5 2 1         16 

1984/1985              

1985/1986 2 3           5 

1986/1987 11 6 5 1         23 

1987/1988              

1988/1989              

1989/1990 14  2 2 2        20 

1990/1991              

1991/1992              

1992/1993              

1993/1994 13 4 3         10 30 

1994/1995 8 6 7     2    10 33 

1995/1996 7 5 4     2    6 24 

1996/1997 6 6 2    2 2    7 25 

1997/1998 12 5 3    3  3 2   28 

1998/1999 13 4 3     3    4 27 

1999/2000 4 3 5     2    10 24 

2000/2001 14 2 2 1    3 4 1   27 

2001/2002 9 3 1  1  1 4 1    20 

2002/2003 5 5 4  1  2 3 6   1* 26 

2003/2004 5 2 2  1  1 3 5    19 

2004/2005 11 3 6  1  2 7 4 2   36 

2005/2006              

2006/2007 5 3 6 1 3 3 1  5    27 

2007/2008 9 1 2 4 3 4 2  4 1   30 

2008/2009 5 2 3 1  2 3 8 2 4   30 

2009/2010              

2010/2011 8 1 2 3  2 1 2 3 2 1  25 

2011/2012 10 4 6   3 2 5 2 3  1** 36 

2012/2013 5  4  2 2 5  4 3 1  26 

2013/2014 10 2 7    1 5 2 2   29 

*metsasarv, **tuuba 

Koostamisalus (Keila MK direktori käskkirjad 1976 – 2014, Virroja päevik 1976 – 2004) 
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Lisa 4 Lõputunnistus 

 

 

(Allikas ERA.R-1797.1.196, 9) 
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Lisa 5 Keila Muusikakooli maja aastatel 1986-2011 

 

(Allikas: Keila Muusikakooli dilemma … 2015) 

   

Lisa 6 Keila Muusikakooli uue maja kontsertsaal  

 

(Allikas: Aasta puitehitis … 2015) 

 


