Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 − ettepanekud avalikult väljapanekult
Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

1. Elukeskkond ja avalik ruum
valdkonna
visioon

Muuta

Sissejuhatuses on: “on
heakorrastatud ja turvaline
elukeskkond” 1.osas on
“heakorrastatud ja turvalist
elukeskkonda”

Ei oska sõnastust pakkuda. Ei saa nii absoluutses tähenduses
-“heakorrastatud” kirjutada, kui meil on Klooga, Rummu, Ämari, Paldiski,
Karjaküla, kus on heakorra ja heakorrastatusega väga suuri probleeme.

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

valdkonna
visioon

Muuta

“välja on arendatud
nõuetekohased vee- ja
kanalisatsioonisüsteemid
kasutusel on energiasäästlikud
kütte- ja valgustuslahendused.”

Ei oska sõnastust pakkuda
- “välja on arendatud nõuetekohased vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kasutusel on
energiasäästlikud kütte- ja valgustuslahendused.” väita, kui nõuetekohaste vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide ning valgustuslahendusteni on meil veel pikk-pi kk maa
minna. Vähemalt Kloogal!

“Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

1.1.3

Jätta
välja

Pakri 5 esise platsi korrastamine
Paldiski linnas

Pakri 5 esise plats on seotud võimaliku Paldiski kultuurimaja rajamisega ja see ei saa
olla valla arengu seisukohalt prioriteetne tegevus.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

1.1

Jätta
välja

Lisa 4 punkt 1.1. eemalda teiste
asulakeskuste nimed, jätta vaid
need, milles korrastust
planeeritakse

Lisa 4 punkt 1.1 peaks olema korrektne

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

1.1

Lisada

Klooga aleviku keskväljaku ja
vabaõhu lava rajamine

Kloogal puudub koht, kus korraldada vabaõhuüritusi, mis kogukonda liidaks.
Vajalik on korraldada üritusi, kus saaks osaleda nii Klooga, Kloogaaedlinna kui ka
korterelamute rajooni elanikud. Et saaks tekkida ühtne kogukond.

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

1.1

Lisada

Vasalemma jaanitule platsi
heakorrastamine ja võimaluste
loomine aleviku rahvale suviste
ürituste ja kokkusaamiste
korraldamiseks (ehitada väike
kõlakoda tantsupõrandaga,
istepingid, sobiv haljastus)
praegusel jaanitule platsil. Lisaks
platsil olemasolevale
tänavakorvpalli platsile
paigaldada platsil asuvale
terviseraja lõigule täiskasvanute
ja noorte võimlemistrenažöörid.

Vasalemma alevik on piisavalt suure elanike arvuga, et tal oleks korralik
Vasalemma Aedlinna
heakorrastatud koht suviste ürituste ja kokkusaamiste korraldamiseks.
Seltsi juhatus
Traditsioonilist Vasalemma kevadlaata oleme seni pidanud Kuuse platsil, mis aga
Marju Algvere 5581954
Jaama tee äärse kergliiklustee valmimisega muutus oluliselt kitsamaks ja ei mahuta
enam kuidagi laata ära. Ka ei ole seal enam piisavaid parkimisvõimalusi laadal
müüjatele. Praegune jaanitule plats on käesoleval ajal antud tähtajalise
rendilepinguga kinnistuna rendile kardirajana. Platsilt viidi turvalisuse kaalutlustel
ära laste mänguväljak. Platsi ühest äärest läheb läbi aleviku terviserada ja teise äärde
on rajatud tänavakorvpalli plats. Seda platsi tema praeguses seisukorras ei saa aga
kuidagi pidada Vasalemma elanikele sobivaks suviste kokkusaamiste kohaks, sest
platsil domineerib kardirada. Rehvidest moodustatud piirded, auklik kardirada ja
heakorra puudumine ei tekita inimestes huvi sinna kohale tulla. Vaatamata
25.oktoobril 2017 sõlmitud rendilepingus sätestatud rentniku kohustusele välja
töötada ja kehtestada 1.detsembriks 2017 kinnistu kasutamise kord
(karditreeningute ja võistluste toimumise kord ja ajad ning muude ürituste
toimumise ajad), pole rentnik terve aasta jooksul lepingu sõlmimisest seda tehtud.
Platsile juurdepääs on küll ühest küljest piiratud tõkkepuuga, aga sellega ei ole
välditud ei mootorrataste ega autode kihutamine kardirajal. Vasalemma elanike
jaoks on aleviku sees asuval kardirajal pidev kihutamine ja sellega kaasnev müra
väga häiriv ja oleme seisukohal, et plats aleviku sees vahetult elumajade läheduses
ei ole sobiv koht kardirajaks.Jaanitule platsi tema praegusel kujul ei saa kuidagi
pidada turvaliseks ja sobivaks jaanitule ja muude avalike ürituste korraldamiseks
aleviku inimeste jaoks ja seetõttu on sellise paiga loomine aleviku inimeste
kogukonnatunde ja heaolu seisukohalt äärmiselt oluline.

1.2.1

Jätta
välja

Mänguväljakute rajamine

Mänguväljakute rajamisega on läbi aastate erinevates valla piirkondades saanud
hakkama kohalikud vabaühendused, miks peaks nüüd vald hakkama oma eelarvest
rajama mänguväljakuid.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

1.2

Lisada

Mänguväljakute rajamine
Täpsustada asukohad!

Kui mujal on piirkonnad lisatud, siis võiks ka see olla Lisa 4 punkti 1.2.1 juures olla
välja toodud

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

1.2

Lisada

Klooga alevikus laste liumäe
valgustamine

Aedlinna tee ääres liivaauk, mis lastel talvel lemmikliumägi, väga suure
kasutatavusega – va valgustamist,Seda kasutavad ka Klooga kooli õpilased kehalise
kasvatuse tundides

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

On rajanud nii
KOV kui ka VÜ-d

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

1.5

Lisada

Paldsiki linna Püha Georgi
Kiriku korrastamine vastavalt
ehitislikele nõutele ja tegutseva
kiriku vajadustele

1.6.2 +
Lisa 4

Jätta
välja

Leetse ranna korrastamine
arengukavas Leetse rannaala
heakorrastamine tegevus- ja
rahastuskavas

1.6.2

Jätta
välja

1.6

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

Kas kuulub
vallale?

Leetse rannaala heakorrastamine - jätta ära, kuna teadaolevalt kuulub see RMK le

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

Leetse ranna heakorrastamine

Leetse rand asub RMK alal ja RMK poolt hooldatud. Kui omavalitsus leiab et seda
on vaja veel täiendavalt hooldada võib seda teha ka läbi vabaühenduste ja talgute
korras.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

Kui on RMK oma,
siis pigem
survestada RMKd, aga toetamist,
survestamist,
edendamist jms.
AK-sse ei kirjutaks

Lisada

Paldiski linna ranna
korrastamine - mis tähendab
kõigepealt ametlikku teed linna
randa ja seejärel muud rannale
tarvilikku.

Sisaldavad muret linna mereranna suures osas suletuse pärast linlastele, ametlikku
teed tegelikut linna piires ju polegi. Põhjustena, miks see on halb, toon välja
järgmised: *mõjud elanike psüühikale. (isegi okastraat on sadama aial) *väga kaunis
ja omapärane loodus, mida võiksid kohalikud elanikud nautida ja mida oleks uhke
näidata külalistele..Klaasmeri. *suure riskifaktoritega tööstusettevõtete olemasolu
linnas. Tuleohu korral praeguse ranna suletuse juures võib tekkida olukord kus
inimesed jäävad lõksu.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

1.8.2

Jätta
välja

Muula mägede terviserada
Paldiskis

Tegu on rahvusvahelise matkarja osaga ja valla arengukava eelarve seisukohalt ei
peaks olema prioriteetne

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

1.8.2

Muuta

Muula mägede terviserada
Paldiskis liitmisettepanek
matkarajaga Laokülast alates, mis
kulgeks läbi Paldiski linna
mereääre, jõuaks Muula
mägedele. Sealt edasi kuni Pakri
poolsaare lõpuni

1.8.3

Jätta
välja

Lahepere terviserada Laulasmaal

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

Tegu on rahvusvahelise matkarja osaga ja valla arengukava eelarve seisukohalt ei
peaks olema prioriteetne

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

1.8

Lisada

Madise – Langa terviserada

Minu eraalgatusel loodud terviserada võiks omada ka vallapoolset tuge. Raja 1,5 km
lõik Langal on õhtusel ajal ka valgustatud. Vt
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=et&mid=1kAADJH8UMTxVDKkoDnsBZd
8aCCo&ll=59.31276347819527%2C24.169898899999907&z=13

Guido Leibur
Liivaranna talu Langa
küla tel: 5023140
guidoleibur@gmail.com

1.8

Lisada

Euroopa rannikuraja E9 valla
territooriumil asuva osa
hooldamine

E9 raja lõik valla territooriumil on tähistatud ja vajab regulaarset (ca kord aastas)
hooldamist. Hoolduse sisu: Raja märgistuse uuendamine (mõne aasta tagant) Rajale
langenud puude kõrvaldamine Teadetetahvlite paigaldamine ja uuendamine
Lõkkekohtade korrastamine
Reklaamimaterjali avaldamine oma rajalõigul olevate huviobjektide ja
teenuseosutajate tutvustamiseks

Guido Leibur
Liivaranna talu Langa
küla tel: 5023140
guidoleibur@gmail.com

1.9

Lisada

lagunenud ehitiste korrastamine
sihtotstarbena mõnele neist
näiteks teraapia- või kunsti
keskus

Soovitan korrastatavaid maju kasutada ka teraapia või kunstikeskuste tarbeks. Üks
kole maja näiteks Adamsoni ja Kivi t. nurgal võiks näiteks saada lisapinnaks
Adamsoni muuseumile, kus tehakse nii palju loovaid üritusi , mis kõik alati koos
materjalidega ära ei mahu. Võib-olla oleks ka muusikakoolil kunagi siiski oma maja
vaja.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

1.11

Lisada

Klooga alevikus Klooga ja
Eramute rajoonis puuduvad liigiti kogumise konteinerid, puudub ka eramule
Kloogaaedlinna eramute rajoonis mõeldud “Kollase koti” teenuse võimalus (puudub vastav valla leping prügi
jäätmete liigiti kogumise
käitlejaga)
võimaluse loomine

“Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

1.11

Muuta

Asendada Lääne-Harju valla
arengukava 2019-2030 tegevusja rahastamiskavas punkt 1.11.1
järgmiselt “Karjaküla
jäätmejaama laiendamine”.

Leian, et ei ole mõistlik rajada valda uut jäätmejaama, kui aastast 2009 on
piirkonnas juba olemas edukalt toimiv Karjaküla jäätmejaam, mis vajab laiendust.
Jäätmejaamale koostati aastal 2016 tasuvusuuring ning Entec Eesti OÜ koostas
ehitusprojekti selle laiendamiseks. Projektiga on ette nähtud jäätmejaama laiendus
1600m2 võrra. Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse alale puurkaev, mida saavad
kasutada Karjaküla kalmistu külastajad. Jäätmejaama valgustuspostide külge on
planeeritud kalmistu parklat valgustavad lambid. Projekteerimise eest on
vallavalitsus juba tasutud ca 36000 eurot. Laiendustööde maksumuseks hinnati tol
ajal ca 300 000 eurot. Keila Vallavalitsuse rahataotlus KIKilt sai eitava vastuse, kuid
mõistlik oleks taotlus uuesti esitada. Ühtlasi juhin tähelepanu asjaolule, et
Karjakülas saab ära anda kõiki jäätmeliike v.a eterniit ja biojäätmeid sh ka ohtlikke
jäätmeid (puudub seletuskirjast). Biojäätmeid on peale ruumipuuduse lahendamist
võimalik vastu võtta.

Karjaküla jäätmejaama
operaator
Harju Kaevetööd OÜ
Erko Kurm
5244650

1.12

Lisada

Klooga alevikus Klooga ja
Klooga ja Kloogaaedlinna eramute rajoonides puudub kanalisatsioon, ühendatus
Kloogaaedlinna eramute rajoonis üldisesse kanalisatsioonivõrku
kanalisatsiooni rajamine

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

1.12

Lisada

Ühisveevärki ja kanalisatsiooni
ja reoveejaama loomine
Vasalemma alevikku

Helena Trus
Võsa 5 Vasalemma
helku01@gmail.com
5229525

Teadaolevalt on see üks valla suurimaid alevikke, kudi samas ei ole praegu astutud
ühtegi sammu selles suunas, et vähendada elanike poolt tekitatava reostuse hulka.
Nimelt on Vasalemma tiheda asutusega ala, kus peaksid elanikel olema paigaldatud
kinnised mahutid. Kuna ka endale sai renoveerimistööde käigus 2017 a paigaldatud
eraldi mahuti WC tarbeks, siis tean liigagi hästi kui kiiresti 2 inimesega majas
täituvad 3m3 ja 4 m3 mahuti. Olles suhelnud teiste aleviku elanikega, siis tean, et
tihti on kinnisele mahutile tehtud sisse avaused, et liigne reovesi keskkonda voolaks
ja selliselt väheneks mahuti tühjendamise sagedus. Samuti on jalutades tihti tunda
reovee lõhna, hoolimata sellest, et tühjendamist paakautoga majas ei toimu. Samuti
on näha, et meie 2 inimesega majapidamises peab nimetatud mahuteid tühjendama
iga 1-2 kuu tagant, kuid 5 inimesega majapidamises piisab millegipärast harvemast
mahuti tühjendamisest. Loodan siiralt, et leiate võimalusi ka Vasalemma
reoveejaama (antud hetkel Kivi tn olevas reoveejaama voolab küll 3 suure
paneelmaja reovesi, kuid selle toimivuses ei ole ma kindel, kuna mingid tegevust
seal ei toimu) ehitamiseks ja ühise kanalisatsioon ja veevärgi loomiseks, vastasel
juhul saab kannatada tugevalt meie elukeskkond.

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

1.12

Lisada

Vasalemma ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni rajamine

Olen teadlik, et Vasalemma rahvaarv on piisavalt väike ning seadusest tulenevalt
pole vallal kohustust ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamiseks, aga kuna
kanalisatsioonisüsteemi puudumise tõttu kannatab järjepidevalt meie põhjavee
seisukord, peaks vald leidma vahendid, et see mahukas töö ette võtta. Kindlasti
oleksid kõik (või suurem osa) elanikkonnast nõus ise mingi osa selle maksumusest
hüvitama, kuna praegu kulutavad kõik elanikud üsna suure summa fekaaliveo
teenusele. Lisaks on jäänud mulje, et meie asulasse on ebaseaduslikult paigaldatud
ka septikuid, kuna selle paigaldus on võrdlemisi odav ning edaspidi vähest hooldust
vajav. Aga kuna asume kaitsmata põhjavee alal, siis on selline tegevus lubamatu,
kuna põhjavette jõuab puhastamata vesi. Igakuiselt Vasalemma peal ringi kõndides
võib tõdeda, et kõigil inimestel pole raha fekaaliveo teenuse eest tasuda ning
seetõttu pumbatakse ise reovett oma õue/metsa alla.
Arengukavast on näha, et Laulasmaal on see tegevus plaanis. Mis on põhjused, et
sinna leitakse selle jaoks raha, aga meie asula jaoks mitte?
Lõpuks kannatab meie kõigi ühine vesi, mistõttu ka meie endi ja laste tervis. Sellele
järgneb kehvem tervis, väiksem töövõimekus, suurenenud kulud arstiabile...
Loodan, et uus vald leiab need vahendid ning lõpuks tegeleb selle väga suure
probleemiga.

Tõnis Org
T6nis.org@gmail.com 566
82 812

1.

Lisada

Kasutada Paldiski linna
Ettepanek ei ole kuidagi sõnastatud arengukavas, nii et see on arengukavale lisa
kaunistamiseks rohkem
soovitus. Mõte on ajaloos Paldiskis elanud tähtsate isikute või nende loominguga
Amandus Adamsoni
illustreerida linna.
skulptuuride koopiad, need ja
võib-olla ka mõned pildid /kujud
ajaloolistest tegelastest nagu
PeeterI võiksid anda linnale oma
spetsiifilise aura. Mingites
kohtades aga võiks julgelt
rõhutada ka nõukogude aega,
Klooga alevikus näiteks
ohvitseride maja, midagi
kunagise aatomijaama juurest,
mingi varjend - labürint.
Paldiski ajaugu on huvitav ja
mitmekesine.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Mõte hea aga
arengukavas
mõttes liiga
detailne, pigem
arvestada
võimaluste piirides
arengukava
elluviimisel.

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

1.

Lisada

Aidata kaasa kiire fiiberoptilise
internetivõrgu arengule valla
külades

Vaatamata sellele, et riik võttis siin juhtiva rolli, võiks valla poolt olla kohalike
tegevuste koordineerimine. Kiire internet aitab kaasa valla ettvõtluse arengule,
samuti meelitab siia elama nooremaid inimesi.

Guido Leibur
Liivaranna talu Langa
küla tel: 5023140
guidoleibur@gmail.com

EI ole KOV
ülesanne, toetame
kõike, mida saame,
aga toetamist kui
tegevust
arengukavasse ei
kirjutaks

2. Teed ja ühistransport
2.1

Lisada

Klooga aleviku ühendamine
valda läbiva bussivõrguga

Klooga alevikust puudub võimalus sõita ühistranspordiga valla sisestesse asumitesse.
Näiteks Kloogalt Laulasmaale, Kloogalt Keila-Joale, Kloogalt Padisele

2.2.1 ja 2.5 Muuta
+ Lisa 4

Paldiski Rae tänav raudteest
kuni Lõuna tänavani

Osaliselt juba korrastatud ja osa mis ei ole korrastatud on pigem seal asuvate
äriühingute huvi, mitte aga valla elanike tarbeks ja ei saa olla prioriteetne.
Planeeritud raha võiks suunata vallas busside ootepaveljonide ja nende valgustuse
rajamisse.

2.2

Lisada

Keila-Joa teed ja parkla (tee, mis
viib joani ja selle juures olev
parkla).

Jaanus Saat

2.2

Lisada

Klooga-Maeru tee kõvakate

Kuldar Vassiljev

2.2

Lisada

Klooga - Maeru tee
(must)kõvakattega katmine

2.2

Lisada

Klooga – Põllküla (Langa) tee
(must)kõvakattega katmine

Klooga- Maeru teed läbib praegu koolibuss natuke Klooga poolt sisse sõites ja
natuke Maeru poolt sisse sõites, mis ei ole mõistlik. Kui tee oleks korras ja täies
pikkuses läbitav saaks seda kasutada aleviku elanikel sõitmaks Kloogalt Padisele,
kus on valla ainuke korralik kultuuriasutus – Padise rahvamaja. Ilmselt oleks tee
vajalik ka Kaitseväel Klooga laskevälja ja Ämari lennubaasi vahelise logistaka
korraldamiseks. Võimalik koostöö Kaitseminuisteeriumi ja Kaitseväega KloogaPõllküla(Langa) tee korrastamine tekitaks Klooga aleviku elanike lühima tee nii
Padisele kui ka Paldiski linna.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com
Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

2.2

Lisada

2.2.6. Klooga aleviku Klooga ja
2.2.6. Klooga eramute rajoonis on tolmuvabaks vaja muuta Roheline, Sinilille ja Sihi
Kloogaaedlinna eramute rajoonis tänav; Kloogaaedlinna eramute rajoonis Männi, Raudtee (lõunapoolne ots), Kalda
tänavate (must)kõvakattega
puiestee, Kuuse, Lehise, Kastani, Lepa, Kirsi, Kreegi tänavad
katmine

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

2.2

Lisada

2.2.7. Klooga alevikus Liiva,
Pargi tänava rajamine

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

2.2

Lisada

2.2.8. Klooga alevikus Saare tee
mulle ümber-paigutamine valla
maale ja ühendamine Järve teega

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

2.2

Lisada

2.2.9. Klooga alevikus
korterelamute rajooni ja
Aedlinna teed ühendava
jalakäijate tee, selle

2.2.9. Kõnealune jalakäiate tee on kasutuses lastel kortermajadest kooli ja kooli
bussi peatuskohta minekuks, samuti elanikel raamatukokku ja kultuuri- ja
noortekeskusesse. On ka otsetee kergliiklusteele ja sealt edasi Klooga raudteejaama.
Praegusel juhul on see tee lihtsalt pinnasetee, mis konarlik. kus kõrgemad
puujuured. Talvisel ajal väga libe, pime. Vajalik 100-150 m kata purustatud
killustiku või kruusaga.

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

2.3

Lisada

Kloogaranna mnt,-l asuvatesse
Kloogaranna Noortelaagri, Side
tee ja Tornimäe bussipeatustesse
valgustuse rajamine

Suurendada nimetatud kohtade turvalisust, eriti liiklusturvalisust pimeda ajal.
Nimetatud bussipeatused asuvad tiheda liiklusega maantee ääres ja neid kasutavad
ümberkaudsete ühistute elanikud, eriti lapsed ja eakad. Lisaks annab
tänavavalgustuse rajamine kohalikele elanikele võimaluse kasutada kergliiklusteed
aktiivsemalt ka õhtusel ajal, mis on oluline terviseedenduse seisukohalt. Kui
kergliiklustee rajati, siis oli projektis ette nähtud ka tänavavalgustuse rajamine, kuid
see jäi tegemata, Arusaadav, et vallal ei ole lähiajal ressursse rajada valgustust kogu
kergliiklustee ulatuses, kuid bussipeatustes oleks valgustus hädavajalik!
Vastvalminud Keila-Lehola kergliiklustee ääres on valgustuspostid olemas,
loodetavasti saavad ka Kloogaranna mnt. äärsete ühistute elanikud turvalisemalt
liigelda!

Eve-Mai Valdna
lapsevanem
a/ü Juku elanik
eve.valdna555@gmail.co
m

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

2.3

Lisada

Treppoja – Keila joa
kergliiklustee valgustus Kahjuks
otsest sõnastust ei oska välja käia
ja ei tea ka summasid, mis
ehituseks tarvis on

Kui mingi asi ehitatakse , siis peaks ka projekteeritud lisad valmis ehitama, ennem
kui uute projektidega alustatakse. Turvalisus peab olema tagatud ja hetkel seda
antud teelõigul ei ole, kõik peavad kasutama taskulampe . Lisaks peavad olema
valgustatud ka bussi ootepaviljonid või peatused. Lehola – Keila kergliiklustee sai
valgustuse, ehk kõik teeehitus peaks ju käima võrdsetel alustel.

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

2.3

Lisada

Valgustuse rajamine
Tänavavalgustus puudub (pole kunagi olnudki) Kloogaaedlinna eramute rajoonis Teeme Klooga korda!
Kloogaaedlinna eramute rajoonis Männi, Raudtee (lõunapoolne ots), Kalda puiestee, Kuuse, Lehise, Kastani, Lepa,
aktiivgrupp
Kirsi, Kreegi tänavad 2.4.6. Klooga kergliiklustee on lõpetamata, st ühendamata
kloogakorda@gmail.com
Klooga raudteejaamaga – Eesti Raudtee Klooga jaama renoveerimise tõttu on see töö
“külmutatud” – vajalik viia lõpuni, koos Jaama tee äärse valgustusega. Kogu Klooga
kergtee vajab valgustuse rajamist. Paldiski mnt-ga ühendamine võimalik ka läbi
metsa, st Klooga Sihi tee ja Treppojal Käbimetsa tee ühendamisega. Käbimetas tee
kuni Otu ojani kruusakattega tee olemas. Probleemne Klooga poolne ots, kus vaja
täita looduslikku loigukohta. Kas pole mõeldav laudtee rajamine?

2.3

Lisada

Kulna küla Tammermaa
elamurajooni tänavavalgustuse
renoveerimine

2.3

Lisada

Klooga alevikus uue
tänavavalgustuse ehitus
(aedlinna rongijaamast)

2.4.1

Jätta
välja

Paldiski − Pakri kergliiklustee

Asub linna territoriumil, kus on sõidukite liikluspiirang 50km/h ja rasketranspordi
juurdepääs on ainult erilubadega. On linnaelanikele oluline, kuid siiski ei saa olla
valla arengukavast lähtuvalt prioriteetne.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

2.4 + Lisa
4

Lisada

Vanaranna (Kersalu) – Treppoja
kergliiklustee väljaehituse
ettevalmistamine – 30 000€

Kersalust Treppojani on 4 km kus asub lähim kauplus. Liikumine sinna on aga
ülimalt ohtlik, kuna raskeveokite liikumissagedus ja kiirused ei ole
jalakäijale/rattasõitjale turvalised. Treppojalt on võimalik mööda kergliiklusteed
liikuda juba turvaliselt Laulasmaa ja Keila-Joa poole. Nimetatud maanteelõik on ka
Maanteeameti liiklussagedusandmestiku põhjal on tihedaima liiklusega piirkond
vallas Tallinn − Paldiski põhimaanteel alates Niitväljast kuni Paldiskini (3000 −
5999 sõidukit ööpäevas).

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

tegevus- ja rahastuskavasse 2020. aastal

Kuldar Vassiljev

Kuldar Vassiljev

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

2.4

Lisada

Klooga kergliiklustee
lõpetamine, Klooga – Paldiski
mnt ühendava kergliiklustee
rajamine

2.4

Lisada

Paldiski Leetse kergliiklustee ka
Paldiski- Kloogaranna
Kergliiklustee

2.4

Lisada

Keila – Paldiski kergliiklustee

Jaanus Saat

2.4

Lisada

Mere tee kergliiklustee
projekteerimine Kloogarannas

Kuldar Vassiljev

2.5

Lisada

Klooga alevikus auto ja
jalgrattaparkla rajamine KloogaAedlinna jaama juurde

“Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

2.5

Lisada

Ootekoja rajamine Türnpu
bussipeatusesse

2.5

Lisada

Vasalemma-Viigardi vahele BP
rajamine

2.5

Lisada

Teed ja ühistransport
Paldiski mnt- Klooga tee
suunaga Kloogale tee alguses,
paremat kätt bussitasku rajamine

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Ettepanek on selline minu isiklik, mulle lihtsalt meeldiks rattaga kloogaranda sõita
või sealt tagasi, aga ei meeldi seda teha maanteel.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

Arusaamatul põhjusel on jäänud Klooga-Aedlinna jaam “Pargi ja sõida” projektist
välja
Kuldar Vassiljev

Hetkel on seal mitteametlik bussipeatus, kus hommikul peatub 2 koolibussi. Kuna
teeäärne nn tasku ala on pool-pehme, kruusane- mullane, kuhu bussil ei ole
mõistlik sõita, siis buss peatub sõiduteel, takistades liiklust.
Antud ala jääb Maanteeameti hooldusalasse, kuna tegemist ei ole ametliku
bussipeatusega, siis talvel ei lükata sealt lund ja lapsed peavad bussi ootama kas
põlvini hanges või tee peal. Antud bussipeatuse rajamine on olnud ka varasemalt
Keila vallas arutlusel, Maanteeamet on andnud ka põhimõtelise nõusoleku kirjaga

Mari-Ly Häitson
marily94@hotmail.com

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

25.10.2017 nr 15-2/17-00692/331 (Keila Vallavalitsuse
dokumendihaldusprogrammis registreeritud 25.10.2017 nr 8-1/17/3923-3)

3. Ettevõtluskeskkond
3.1

dialoog konkreetsete
ettevõttedega, kes seotud linna
rannaala haldamisega,
selgitamaks normaalselt
funktsioneeriva mereäärse linna
avatud merepiiri. Mereäärse
promenaadi taasloomine,
arvestades omandisuhteid, kuid
toetudes linna ja inimeste
õigusele pääseda mere ligi, mis
on seoses kunagiste
omastamisprotsessidega nihkesse
läinud. Üks värava võimalus
oleks just Püha Georgi kiriku
kõrvalt, mis ei võtaks sadamalt
eriti maad.

Ettepanek puudutab ettevõtluskeskkonda, minu teemade puhul siis raudtee ja
sadama omandi- Paldsiki linna mereranna kasutamist. Valdkonnas
/Ettevõtluskeskkond / on punktis 3.1 kirjas-ettevõtluspiir- kondade sobitamine
elukeskkonnaga, tagades huvide tasakaalustatuse planeeringutegevuses. Ja need
huvid on praegu tasakaalust väljas.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

Kogukonnapoolse ärgitustööga on viimastel aastatel Klooga kooli 1., 2. ja 3.klassi
tulnud rohkem lapsi. Mõistlik oleks step by step kool kasvatada põhikooliks 100120 õpilast

“Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

4. Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond
4.1

Klooga kooli kasvatamine
põhikooliks

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

4.1

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Kuna valla koolide täidetus ja
tase ja kulud kooli koha
ülalpidamiseks on väga erinevad,
siis võiks mõelda koolide
ümberkorralduse peale.
Ettepanek ei puuduta otseselt
arengukava, kuid sellele võiks
mõelda

Kas pole võimalik Ämari kooli lapsi suunata kas Padise või Vasalemma kooli, kus
Tuuli Edur tel: 55655666,
mõlemas koolis on piisavalt vabu kohti,kui lastel oleks huvi õppida eesti keelses
uusarendus@gmail.com
koolis või siis Paldiskisse, kus on piisavalt kohti ka vene keelses õppes. Ei näe
põhjust selle kooli ülalpidamises. Lääne-Harju valla haridusvaldkonna arengukava
on ka näha kooli sulgemist, kuid millal seda tehakse ? Sama on Klooga kooliga.
Kloogalt on hea rongiühendus nii Paldiskisse kui Keilasse ja sealsed lapsed võiks
käia mujal koolides. Tean, et see ei meeldi kummagile kohalikule kogukonnale,
kuid mingid lahendused tuleb leida. Ja kuna Lääne- Harju valla haridusvaldkonna
arengukavas on kirjas, et Kloogal on ka lasteaiakohtade puudus, siis vaadates üldist
arengukava, ma seda seal ei märka , kuid kui nii ikka on, et 30 last on järjekorras,
siis võiks ju Klooga koolimaja mõelda hoopis renoveerida lasteaiaks , et kohtade
puudust lahendada. Ülejääv moodul toimetada Karjakülla. Ehk kui Klooga koolis
käiva lapse ülalpidamiskulud on ca 9800 eur, siis Laulasmaa koolis käiva lapse
ülalpidamiskulud on ca 4600, siis on ju asi paigast ära ja minu arust tuleks ka loodud
hariduskava arengukava väga pingsa pilguga üle vaadata uuesti.

4.2

Lisada

Vasalemma lasteaia juurdeehitus

Vasalemmas on kasvanud noorte perede arv, seetõttu on puudu lasteaia kohtadest
Vasalemma Aedlinna
(oma järjekorda ootab praegu 10 last). Lastele ei saa anda asjakohast liikumisõpetust, Seltsi juhatus
rühmad on liitrühmad, kus kõigile lastele ei ole võimalik tagada piisavalt
Marju Algvere 5581954
individuaalset ja eakohaselt vajalikku tähelepanu. Lasteaed vajab laiendust, et oleks
tagatud laste eakohane areng ja vanemate rahulolu.

4.2

Lisada

Lehola koolimaja remont“
(ventilatsioonisüsteemi rajamine
ja keldrikorruse remont
ruumipuuduse leevendamiseks)
punkti 1.1.1 arvelt (keskväljaku
rajamine).

Tegevus- ja rahastamiskava ei toeta hariduse arengukava, sest selles puudub lahend
Lehola kooli ruumipuudusele (sepikoda vm uued ruumid raamatukogule või hoone
ventilatsiooni korrastamine, et oleks võimalik kasutusele võtta hoone keldrikorrus).
Mõistlik on jätkata olemasolevate ja aktiivses kasutuses olevate hoonete
renoveerimisega ja kasutusele võtta olemasolevas hoones tühjana seisev täiskorrus
ning seejärel asuda uusi hooneid/väljakuid rajama. Eelkõige tuleks rajada
koolistaadionid ja tagada võimalus valla koolide õpilastele riikliku õppekava
täitmiseks. Seejärel toetada jõuliselt ühe konkreetse spordiala edendamist.

Kadri Kurm
Lääne-Harju
vallavolikogu liige

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

4.2 ja 1.1.1 Lisada

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Klooga koolimaja remont“
(remont ja ruumide
kohandamine) punkti 1.1.1
arvelt (Paldiski keskväljaku
rajamine)

Tegevus- ja rahastamiskava ei toeta hariduse arengukava, sest selles puudub lahend
Lehola kooli ruumipuudusele (sepikoda vm uued ruumid raamatukogule või hoone
ventilatsiooni korrastamine, et oleks võimalik kasutusele võtta hoone keldrikorrus).
Mõistlik on jätkata olemasolevate ja aktiivses kasutuses olevate hoonete
renoveerimisega ja kasutusele võtta olemasolevas hoones tühjana seisev täiskorrus
ning seejärel asuda uusi hooneid/väljakuid rajama. Eelkõige tuleks rajada
koolistaadionid ja tagada võimalus valla koolide õpilastele riikliku õppekava
täitmiseks. Seejärel toetada jõuliselt ühe konkreetse spordiala edendamist.

Kadri Kurm
Lääne-Harju
vallavolikogu liige

5. Vaba aeg ja tervisedendus ja kodanikuühiskond
5.1.2 +
Lisa 4

Jätta
välja

Jätta ootama tulevikku 5.1.2
Paldiski kultuurimaja rajamine
ja investerida see raha
vajalikumasse

Paldiskis on olemas kaks kooli, mille ruume saab vajadusel edukalt kasutada
kultuuri sisse toomiseks ja ka selle tegemiseks. Kui ikkagi vajadus on 100% ja rahva
poolt nõutud, siis võiks selline tegevus olla kas kohalikke suurfirmade abiga, mida
on piirkonnas piisavalt või siis mõne rahastusprojekti raames taodeldav, kuhu vald
panustaks siis omaosaluse maksmisega.

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

5.1.2

Jätta
välja

Paldiski kultuurimaja rajamine

Ei saa olla prioriteetne tegevus, lähtuvalt valla arengukava põhimõtetest. Paldiski
linnas on erinevaid saale kus on võimalik üritusi läbi viia. Samas on Paldiskis
tugevad ja edukad äriühingud, kes võiksid toetada linnaelanike kultuurimaja
rajamisega.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

5.1.2

Muuta

Paldsiki kultuurimaja rajamine
Paldsiki kontsertsaali rajamine
Püha Georgi kirikusse

Ettepanekus on välja toodud kontsertsaali vajadus. Vana iidne kirik sobiks
suurepäraselt, kuid vajab hooldust. Seinad, laed on vaja professionaalidel üle
vaadata. Lisaks -j uba teenistusi pidav preesterkond vajaks ilmselt koguduse maja.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

5.1

Lisada

Vasalemma Seltsimaja
renoveerimine

Vasalemma Seltsimajal on elanike huvitegevuse ja terviseedendamise seisukohalt
oluline koht (tervisevõimlemine, tantsutreeningud, pensionäride klubi
kooskäimised, simmanid ja muud kultuuriüritused). Mari Tompi aktiivse tegevuse
tulemusena on osale seltsimaja siseruumidest antud kaasaegsem välimus, aga
Seltsimaja vajab siiski renoveerimist (välisseinad, küttesüsteem, lavatagused
ruumid).

Vasalemma Aedlinna
Seltsi juhatus
Marju Algvere 5581954

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

5.1

Lisada

Klooga Kultuuri ja
Noortekeskuse renoveerimine

Klooga kultuuri ja noortekeskusele on olnud planeeritud peale ehitada II korrus –
noortekeskus. Et alumisele korrusele jääksid ruumid kultuuritegevuse
edendamiseks. See on mõistlik.

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Laulasmaa Spordihoone ehituse
rahastuse leidmine ja ka
kõrvalhoone ehituse rahastuse
leidmine
Muuta arengukava lisa nr. 4 ja
tõsta spordihoone ehitus 5.2.1
ümber punkti nr. 4.2.4 alla, sest
tegemist ei ole vaba aja veetmise
võimalusega vaid väga vajaliku
asja nimelt võimla ehitamisega
Laulasmaa Koolile 4.2.1 rahastus
otsus oli negatiivne, seega leida
uus lahendus
Kirjeldatud kilehall pole
kindlasti mingi lahendus kooli
võimla asendamiseks, väga
kulukas ülal pidada.

Laulasmaa kooli spordihoone ehitus on hädavajalik, kuidas saab
Haridusministeeriumi poolt ette kirjutatud õppekava täita, kui õpilastel puudub
vajalik võimalus spordi tegemiseks. Kuidas täidetakse näiteks 7-9 klassi ettenähtud
kehalise kasvatuse õppekava, kui puuduvad rööbaspuud, kits, hobune, poom, kas
seda minnakse harjutama siis kuhugi mujale kooli või tehakse harjutusi ka metsas
üle kändude ja puujuurte hüpates ning kiotsi ja hobuseid otsides? Lapsed ei pea
vihmaga jooksma kogu aeg metsas ja hüppama kaugust rannaliival, ka see kõik on
tore, kuid piirkonna lastel pevad olema ka ettenähtud võimalused. Enamuses valla
koolides on olemas võimlad ja sportimisvõimalused, kuid Laulasmaa koolil, mis on
hetkel üks uuemaid ja kaasaegsemaid koole ja väga kiiresti arenenev piirkond
puudub sportimisvõimalus vajalikul tasemel. See võimalus puudub ka Lehola koolil,
kuid pole kuskil näha arutelusealse võimal ehitamiseks. Küll aga
alustameLaulasmaal igal õppeastal juttu, et kohe kohe hakatakse ehitama, kuid juba
on möödunud 12 aastat ja võimlat ei ole, mittu kooliastet on lõpetanud kooli ilma
võimlat nägemata, milles on süüdi lapsed, et neile ei looda võimalusi?Lisaks on ka
eksitav nimetada Klooga kooli võimlat Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja võimlaks.
Kallis ja kuluka ülalpidamisega kilehall pole mingi lahendus.Ps! Vajalik on ka
kõrvalhoone ehitus, kuna on totaalne ruumipuudus. Raamatukogud on küll ka
toredad asjad, kuid äkki on kasvõi Spas mingeid ruume, mida saaks raamatukogu
tarbeks hoopis rentida ja selle arvel saada natuke ajutist ruumilahendust.PS! Miks
on haridusasutuste arengukavas ja üldises aerngukavas erinevad summad, kuigi
projektid samad.

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

5.2.1 +
Lisa 4

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Kõik
spordirajatised on
punkti 5 all, sest
nende kasutus
peaks olema laiem
kui ainult
õpilastele

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

5.2.2 +
Lisa 4

Jätta
välja

Jätta ootama tulevikku ja
investerida see raha
vajalikumasse
5.2.2.Paldiski koolistaadioni
rajamine
Investeerimisprojektide loetelus
on kirjas ka punkt 24 Laulasmaa
kilehalli rajamine, kuid Lisa 4
selline rida puudub üldse

Paldiski koolistaadioni rajamine- Paldiski mõlemal koolil on olemas Spordiregistri
järgi stadionid ja lisaks ka veel piirkonnas pea uus jalgpallistaadion. Võimalus
kasutada erinevaid lahendusi- raha suunata mujale, kus puuduvad võimalused.
Lisaks on Lääne-Harju valla haridusvaldkonna arengukavas staadioni summaks
kirjutatud 1,7 milj., siis kuidas üldises arengukavas saadakse vaid 300 000 hakkama.
Investeerimisprojektide loetelus on kirjas ka punkt 24 Laulasmaa kilehalli rajamine,
kuid Lisa 4 selline rida puudub üldse- miks puudub rahastamiskavast Lisa 4?
Kilehalli investeerimine mõtetu, kui plaanis korralik sporihoone, lisaks on kilehalli
mõtetult kallis ülal pidada.

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

Investeerimisprojektide loetelus
on kirjas ka punkt
24 Laulasmaa
kilehalli rajamine,
kuid Lisa 4 selline
rida puudub üldse.
Ei saa aru, millest
jutt?

5.2.2

Jätta
välja

Paldiski koolistaadioni rajamine

Paldiskis on mitu erinevat staadionit, vahemaad ei ole suured. Vallas on koole,
näiteks Laulasmaa Kool kus ei ole isegi mitte mingeid võimalusi kehalise kasvatuse
õppekava täitmiseks.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

5.2.3 ja 5.2 Muuta
+ Lisa 4

Lehola koolimaja (ja lasteaia)
staadioni rajamine“ punkti 5.2.3
(Vasalemma jalgpallistaadion)
arvelt.

Tegevus- ja rahastamiskava ei toeta hariduse arengukava, sest selles puudub lahend
Lehola kooli ruumipuudusele (sepikoda vm uued ruumid raamatukogule või hoone
ventilatsiooni korrastamine, et oleks võimalik kasutusele võtta hoone keldrikorrus).
Mõistlik on jätkata olemasolevate ja aktiivses kasutuses olevate hoonete
renoveerimisega ja kasutusele võtta olemasolevas hoones tühjana seisev täiskorrus
ning seejärel asuda uusi hooneid/väljakuid rajama. Eelkõige tuleks rajada
koolistaadionid ja tagada võimalus valla koolide õpilastele riikliku õppekava
täitmiseks. Seejärel toetada jõuliselt ühe konkreetse spordiala edendamist.

Kadri Kurm
Lääne-Harju
vallavolikogu liige

5.2.3 ja 5.2 Lisada
+ Lisa 4
Muuta

Vasalemma koolistaadioni
rajamine punkti 5.2.3
(Vasalemma jalgpallistaadion)
arvelt.

Tegevus- ja rahastamiskava ei toeta hariduse arengukava, sest selles puudub lahend
Lehola kooli ruumipuudusele (sepikoda vm uued ruumid raamatukogule või hoone
ventilatsiooni korrastamine, et oleks võimalik kasutusele võtta hoone keldrikorrus).
Mõistlik on jätkata olemasolevate ja aktiivses kasutuses olevate hoonete
renoveerimisega ja kasutusele võtta olemasolevas hoones tühjana seisev täiskorrus
ning seejärel asuda uusi hooneid/väljakuid rajama. Eelkõige tuleks rajada
koolistaadionid ja tagada võimalus valla koolide õpilastele riikliku õppekava
täitmiseks. Seejärel toetada jõuliselt ühe konkreetse spordiala edendamist.

Kadri Kurm
Lääne-Harju
vallavolikogu liige

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

5.2.3 +
Lisa 4

Muuta

Jätta ootama tulevikku ja
investerida see raha
vajalikumasse
5.2.3 Vasalemma
jalgpallistaadioni rajamine,
Investerimisprojektide loetelus
on kirjas, et Vasalemma
koolistaadioni rajamine

Vasalemma jalgpallistaadioni rajamine, Investerimisprojektide loetelus on kirjas, et
Vasalemma koolistaadioni rajamine – info on erinev ja Vasalemmas on olemas
koolistaadion ja sportimiseks sobilikud siseruumid, suunata raha mujale, kus
suuremad probleemid ja need võimalused puuduvad.

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

Mis on
investeerimisproje
ktide loetelu?

5.2.3 ja
Muuta
2.5;
5.2.1 ja 2.3

Vasalemma jalgpallistaadioni
rajamine

Vasalemmas olemas koolistaadion, mida saab kindlasti kasutada ka jalgpalli
mängimiseks. Vabanenud vahendid on võimalik kasutada bussipeatuste
ootepaviljonide ja valgustuse rajamisse, Laulasmaa Kooli spordihoone/võimla
ehitusse, Kloogaranna Keila-Joa kergliiklustee valgustuse väljaehitamisse.

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

5.2

Lisada

Klooga alevikku välijõusaali(de)
rajamine

Üheks kohaks on Aedlinna tee ääres liivaaugu kõrval olev ala, kus praegu on
elanike poolt rajatud lõuatõmbamismoodustis jms. Kasutatakse aktiivselt.

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

5.7

Lisada

Klooga raamatukogu
renoveerimine

Klooga raamatukogule uute ruumide leidmine, praegu väga suur ruumikitsikus –
rendipind Pargi 7 kaupluse vabades ruumides? Moodulmaja?

Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Loetelu ei soovita,
kaetud 5.7
sõnastusega

5.

Lisada

Kaasata keskkonnapsühholoog
selgitamaks inimeste vajadusi
linna avalikus ruumis

Keskkonnapsühholoogi kaasamise kohta- ma lihtsalt ise tunnetan selle vajadust.
Kuigi paljud inimesed on mere juurde pääsemise pärast sõna võtnud, pole see siiski
olulise infona jõudnud kuhugi. Keskkonnapsühholoog põhjendaks inimeste
vajaduse ära.

Urve Purga
urvepurga@gmail.com

Mõtet võib
kaaluda, agamitte
arengukavas - liiga
detailne ning
pigem asutuse
struktuuri küsimus

6. Sotsiaalkaitse
6.5

Lisada

Klooga alevikku eakate
Eakate huvitegevus puudub, apteek puudub, arsti vastuvõtt puudub.
päevakeskuse koos apteegipunkti
ja perearstivastuvõtu ruumidega
rajamine

“Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

1.
Elukeskkond ja
avalik
ruum lk 1,
p1

Lisada

Täiendada viimast lauset ja
lisada lõppu:
„Valla atraktiivse ranna-ala
säästlikuks kasutamiseks on
vajalikud ranna-alade
arendustegevused − parklate
rajamine ning randade
varustamine riietuskabiinide,
tualettruumide, prügikastide ja
vaba aja veetmiseks vajalike
vahenditega Kloogaranna, Leetse
ranna, Alliklepa ranna ja Klooga
järve kalda, mis on
perspektiivsed avalikud rannad.“

Arengukava slaid 4 punkt 1.6 on täpsustatud neli randa, mida nähakse
perspektiivsete arendatavate randadena. Nende randade puhul on heakorrastamine
ja rannainventariga varustamine on oluline signaal rannaliste suunamiseks sinna
kuumade rannailmade saabudes. Sama tuleneb ka lisas 4 esitatud rahastamiskavast.
Neisse nelja randa on tulevikus vaja koondada avalik infrastruktuur, mis toetab
rohkearvulist külastust ja tagab vajalikud tingimused. Kuna avalikule rannale
vajalik infrastruktuur vajab raha nii rajamiseks kui edasiseks korrashoiuks, siis
taolist infrastruktuuri ei ole mõeldav killustada laiali üle kogu rannajoone. Avaliku
ranna funktsiooni ei ole mõistlik planeerida ka tundliku loodusliku kooslusega
piirkondades (nt Lohusalu poolsaare rannamets ja samblikutega kaetud
rannaluited), mis massilise ülekäimise korral kiiresti hävivad. Samuti ei saa taolist
funktsiooni planeerida erarandades, mille puhul puudub võimalus teenindava
infrastruktuuri rajamiseks. Siinkohal vältimaks rannaga piirneva ala reostamist
tuleks vähemalt Kloogarannas, mis on täna parima infrastruktuuriga rand, kaaluda
avalike tualettruumide, mitte üksnes riietuskabiinide rajamist.

Kristiina Kalistru
Kalistru@gmail.com
Tel 58 163 283
MTÜ Lohusalu Poolsaare
Loodusseltsi juhatuse
nimel

1. Ühisveevärk ja
-kanalisatsioon
lk. 2

Muuta

Seal on väide, et Klooga on
kaetud ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga. Tegelikkus on
see, et terve Klooga seda teps
mitte ei ole.

Kuldar Vassiljev

Parandatud
avaliku
väljapaneku
versioonis

1. Soojamajandus
lk.2

Muuta

Väidetakse nagu Klooga kool
poleks tsentraalküttel. Tegelikult
aga on.

Kuldar Vassiljev

Parandatud
avaliku
väljapaneku
versioonis

1. Keskkonnaseisund ja
heakord
lk.3

Muuta

Välja on toodud enamuses Keila
PK kõrgeriskiga objektid. Lisada
tuleb sel juhul Paldiski
terminalid jne

Kuldar Vassiljev

Parandatud
avaliku
väljapaneku
versioonis

Lisa 1

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

1.
Turvalisus
lk.3

Muuta

2. Teed ja
ühistransport
lk.4
3.
Ettevõtlus
keskkondl
k 5, p 3
viimane
lõik

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Lähim päästekomando on Keila
linnas. Keilas on päästekomando,
kus asub lisaks veel 2
kiirabibrigaadi. Samuti on
Paldiskis päästekomando ja 1
kiirabibrigaad.

Kuldar Vassiljev

Päästekomandod
parandatud
avaliku
väljapaneku
versioonis.
Kiirabid lisame.

Muuta

Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla
mnt läbib L-H valda. Tegelikult
ei läbi.

Kuldar Vassiljev

Parendame ära.

Muuta

Suurema puhkepotentsiaaliga on
rannaalad - Lohusalu ning
Lahepere lahe äärne ala, mille
keskuseks on kujunenud
Laulasmaa SPA ja Lohusalu
sadam ning Leetse, Keibu ja
Alliklepa rannad.”
Sõnastada lause ümber vastuolu
kõrvaldamiseks: “Piirkonna
suurima puhkepotentsiaaliga
rannaalad on Kloogarand, Leetse
rand, Alliklepa rand ja Klooga
järve rand. Lisaks sellele on
Meremõisa rand populaarne
puhke- ja telkimiskohana.”

Lahepere lahe keskuseks ei ole Laulasmaa SPA, vaid pigem Kloogaranna, mis on
parima taristu ja ligipääsuga rand suurele rahvahulgale. Laulasmaa SPA ümbrust ei
saa pidada puhkepotentsiaaliga kohaks, vaid juba väljaarendatud puhkealaks, mida
opereerib spaa ja kus vallal ei ole vaja täiendavalt spaa ala arendada. Lohusalu
sadamat aga ei saa pidada puhkepotentsiaaliga rannaalaks (sadamas ei ujuta ega
päevitata), vaid tema potentsiaal on väikelaevade teenindamine ja mereturismi
edendamine. Lohusalu lahe äärset ala ei saa pidada suure puhke potentsiaaliga
rannaalaks infrastrutkuuri puudumise tõttu ja võimatuse tõttu seda arendada, kuna
valdavalt on eramaad. Perspektiivne puhkeala on Meremõisa rand, kus on RMK
puhke- ja telkimisala, mis on avalikus omandis olevatel maadel ning kuhu on ka
autoga juurdepääs. Seal on vajalik infrastruktuur juba rajatud.

Kristiina Kalistru
Kalistru@gmail.com
Tel 58 163 283
MTÜ Lohusalu Poolsaare
Loodusseltsi juhatuse
nimel

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

5.
Muuta
Kodanikuühiskond,
vaba aeg ja
terviseedendus lk
7

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

“... Laulasmaal (spordiväljak,
Recseti tenniseväljak)” –
asendada Laulasmaal
(multifunktsionaalne palliväljak,
Recseti tenniseväljak)

Ettepaneku põhjendus: Laulasmaal ei ole spordiväljakut, vaid multifunktsionaalne
palliväljak

Diana Veegen
d.veegen@gmail.com

Eesti Spordiregistri
andmetel on
Laulasmaa
spordiväljak
https://www.spord
iregister.ee/et/ehiti
s/2940/laulasmaa_s
pordivaljak

Erinevad summad ei tohiks olla, ühes 100000 ja teises 120 000 tuhat, pole vist
korrektne

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

Ei saa aru?
Mõlemad summad
on 100000.

Tuuli Edur tel: 55655666,
uusarendus@gmail.com

Kui 2019-2022
rahastust ei ole
tabelisse märgitud,
siis tegevusele
ongi mõeldud ja
rahastus jääb
perioodi 20232030.

Lisa 4 Tegevus- ja rahastuskava
1.1.2

Muuta

1.11.2;
1.2.2;
1.3.2;

Viia kooskõlla rahastuse
summad Lisa 4. Punkt 1.1.2 ja
Eelarvestrateegias
Investeerimisprojektide all
Rummu alevikukeskuse
korrastamine
Mõelda ka neile punktidele, kus
rahastuse jaoks pole raha
jätkunud Kahjuks otsest
sõnastust ei oska välja käia, kuid
ilmselt oleks see ikkagi mitme
aasta perspektiivis vajalik

2.2.3

Muuta

Klooga-Lehola tee kõvakattega
katmine

Ettepanek on see tee, kui prioriteetne tee renoveerida varem kui 2021

Kuldar Vassiljev

2.2.3

Muuta

2.2.3 Klooga − Lehola tee
(must)kõvakattega katmine

Praegusel juhul on see planeeritud aastasse 2021. See on absurdne! Lubadus oli
vallalt, et teine pool Klooga-Lehola teest kaetakse mustkattega aastal 2018 – seda 3
aastat edasi lükata on lubamatu!

“Teeme Klooga korda!
aktiivgrupp
kloogakorda@gmail.com

Tegevuse nr

Lisada
Jätta
välja
Muuta

Ettepanek

Ettepaneku põhjendus

Esitaja

5.1.1 ja
5.1.2

Muuta

Rahaline kate punktile 5.1.1
Padise rahvamaja renoveerimine
punkti 5.1.2 (Paldiski
kultuurimaja) arvelt

Padise rahvamaja/vallamaja kui valla esindushoone vajab remonti. Leian, et mõistlik Kadri Kurm
on esmalt renoveerida olemasolevad hooneid, mitte ehitada uusi. Renoveerides on
Lääne-Harju
võimalik ka edaspidi kokku hoida igakuistelt hoone majandamiskuludelt.
vallavolikogu liige

5.2.4

Muuta

5.2.4 Lehola
Lisada 2020 LA 30000€
korvpalliväljaku/multifunktsiona
alse pallimängu valjaku rajamine

Konsultantide
kommentaar/
LHV otsus

Kuldar Vassiljev

Ettepanek üldplaneeringu lähteülesande kohta
Muuta

Punkti kus kirjeldatakse
keskuste tasemeid planeeringus
lisada 2.astme keskuste
nimekirja, st kohalike keskuste
hulka lisaks ol.olevale (Padise,
Rummu, Laulasmaa ja
Vasalemma) ka Harju-Risti ning
Keila-Joa.

Põhjendus on lihtne, see on juba ka antud punktis ära sõnastatud: Keskustel on
oluline roll oma tagamaa hajaasustuse säilitamisel, mis on piirkondlikest
keskustest eemal.
Antud keskused on valla äärealadel ja peaks olema käsitletud justnimelt oluliste
punktidena valla tagamaa hajaasusutse säilitamisel.

Simo Veskioja
Mati Vetevool

Üldplaneering
?

