Lääne-Harju vallavolikogu esimene koosseis kogunes oma 30. istungile 28. jaanuaril vallamajas
Paldiskis

Vallavolikogu jaanuari
istungi otsused
2020. aasta esimesel istungil tegi vallavolikogu
möödunud aasta kokkuvõtteid.

Revisjonikomisjoni töö kokkuvõte ja
edasine plaan
2019. aastal kontrollis revisjonikomisjon vallavalitsuse tööd ja tegi
ettepanekuid töökorralduse parandamiseks. Tähelepanu all oli sõidukite,
sõidukompensatsioonide ja kütusekaartide kasutamine ning sotsiaaltoetuste
maksmine 2018. aastal. Revisjon tegi ettepanekuid eluruumide kasutusse
andmise ja vallavara kasutamise korra kohta ning kontrollis MTÜ-dele
eraldatud projekti- ja tegevustoetuste otstarbekust. Samuti vaadati üle
huvihariduse rahastamine ning valla ajalehe ja meediatöö korraldamine.
Revisjonikomisjoni aktid ja protokollid ning 2020. aasta tööplaaniga saab
tutvuda valla kodulehel.

Paldiski Põhikool ja Paldiski
Ühisgümnaasium liideti üheks
õppeasutuseks
2013. aastal lahutati Paldiski
Gümnaasiumist ja Paldiski Vene
Gümnaasiumist gümnaasiumiosad
ning asutati Paldiski
Ühisgümnaasium, mis tegutseb Rae
tn 56 koolimajas koos Paldiski
Põhikooliga ühtse juhtimise all.
Alates järgmisest õppeaastast
liidetakse Paldiski Põhikool ja Paldiski
Ühisgümnaasium üheks
Paldiski Ühisgümnaasiumis õpivad

õppeasutuseks nimega Paldiski

koos nii eesti kui vene lapsed.

Ühisgümnaasium. Mõlema kooli
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hoolekogud ja õpilasesindused kiitsid
koolide liitmise plaani heaks.

Ämari kergliiklustee
2017. aastal rajas Maanteeamet Ämari tee (kõrvalmaantee nr 11178) äärde
2,2 kilomeetri pikkuse kergliiklustee Haapsalu maantee ristist Ämari alevikuni.
Endine Vasalemma vallavalitsus kohustus kergliiklustee jaoks moodustama ja
eraomanikelt omandama vajalikud katastriüksused. Neist viimasena
omandatakse volikogu otsusega Veskipõllu kinnistu jagamisel tekkinud
katastriüksus Ämari tee L1 (katastritunnus 43101:001:0654, 100%
transpordimaa) pindalaga 1975 m² maksumusega 1975 eurot.

Kibru tee kinnitati avalikuks teeks
Padise valla üldplaneeringu kohaselt on Vintse ja Vihterpalu külas asuv Kibru
tee (teeregistri nr 5620144) kohalik üldkasutatav tee.
Kuni eratee omanik ei ole oma teel liiklust piiranud, on tegemist avalikuks
kasutuseks mõeldud erateega, kus kehtivad avalikult kasutatavate teede
nõuded, kuid vastutus tee korrashoiu eest on eratee omanikul.

Kibru tee avalikuks kasutamiseks määramise algatus tuli maaomanike ja
piirkonnas elavate teekasutajate poolt. Eratee määramiseks avalikult
kasutatavaks teeks on vajalik teeomaniku nõusolek. Volikogu otsusega
määratakse avalikult kasutatavateks 18 teemaal asetsevat eraomandis olevat
teelõiku, mille omanikega sõlmiti notariaalne leping. Samuti määratakse
avalikult kasutatavaks ja valla poolt hooldatavaks teeks Riigimetsa
Majandamise Keskusele kuuluv ühekilomeetrine teelõik.
Kibru tee kasutamisega võtab Lääne-Harju vald üle teeomaniku õigused,
kohustused ja tagab tee korrashoiu

Algatati radioaktiivsete jäätmete
lõppladustuspaiga eriplaneering
Paldiskis, endise Nõukogude sõjaväe
tuumaobjekti alal asub riigile kuuluv
radioaktiivsete jäätmete
vaheladustuspaik. Keskkonna- ja
kiirgusohutuse tagamiseks tuleb
hiljemalt aastaks 2040 Eestisse
rajada lõppladustuspaik, kuhu saaks
ohutult ladustada Paldiski objekti
reaktorisektsioonide lammutamisel
tekkinud ja muud radioaktiivsed
jäätmed. Kuna praegusesse
vaheladustuspaika Paldiskis ei ole
võimalik sellises mahus ja sellise
aktiivsusega jäätmeid ladustada,

Radioaktiivsete jäätmete pakendid
vaheladustuspaigas.
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tuleb rajada selleks otstarbeks
jäätmete lõppladustuspaik.
Volikogu otsustas vastavalt Keskkonnaministeeriumi esitatud taotlusele
algatada radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga asukoha leidmiseks ja
kavandamiseks ning keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks kohaliku
omavalitsuse eriplaneeringu. Lõppladustuspaiga rajamise eesmärk on
vähendada radioaktiivsete jäätmete ja nende käitlemisega seotud ohtusid, et
ära hoida pinnase, põhja- ja pinnavee reostus ning tagada ohutus keskkonnale
ja inimeste tervisele.

Leevikese kinnistul Meremõisa külas
algatati detailplaneering
Planeeritav Leevikese kinnistu (katastritunnus 29501:007:1647) asub
vastavalt Keila valla üldplaneeringule looduslikul alal, millel asuv mets kuulub
Harju maakonna rohevõrgustiku tuumala T9 koosseisu. Elamuehituse
kavandamine on seal võimalik vaid kehtivat üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu kaudu.
Planeeringuga määratakse ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus ja
tehnovõrgud ning vajalikud keskkonnaalased kitsendused.

Head metallroti aastat!
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