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Istungit juhatas: komisjoni esimees Aleksei Šatov
Protokollis : kantselei spetsialist Mari-Ly Häitson
Istungist võtsid osa: Aleksei Šatov, Jaan Alver, Jüri Alter, Eduard Hmeljov, Kristi Lambing,
Käti Tear-Riisaar, Mati Vetevool, Viktoria Visbek (osavõtjate nimekiri lisatud protokollile).
Puudus: Hannes Kasemaa.
Koosolekust võtsid kutsututena osa: vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Hestia Rindla,
finantsjuht Riina Karm
Aleksei Šatov tutvustas päevakorda, mis kinnitati ükshäälselt.
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla 2019.aasta 3. lisaeelarve, II lugemine ja kehtestamine
Ettekandja: finantsjuht Riina Karm, kaasettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Lääne-Harju valla 2020.a. eelarve II lugemine ja kehtestamine
Ettekandja: finantsjuht Riina Karm, kaasettekandja: vallavanem Jaanus Saat
3. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
4. Sihtasutus Padise Klooster asutamine ja põhikirja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
5. Padise Rahvamaja ning Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse ümberkorraldamine
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
6. Lääne-Harju Kultuurikeskuse põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
7. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Paldiski Huvikeskus nime muutmine
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
8. Lääne-Harju Huvikeskuse põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
9. Lääne-Harju Vallavalisuse hallatava asutuse Paldiski Spordikeskus nime muutmine
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
10. Lääne-Harju Spordikeskuse põhimäärus
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
11. Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
12. Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla

13. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 37 "Lääne-Harju Valla
Raamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
14. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused

1. Lääne-Harju valla 2019.aasta 3. lisaeelarve, II lugemine ja kehtestamine
Kuulati Riina Karmi ettekannet
On teada maamaks ja toetused, nende summade võrra on tulude pool kasvanud.
Üle on vaadatud ehituse ja keskkonna osa, juurde on pandud teed, tänavad 60 000 eurot,
jäätmekäitlus 8000 eurot, keskkonnahooldus 105 000 eurot, Lääne-Harju Spordikeskuse
remondiks Rummul (hoone tualett) 5000 eurot. Õpilaste veole tuli lisada 17 000 eurot.
Reservid on võetud nulli. Võtsime vähemaks projektide arvelt, mis liiguvad järgmisesse
aastasse. Suuremad kulud katame pangaarvelt.
16.10 saabus Käti Tear-Riisaar
J. Alver: Kas lisaeelarvele on seletuskiri?
R. Karm: Selle juures seletuskirja ei ole, selgitused on lisatud tabelis külje peal.
OTSUSTATI:
8 poolthäälega
1.1. Suunata volikogule II lugemisele ja kehtestamisele
2. Lääne-Harju valla 2020.a. eelarve II lugemine ja kehtestamine
Kuulati Riina Karmi ettekannet
2020. a. maamaks on sama.
Rahandusministeeriumi toetus- ja tasandusfond on selgunud ja lisatud.
Tänavavalgustuse osa on suurenenud, kuna on lisatud erinevad pisiremondid.
Puhke-parkide ja mänguväljakute summat suurendatud vastavalt Erki Rubeni infole.
VV2 realt liigutasime 13 745 eurot palgakulude reale (tulevase Lääne-Harju Huvikeskuse
mobiilse noorsootöötaja jaoks, sellest räägib H. Rindla hiljem).
Risti Põhikooli lisandub 6 last, lisatud on 6000 eurot.
Varade müüki suurendame 25 000 euro võrra.
Selgunud on Laulasmaa kooli hanketulemused, mille põhjal saab summat vähendada.
Rummu Lasteaiale lisatud 100 000 eurot seoses Terviseameti ettekirjutusele ja soojasõlme
ehitusele.
Padise-Rummu kergliiklusteele tuleb juurde 20 000 eurot.
J. Alver: Palun täpsemalt rääkida lasteaedade ja koolide kuludest.
R. Karm: Koolide tasandusfondiks nimetame nt moodulmajade renti. Mida väiksemad on
klassid, seda suurem kulu tuleb lapse kohta, nt Klooga, Lehola ja Padise kool.
J. Saat: Järgmisel aastal selgub, kas Ämari kooli lapsed jäävad meile või liiguvad mujale.
K. Teär-Riisaar: Kui palju on meie valla lastest mujal koolides?
H. Rindla: Umbes 300 põhikooli last, aga samas on meil ka teiste omavalitsuste lapsi.
K. Lambing: Sooviks infot Klooga- Lehola tee- ehituse kohta. Antud tee on väga halvas
seisus.

J. Saat: Jaanuari alguses koostatakse teehoiukava, siis selgub, millise prioriteedi antud tee
saab.
OTSUSTATI:
8 poolthäälega
2.1. Suunata volikogule II lugemisele ja kehtestamisele

3. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Kuulati Jaanus Saat´i ettekannet
Ümberkujundamine tuli päevakorda seoses eelmises volikogus keskkonnaspetsialisti koha
loomisega, kui nüüd on selgunud, et antud kohta pole siiski vaja.
Ehitus-, planeeringute ja keskkonnaosakonna osakond ning haldusosakond on plaanis
korraldada ringi järgmiselt: kokku panna keskkond ja planeeringud ning ehitus ja haldus.
Seoses sellega nimetatakse keskkonna ja planeeringute osakonnas enamus spetsialistide
ametinimetused ühtselt nõunikeks, kus puudub otsene viide ametile. Tööülesanded pannakse
paika ametijuhenditega. Kui edaspidi tuleb vajadus midagi muuta, siis ei pea muutma
volikogus struktuuri, vaid saame teha muudatused ametijuhendites.
Koondatakse 3 kohta: 1 järelevalve, 1 keskkond, 1 maakorraldaja. Reaalselt koondatakse 2
ametnikku, kolmandale pakutakse üleviimist teise osakonda.
Sellega soovime suurendada ametnike tootikkust, kus ametnikul on rohkem tööülesandeid ja
saab ka rohkem palka, millega motiveeriksime meile tööle tulema.
Rahandusosakonda lisandub 1 raamatupidaja koht, kuna on ära kaotatud 1 koht, kus hetkel on
inimene lapsehoolduspuhkusel.
Kantseleisse 3 nõuniku kohta. Töölepingu alusel töötavad peaspetsialistiks või spetsialistiks,
avalikud teenistujad nõunikeks.
Sotsiaalosakonda ei mõjuta. Haridus ja kultuur nõunikeks.
Arendus- ja avalike suhete osakonda 2 lisakohta. Üks nõunik hakkaks tegelema MTÜ-dega,
suunates ja nõustades neid. Näiteks on palju erinevaid meetmeid ja projekte, kustkaudu
saavad MTÜ-d lisaks vallavalitsusele raha taotleda.
J. Alver: Haridusosakonnal pole juhi kohta. Ettepanek oleks ette näha koht, vallavalitsus saab
ise otsustada, kas ja millal see täidetakse.
Keskkonna ja planeeringute osakonna osas tekitab küsimusi see, et kui kõik on nõunikud ja
volikogu kinnitab 9 nõuniku kohta, siis tehakse seda justkui pimesi , saades teada alles
ametijuhendist kes millega tegeleb. Kui lähed kodulehele ja kõik on nõunikud, pead hakkama
lugema ametijuhendeid, et saada teada, kelle poole pöörduda, kes millega tegeleb.
J. Saat: Seletuskirja saame vajadusel lisada nimed. Mõtteks on see, et kõik suunatakse
osakonnajuhatajale, kes suuna vastavale ametnikule, mis annab võimaluse koormust hajutada.
J. Alver: joonisel on abivallavanema juures kolme tärniga kirjas, et vallavanem või
vallavalitsus võib määrata abivallavanemate arvu, täpsemalt pole piiritletud, mitu.
J. Saat: Vaatame joonise üle, seal on sel juhul viga, parandame.
J. Alver: Hea mõte on muuta arendusosakond jõulisemaks, aga vallal on ju MTÜ, mis tegeleb
sarnasega?
J. Saat: Team Paldiski tegeleb piirkonna ettevõtluse arendamisega, arendusosakond aga
elukeskkonna arendamisega.
A. Šatov: Tulen tagasi haridusosakonna juhataja vajaduse juurde. On mõistlik tekitada koht,
aga siit küsimus Hestiale antud koha vajaduse osas.
H. Rindla: Võimalik, et ühel hetkel tekib vajadus koht täita, see selgub jooksvalt.

OTSUSTATI:
8 poolthäälega
3.1. Suunata volikogule otsustamiseks koos komisjoni ettepanekuga tekitada struktuuris
haridusosakonna juhataja koht.
4. Sihtasutus Padise Klooster asutamine ja põhikirja kinnitamine
Kuulati Jaanus Saat´i ettekannet
Klooster peab valmima 31.12.2019. Kas see jääb sihtasutuseks või allasutuseks, selgub
jooksvalt. Kui sihtasutuseks, siis sihtkapital on 105 000 eurot, kui allasutuseks, siis summa
muutub.
Planeeritud on 5 töötajat, see nõue tuleneb EAS esitatud projektitaotlusest. Plaanis on, et
tegeleb tulevikus kogu valla turismi arendusega.
Toimus arutelu
K. Teär-Riisaar: Kas ruum jääbki jahedaks?
J. Saat: Osaliselt on jahe, aga on ruumid, mida on võimalik soojaks saada.
A. Šatov: Kui põhikirja osas tekib ettepanekuid, saatke need kiirelt volikogu esimehele.
OTSUSTATI:
8 poolthäälega
4.1 Suunata volikogule otsustamiseks koos põhikirjaga
Hestia Rindla tegi ettepaneku paketina arutada päevakorrapunkte 5-10. Kõik olid sellega nõus
17.02 lahkusid Jaanus Saat ja Riina Karm.
5. Padise Rahvamaja ning Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse ümberkorraldamine
6. Lääne-Harju Kultuurikeskuse põhimäärus
7. Lääne-Harju Vallavalitsuse hallatava asutuse Paldiski Huvikeskus nime muutmine
8. Lääne-Harju Huvikeskuse põhimäärus
9. Lääne-Harju Vallavalisuse hallatava asutuse Paldiski Spordikeskus nime muutmine
10. Lääne-Harju Spordikeskuse põhimäärus
Kuulati Hestia Rindla ettekannet
1. Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus ühendatakse Padise Rahvamajaga ja nimetatakse ümber
Lääne-Harju Kultuurikeskuseks, mille tagajärjel lõpetab tegevuse Klooga Kultuuri- ja
Noortekeskus.
2. Paldiski huvikeskus nimetatakse ümber Lääne-Harju Huvikeskuseks
3. Paldiski Spordikeskus nimetatakse ümber Lääne-Harju Spordikeskuseks
Kultuurikeskus, Huvikeskus ja Spordikeskus tegeleksid tihedas koostöös.
Lääne-Harju Kultuurikeskuse hallatavateks objektideks saavad: Padise rahvamaja, Klooga
kultuurimaja ja Vasalemma seltsimaja (väikeste tähtedega). Klooga puhul kaalusime nimena

kogukonnamaja, aga kogukonna poolt jõudis meieni tagasiside, et eelistataks kultuurimaja
nime.
Põhimääruse järgi on Kultuurikeskuse eesmärgiks kokkuvõtvalt teha kultuuri, s.h.
rahvuskultuuride säilitamine ja arendamine. Oleks üks meeskond, mis tegutseks ühtselt ja
võrdselt.
Lääne-Harju Huvikeskuse hallatavateks objektideks saavad: Rae 38 Paldiskis, Sireli 14
Rummul ja Lennu 18 Ämaris (tegevused spordisaali poolses tiivas). Tegevused toimuvad 6
erinevas kohas (noorte-toad).
Tegelemiseks on noorsootöö, Koostöös Saue Koostöögrupi vahenditega võetakse tööle nn
mobiilne noorsootöötaja, kes pakuks noorsooteenust Klooga ja Lehola koolimajades.
Peakontor Rae 38, juhatajaks Viktoria Visbek. Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse praegune
juhataja Piret Saare´t rakendame Huvikeskuse koordinaatorina.
Põhimäärusesse panime sisse arengukava koostamise nõude vähemalt 3-aastaks.
Lääne-Harju Spordikeskuse hallatavateks objektideks saavad: Pakri tn Paldiskis (Paldiski
spordikeskus), Aia tn Rummul (Rummu alevikus asuv spordihoone) ja lisaks kõik hetkel
reguleerimata spordirajatised.
Spordikeskuse eesmärk on tervise, spordi ja vaimse tervise arendamine ja edendamine.
J. Alver: kas Lääne-Harju Huvikeskuse nimena võiks kaaluda Noortekeskust?
H. Rindla: Kaalusime, aga kuna soov on pakkuda teenust erinevatele vanusegruppidele, siis
huvikeskus on õigem. Mõtlesime ka noorte- ja huvikeskuse nime peale, aga see jääks liialt
pikk ja lohisev.
OTSUSTATI:
8 poolthäälega
Punktid 5-10. Suunata volikogule otsustamiseks ja kinnitamiseks
17.25 lahkus Jaan Alver
11. Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord
Kuulati Hestia Rindla ettekannet
Lääne-Harju vallas on 10 lasteaeda. On piirkondi, kus lasteaiakohtadega on puudu, seetõttu
kasutatakse lastehoiuteenust. Hetkel on meil 17 sellist last. Meie vallas on 1 eralastehoidLaulasmaal. Eralasteaias on meil 3 erivajadustega last.
Kord reguleerib 1,5-7. a. lapse eralapsehoiu või eralasteasutuse kompenseerimise.
Kord pakub vanemale võimaluse lapse näiteks Tallinna lasteaeda panna, kui meil pole kohta
pakkuda.
Korra järgi sõlmitakse kolmepoolne leping valla, lapsevanema ja lapsehoiu/lasteasutuse vahel
ja arveldamine käiks otse.
§3 Teenuse kompenseerimine. Vanema poolt kaetav osa ei ületa 20% Vabariigi Valitsuse
kehtestatud alampalga määrast.
§4 Toetuse määr. Teenuse toetuse määr ühe lapse kohta kuus on 100% Lääne-Harju valla
munitsipaallasteaedade keskmisest maksumusest 1 lapse kohta kuus, millest on maha
arvestatud vanema poolt kaetud osa.
Hetkel kehtiva palga alammäära järgi ei maksaks vald rohkem kui 310 eurot kuus ühe lapse
kohta.

K. Lambing: Uue seaduse järgi võid käia tööl ja saada vanemahüvitist, siis miks ei
kompenseerita vanema lapse lastehoidu?
H. Rindla: Vanem peab tegema valiku, kui ta saab vanemahüvitist, siis vald ei maksa. Kord
toetab seda, et vanem saaks tööl käia.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
7 poolthäälega
11.1. Saata volikogule otsustamiseks
12. Laulasmaa Kooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord
Kuulati Hestia Rindla ettekannet
Muudatus tuli kooli poolt. Laulasmaa Kooli puhul on tegemist ühendõppeasutusega,
tänapäevases mõistes satelliitkooliga, mis koosneb 3 koolist ja 3 lasteaiast. Igal koolil ja
lasteaial moodustati alguses oma hoolekogu. Nüüdseks on kujunenud välja, et käiakse koos
korraga, igast majast oma esindaja. On aeg kehtestada ka kord, mille alusel käiakse koos 4
korda aastas, igast majast ja esindusest on oma esindaja. Volikogu poolt on esindajaks Tanel
Lambing.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI:
7 poolthäälega
12.1. Saata volikogule kinnitamiseks
13. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 37 "Lääne-Harju Valla
Raamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine
Kuulati Hestia Rindla ettekannet
Aasta alguses moodustati Lääne-Harju Valla Raamatukogu koos põhimääruse ja kasutamise
eeskirjaga.
Kuna kultuuriminister muutis „Rahvusraamatukogu töökorralduse juhendi“ määrust, tuleb
vallal muuta oma valla raamatukogu asutamise eeskirja.
§2 lg 9 muudetakse sõnastust, lg 10 ja 11 muudetakse kehtetuks.
Otsustasime konkreetselt sõnastada, et oleks kõigile kasutajatele arusaadav, sest eeskiri on
justkui raamatukogu kasutusjuhend.
A. Šatov: Kirjas on, et kui pole külastanud 3 aastat, siis kustutatakse andmebaasist, kas see
aeg pole liiga pikk?
H. Rindla: See on võetud otse seadusest.
A. Šatov: Kuidas on üleüldse raamatukogude külastatavusega?
H. Rindla: Seoses kohatise vähese külastatavusega muudeti lahtiolekuaegu. Mõttes on anda
raamatukogule lisafunktsioone, kinni ei plaanita panna ühtegi.
OTSUSTATI:
7 poolthäälega
13.1. Saata volikogule otsustamiseks

14. Informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused
Kell 16.57 (enne J. Saat ja R. Karm koosolekult lahkumist)
J. Alver: Mis seisus on üldplaneering? Siiani pole toimunud avalikku arutelu.
Minu ettepanek planeeringu juurde oleks määrata liivarannad supelrandadeks, mis
vallavalitsust ei kohusta (näiteks paigaldama rajatisi, prügikaste), aga pakub võimaluse
erinevateks tegevusteks.
J. Saat: volikogu istungil annan infot.
Komisjoni esimees kuulutas koosoleku lõppenuks. Järgmine komisjoni koosolek on plaanis
20. jaanuaril 2020.a. võimalusel Karjaküla lasteaias, Hestia Rindla lepib lasteaiaga kokku.
Aleksei Šatov
(allkirjastatud digitaalselt)
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

