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1.

Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarve I lugemine

Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2019. aasta 2. lisaeelarvest:
tulumaksu on laekunud planeeritust rohkem. Suurenevad tegevustoetused ja muud tulud.
Põhitegevuse kuludest suureneb lapsehoiutoetus, samuti MTÜ-de toetus. Palgafond suureneb
46 000 euro võrra (valimiste palgakulu, koondamistasu). Saue KTG projekti kulu on 54 942
eurot. Investeerimistegevuse laekumisse lisanduvad Kloogaranna raudteeparkla ehituse
lõpetamine, Paldiski disc-golfi rada, lisaks planeritakse kinnisvara müüki. Padise kloostri
project on läinud kallimaks.
Toimus arutelu.
M. Vetevool: mida Kibru teega tehakse?
J. Saat: sinna tuleb kõvakattega tee, mis viib sadama juurde.

1.1
OTSUSTATI: esitada
vallavolikogule I lugemisele.
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2. Vasalemma Huvikeskuse ja Paldiski Huvikeskuse ümberkorraldamine
Kuulati abivallavanem Hestia Rindla ettekannet: Lääne-Harju valla territooriumil asuvad
vallavalitsuse hallatavate asutustena sarnaste funktsioonidega asutused. Sellisel kujul on
vallavalitsuse hallatavate asutuste eraldi pidamine ebaotstarbekas. Vasalemma Huvikeskuse
ja Paldiski Huvikeskuse ühendamisega on võimalik optimeerida, parandada ja
mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti. Ümberkorralduse
tulemusena ühendatakse Vasalemma Huvikeskus ja Paldiski Huvikeskus üheks valla
asutuseks, kuid Vasalemma Huvikeskuse kasutuses olnud spordirajatised ja nendega seotud
funktsioonid antakse üle Paldiski Spordikeskuse kasutusse.
Vasalemma Huvikeskus ühendataks Paldiski Huvikeskusega, kes jääb edaspidi
õigusjärglaseks ja kellele antakse üle dokumendid ja arhiiv ning kes võtab üle töötajad,
kohustused jne. Funktsioonid ja vara, mis puudutavad praegust Vasalemma Huvikeskuse
sporditegevust, annab vallavalitsus üle Paldiski Spordikeskusele koos kehtivate lepingutega.
Samuti tuleb Paldiski Huvikeskuse ja Paldiski Spordikeskuse ja vallavalitsuse koosöös viia
spordirajatiste teenindamisega seotud töötajad (koristaja ja administraator) Paldiski
Spordikeskuse koosseisu.
Lääne-Harju valla territooriumil asub hallatava asutusena Vasalemma Huvikeskus. Käesoleva
otsuse eelnõu kohaselt korraldatakse ümber Vasalemma Huvikeskuse, Paldiski Huvikeskuse
ja Paldiski Spordikeskuse tegevus alates 01.08.2019.
Eelnõu eesmärk ja oodatavad mõjud
Vasalemma Huvikeskus haldab järgmisi hooneid, rajatisi ja ruume:
1) Vasalemma seltsimaja aadressil Haapsalu mnt 7, Vasalemma alevik;
2) Rummu spordihoone aadressil Aia tn 5, Rummu alevik;
3) Rummu jalgpalliväljak Kooli tn 6a, Rummu alevik;
4) Vasalemma tenniseväljak Ranna tee 8, Vasalemma alevik;
5) käsitööringi ruumid Ranna tee 8, Vasalemma alevik.
On oluline, et Lääne-Harju valla Vasalemma piirkonnas kultuurielu areneks, seltsielu ja
kodanikualgatus on toetatud, sportimiseks on soodsad tingimused loodud, noorsootöö on
korraldatud.
Selleks, et pakkuda vallaelanikele kvaliteetseid tingimusi ja teenuseid igas valla piirkonnas,
on mõistlik valla erinevates piirkondades reorganiseerida allasutusi. Nii ka endises
Vasalemma valla piirkonnas.
Vasalemma seltsimaja vajab remonti, eelkõige soojustamist ja katusevahetust ehk sisuliselt
kapitaalremonti, prognoositava kulu arvestust ei ole tehtud. Hoone ei pea sooja. Hoones on
elektriküte õhksoojuspumpade näol, mille viimase aasta kulu oli ca 2200 eurot, keskmine
kulu 183 eurot kuus. Hoone ruume talvekuudel praktiliselt külma ja niiskuse tõttu kasutada ei
saa.
Vasalemma seltsimajas toimub 2x nädalas eakate võimlemine ja aeg ajalt ka eakate
„kohviõhtud“; 2x nädalas on rahvatantsutrennid ja 3x nädalas rühmatreening (jumping).
Keskmiselt 2x kuus on seltsimajas kogukonna või juhataja poolt korraldatud
kultuurisündmused (simman, õpituba, degustatsioon, etendus vms), vahel rendivad ruume ka

kohalikud sünnipäeva korraldamiseks. Kokkuvõtlikult, on hoone keskmiselt kasutusel ca 2-3
tundi päevas ja ülejäänud aja seisab niisama tühjana. Lisaks regulaarsetele küttekuludele on
seltsimajas miinimumtöötasuga palgal täiskohaga koristaja.
Kirjeldatud kokkuvõtte põhjal ei ole vallal mõistlik hoonet ülal pidada, vaid otsida majale uus
omanik, eelistatavalt kohalik vabaühendus, kes on motiveeritud edendama ka kohalikku
seltsi- ja kultuurielu.
Hoones läbiviidavate tantsu- ja sporditrennide jätkamiseks on võimalik pakkuda Vasalemma
Põhikooli mõisa- või spordisaali. Eakate kogunemispaigana on võimalik kohandada ruum
endises Vasalemma vallamajas. Ka kultuuriürituste läbiviimiseks on võimalik kasutada
Vasalemma Põhikooli mõisa- või spordisaali.
Ümberkorraldusega seoses Spordihoone (sh koristaja ja administraator) ja –rajatised (sh
hooajaline tenniseväljaku hooldaja) viia praeguse loodava L-HV Spordikeskuse haldusesse
(koosseisu), praegune Paldiski Spordikeskus. Huvikeskuse koosseisus olev noorsootöötaja
viia loodava L-HV Noortekeskuse koosseisu, praeguse Paldiski Huvikeskuse. Tööpaigaks
esialgu jäävad endise Vasalemma vallamaja ruumid. Huvikeskuse juhataja ja seltsimaja
koristaja koondada.
Töövõtulepinguline käsitööringi juhendaja, kes tegutseb endise Vasalemma vallamaja
keldrikorrusel, töövõtuleping lõpetada, aga säilitada soovi korral ruumide tasuta kasutamise
võimalus. Samamoodi talitada ka töövõtulepingulise eakate võimlemise juhendaja ja
rahvatantsu juhendajaga- soovi korral võimaldab vallavalitsus kasutada tasuta ruume, kuid
töötasu juhendajale tasuvad huviringis osalejad ise.
Kui õnnestub seltsimajale leida omanik/haldaja vms, kelle poolt pakutavad tegevused
toetavad kultuuri- ja muud elu-olu, annab see lisaväärtuse piirkonna elanikele, samas on
vallavalitsuse kulusid märgatavalt seltsimaja ülalpidamise ja huvikeskuse juhtimises osas
kokku hoitud ning vahendeid saab kasutada olemasolevate tingimuste ja teenuste kvaliteedi
tõstmiseks.
Toimus arutelu.
K. Teär-Riisaar: teenused kaugenevad niimoodi.
H. Rindla: seal toimub minimaalselt tegevust. Külmal ajal ei saa seal midagi teha.
2.1
OTSUSTATI: esitada määruse eelnõu „Vasalemma Huvikeskuse ja Paldiski
Huvikeskuse ümberkorraldamine“ vallavolikogule.
3. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord
Kuulati Hestia Rindla ja Jürgen Leppa ettekannet: Lääne-Harju vald on moodustunud neljast
erinevast väikesest omavalitsusest- Keila vald, Vasalemma vald, Padise vald ja Paldiski linn.
Igas nimetatust oli kord, kuidas valla eelarvest eraldada toetust huvitegevuse ühingutele,
noorteühingutele, seltsidele ja teistele ühingutele, spordiklubidele ja teistele klubidele
tegevuse edendamiseks.
Tänases neljast omavalitsusest moodustunud Lääne-Harju suurvallas on tarvis kehtestada
ühtne kord, mis reguleerib noorte huvitegevuse toetamist ühtselt kogu valla
haldusterritooriumil. Käesolev määrus reguleerib noorte huvitegevuse toetamist, mille järgi
on seda õigus taotleda eraõiguslikul juriidilisel isikul, kes pakub harrastajatele võimalusi
osaleda huvitegevuses.
Huvitegevus on süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel tasemeõppest vabal ajal, et

omandada teadmised ja oskused valitud huvialal kultuuri, spordi ja loodus- ning
täppisteaduste või tehnoloogia valdkondades. Huvitegevuse eesmärgiks on luua võimalusi
isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada harrastaja kujunemist hästi toimetulevaks
ühiskonnaliikmeks.
Toetust võivad taotleda erahuvikoolid, nende esitatud taotlustele lähenetakse individuaalselt.
Erahuvikoolide toetuse taotlemine ei ole käsitletud antud eelnõus, sest erahuvikooli
tegevustoetuse taotlemine on pigem erandjuhus.
Eelnõu eesmärk
Toetuse eesmärk on toetada ja soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht
rahvastikuregistri andmetel asub Lääne-Harju vallas.
Selleks, et erinevad teenuse pakkujad tuleksid meie valda meie valla noortega tegelema, on
tarvis kehtestada konkreetne toetussüsteem, mis loob soodsad tingimused tegutsemiseks
teenusepakkujale meie vallas ja avab vallaelanikele rohkem võimalusi oma laste vaba aja
sisustamiseks. Lisaks annab käesolev kord võimaluse toetada ka neid meie valla harrastajaid,
kes osalevad huvitegevuses väljaspool Lääne-Harju valla haldusterritooriumit.
Kuna iga taotlus vaadatakse läbi eraldi, siis annab see vallavalitsusele ka võimaluse valida ja
toetada neid huvitegevuse pakkujaid, kes tegutsevad valla arengukava eesmärkidest lähtuvalt.
Käesolev määrus annab võimaluse toetada kõiki teenuse pakkujaid võrdsetel alustel.
Meisterlikkuse toetuse taotlus esitatakse vabas vormis, sest tegemist on pigem
erandjuhtumitega. Taotluse ja aruande vormi kinnitab vallavalitsus.
Ühtne kord reguleerib süsteemi, kuidas edendada ja soodustada seda, et meie valda tahaksid
tulla erinevad huvitegevuse pakkujad, andes noortele rohkem võimalusi vaba aja otstarbekaks
sisustamiseks. Samas võimaldab käesoleva kord ka toetada neid meie valla peresid, kelle
lapsed juba osalevad süsteemselt huvitegevuses, aga väljaspool meie valda.
Kasvab huvitegevuses osalevate perede laste hulk ja vähekindlustatud perede laste hulk.
Väheneb kuritegevus. Vallaelanikud on rahulolevad.
Toetuse suuruse kinnitab igal kalendriaastal volikogu vallaeelarve vastuvõtmisega vastavalt
eelarvelistele võimalustele. Arvestus igale teenuse pakkujale on osalejate arvu pealt lepingu
alusel igakuiste maksetena kehtestatud tingimustel, toetusperioodile järgneb ka aruandlus.
Kogu toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse menetlemine käib läbi
Pearahaarvestamise Infosüsteemi (PAI), mille kasutuselevõtt toob kaasa mõningased
kulutused (esmane ühekordne kasutuselevõtt ja aastane kulu ca 1000 eurot).
Meisterlikkuse toetus tõstab harrastajate motiveeritust.
Tervise- ja sporditööspetsialist Jürgen Lepp andis ülevaate 06.06.2019 toimunud määruse
ümarlauast.
Abivallavanem Hestia Rindla selgitas muudatusettepanekute tabelit.
Komisjon tegi ettepaneku eemaldada määruse eelnõust § 7 lg 4 2. lause „Meisterlikkuse
toetuse taotlust võib esitada kuni jooksva aasta 31. juulini“, kuna kuupäeva määratlemiseks
puudub vajadus.
3.1
OTSUSTATI: esitada määruse eelnõu „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse
toetamise kord“ vallavolikogule.
4. Vasalemma Valla Päevakeskuse ja Paldiski Huvikeskuse ümberkorraldamine
Kuulati Hestia Rindla ettekannet: Lääne-Harju valla territooriumil asuvad vallavalitsuse
hallatavate asutustena sarnaste funktsioonidega asutused nagu Vasalemma Valla Päevakeskus

ja Paldiski Huvikeskus. Sellisel kujul on vallavalitsuse hallatavate asutuste eraldi pidamine
ebaotstarbekas. Asutuste ühtse juhtimisega on võimalik optimeerida, parandada ja
mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti. Ümberkorralduse
tulemusena ühendatakse Vasalemma Valla Päevakeskus ja Paldiski Huvikeskus üheks valla
asutuseks.
Lääne-Harju valla territooriumil asub
hallatava
asutusena
Vasalemma
Valla
Päevakeskus.
Käesoleva otsuse eelnõu kohaselt korraldatakse ümber Vasalemma Valla Päevakeskuse ja
Paldiski Huvikeskuse tegevus alates 01.08.2019 ühendamise teel.
Vasalemma Valla Päevakeskuse ruumid asuvad Rummu alevikus Sireli 14.
Vastavalt põhimäärusele on Vasalemma Valla Päevakeskus hoolekandeasutus.
Päevakeskuse eesmärk on:
1) erihoolekande- ja sotsiaalteenuste osutamine psüühilise erivajadusega isikutele ja
toimetulekuraskustega peredele toimetuleku soodustamiseks ning säilitamiseks;
2) toimetulekuraskustega peredele (sh lastele ja noortele) vaba aja sisustamise võimaluste
pakkumine.
Eesmärkide saavutamiseks Vasalemma Valla Päevakeskus:
1) korraldab psüühilise erivajadusega isikute ja toimetulekuraskustega perede toetamist,
abistamist ja nõustamist;
2) osutab tasuta ning tasulisi teenuseid;
3) loob huvitegevuse võimalused erinevatele sihtgruppidele;
4) tagab informatsiooni kättesaadavuse osutatavate teenuste kohta;
5) arendab koostööd institutsioonide ja vabatahtlike ühendustega, kelle põhikirjalised
eesmärgid on suunatud eri riskigruppide toimetuleku parandamisele.
Vasalemma Valla Päevakeskusele on väljastatud 22.02.2010 tegevusluba nr SEH000138
igapäevaelu toetamise teenuse (edaspidi IT teenus) osutamiseks (aadressil Sireli tn 14,
Rummu alevik) maksimaalselt 5 isikule.
Erihoolekandeteenus Vasalemma Valla Päevakeskuses on oma sisult sotsiaalkeskus
kahekorruselises hoones, kus osutatakse erinevaid sotsiaalteenuseid: igapäevaelu toetamise
teenus, nõustamine, pesupesemine, saunateenus, nn pikapäevarühma võimalus lastele koos
õpiabiga, lastetuba jm. Samal korrusel töötab perearst.
Vastavalt Sotsiaalkindlustusameti 09.2018 riikliku ja haldusjärelevalve aktile ei tegutse
Vasalemma Valla Päevakeskus põhimääruses kirjeldatud eesmärkidest lähtuvalt.
Päevakeskusel puudub uuele vallale vastav põhimäärus ja uuendatud kodukord ning juhataja
ja laste/noortega töötaval isikul ametijuhend ehk ei ole täpselt määratletud töötaja ülesanded
ja nõutav kvalifikatsioon.
Päevakeskuse tegevust korraldab juhataja, kes ühtlasi on ka IT teenuse tegevusjuhendaja.
Ametikoha põhieesmärgiks on vastavalt põhimäärusele sotsiaaltöö korraldamine Rummu
alevikus. Järelevalve käigus ei esitatud tegevusjuhendaja ametijuhendit ja juhataja
ametijuhendis vastavad tööülesanded puuduvad, seega jäi selgusetuks, missuguse ametikoha
raames töötab päevakeskuse juhataja tegevusjuhendajana ning missugused on tema
ametiülesanded psüühikahäirega isikutele IT teenuse osutamisel.
Vastavalt kodukorra punktile 2.1 osutab päevakeskus järgmisi teenuseid: sotsiaalnõustamine,
pesupesemine, pesemine koos sauna kasutamisega. Kodukorras ei ole nimetatud igapäevaelu

toetamise teenust, mida päevakeskuse ruumides on aastaid osutatud psüühikahäirega
isikutele. Eraldi kirjalikku kodukorda IT teenuse raames koostatud ei ole. Teenuse saaja
õigused ja piirangud on märgitud päevakeskuse üldises kodukorras, IT teenusele eraldi
dokumenti koostatud ei ole.
Järelevalve käigus selgus, et igapäevaelu toetamise teenuse osutamisel ei ole Vasalemma
päevakeskus täitnud kõiki teenuseosutajale õigusaktides sätestatud nõudeid.
Nõustamine on üks võimalusi isikule püstitatud IT teenuse eesmärkide saavutamiseks.
Järelevalve käigus selgus, et IT teenust osutatakse Vasalemma päevakeskuse kahekorruselises
majas teisel korrusel ning erihoolekandeteenus on üks sotsiaalteenustest, mida abivajavatele
päevakeskuses pakutakse. Olemas on nõustamisruum, tuba tegevuste läbiviimiseks; majas on
toidu valmistamise, pesu pesemise ja enese pesemise võimalus.
Paikvaatluse, vestluse ja dokumentide analüüsi tulemustest nähtub, et IT teenuse raames
Päevakeskuses ei osutata isikutele isikukeskset teenust vastavalt nende vajadustele ning ei
kaasata teenusesaajaid piisavas mahus. Järelevalve käigus jäi kõlama, et IT teenust osutatakse
Vasalemma päevakeskuses põhiliselt nõustamise teel, mis ei ole piisav ja ei vasta SHS §-s 87
kirjeldatud IT teenusele.
Järelevalve käigus selgus, et Vasalemma päevakeskuses töötab lastetuba, kus vastavalt
keskuse põhimäärusele pakutakse toimetulekuraskustega peredele (sh lastele ja noortele) vaba
aja sisustamise võimalusi. Vestlusest asutuse juhatajaga ja noorsootöötajaga ilmnes, et kuigi
lastetoa tegevuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine, tegeletakse seal ka osaliselt
lastekaitse töövaldkonda kuuluvate küsimustega, milleks mõlemal töötajal puudub pädevus.
Järelevalve käigus jäi selgusetuks, milline on päevakeskuse lastetoas pakutava teenuse sisu,
kas tegemist on sotsiaalteenusega või noorsootööga. Samuti jäi arusaamatuks teenuse
kvaliteet erinevatele vanuserühmades lastele ja noortele.
Vasalemma Valla Päevakeskus vajaks tegevuse jätkamiseks väga põhjalikke
ümberkorraldusi, sest ülalmainitud põhjustel ei saa asutus tegevust jätkata samas vormis. Küll
aga on oluline, et Rummu alevikus töötab noorsootöötaja ja sotsiaaltöötaja ning oleksid
kättesaadavad teenused nagu perearst, hambaarst, apteek, raamatukogu. Sireli 14 hoone on
kehvas seisus ja on ebaotstarbekas hoonet remontida. Perspektiivis on plaanis rajada
Rummule nimetatud teenuseid pakkuv teenusmaja, seniks jääb praegune Vasalemma Valla
Päevakeskuse noorsootöötaja tegutsema Sireli 14 ruumidesse loodava L-HV Noortekeskuse
koosseisu, praegune Paldiski Huvikeskus. Noorsootöötajale saab koostatud korrektne
ametijuhend ja korraldatud kvalifikatsiooni/kutse omandamine. Sireli 14 ruumides saaksid
abivajajad edaspidigi kasutada pesuteenust, majas kohapeal käib paar korda nädalas
sotsialtööspetsialist.
Päevakeskuse juhataja on esitanud lahkumisavalduse ja võetud ametisse vallavalitsuse
sotsiaalosakonda sotsiaaltöö peaspetsialistina.
Toimus arutelu.
4.1
OTSUSTATI: esitada määruse eelnõu „Vasalemma Valla Päevakeskuse ja
Paldiski Huvikeskuse ümberkorraldamine“ vallavolikugule.
5. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Aleksei Šatov teavitas, et augusti koosolek toimub esmaspäeval, 19. augustil kell 16.00
vallamajas.
Koosoleku juhataja kuulutas komisjoni koosoleku lõppenuks.

Aleksei Šatov
Komisjoni esimees

