Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimus 25. juunil ja 24. istung 23. juulil
Paldiskis.

Vallavolikogu suviste
istungite otsused
Volikogu võttis vastu rea olulisi otsuseid.
Metanoolitehase ja radioaktiivsete jäätmete ohutu
hoidla rajamiseks on vajalik koostada kohaliku
omavalitsuse eriplaneering.

2018. a majandusaasta aruanne
Volikogu kinnitas 25. juunil eelmise majandusaasta aruande, mis on esimene
nelja omavalitsuse liitmise järgne ühisaruanne. Konsolideeritud aastaaruanne
koondab kokku vallavalitsuse ja temale kuuluvate äriühingute (AS Lahevesi,
OÜ Padise Grupp ja OÜ Karjaküla Sotsiaalkeskus) aruanded. 2018. aastal
paranes likviidsus, kohustuste osakaal varadest on hea, netovõlakoormus on
vähenenud nii konsolideeritud kui konsolideerimata kujul. Laenu ja intresside
maht on vähenenud ning vald on rahaliselt jätkusuutlik.

2019. aasta teise lisaeelarve esimene
lugemine
Üksikisiku tulumaksu planeeritust
suurem laekumine 3% võrra tingib
eelarves muudatusi. Samuti lisandub
eelarvesse toetusfondidest saadud raha
ning maavarade kaevandamisest laekuv
suurem ressursimaks. Kokku
suurendatakse eelarves põhitegevuse
tulusid 370 000 euro
võrra.Põhitegevuse kuludest on
suurenenud muu hulgas vahendid
Padise kloostri kirikust saab

lapsehoiutoetustele ja koolitoitlustusele.

põnev külastusobjekt.

Allasutustele eraldatakse vahendeid
hädavajalikeks kuludeks.

Vallavara müügi tulemusena suurenes investeeringute tulu. Lisandunud rahaga
kaetakse valla kinnisvaraobjektide remonttööd ja eraldatakse 220 000 eurot
Padise kloostrikompleksi arendamiseks. Samuti eraldatakse raha Klooga
raudteejaama parkla ehituse kaasfinantseerimiseks. Põhitegevuse tulem
kasvab 185 488 eurot ning sama palju suureneb ka investeeringute maht.

Võõrandatav vallavara
Avaliku enampakkumise korras otsustati
võõrandada alghinnaga 72 000 eurot
Lääne-Harju valla omandis olev kinnistu
asukohaga Rae 32, Paldiski linn
(registriosa nr 3223102, katastritunnus
58001:002:0510, pindala 2160 m²,
sihtotstarve 100% ärimaa).
Veel müüakse avaliku enampakkumise
korras Karjaküla alevikus E. Vilde tn 5

Paldiski linnas Rae 32 müüdaval kinnistul
asuv Paldiski Pubi on tuntud ka kui Valge
Laev. Foto: Marje Suharov

asuv kinnistu, kus asub põlenud kuue
korteriga elamu, mis on varisemisohtlik,
rivab silma ning vajab korrastamist.
Enampakkumise alghind on kõigi kuue
korteriomandi eest kokku 8 000 eurot.

AS Kiirkandur sai loa vee erikasutuseks
Audevälja külas Tiigipera kinnistul
Volikogu andis nõusoleku AS-ile Kiirkandur vee erikasutuseks Audevälja külas
Tiigipera kinnistul (katastritunnus 56202:002:0524) tiigi rajamiseks. Padise
vallavalitsuse 24.08.2015 korralduse nr 244 alusel on AS-ile Kiirkandur
väljastatud ehitusluba tiigi ehitamiseks Tiigipera kinnistul. Rajatava tiigi
veepeegli pindalaks kujuneb 3,27 ha ning veekogu sügavuseks vähemalt 2,5
m. Ehitusluba kehtib kuni 24.08.2022.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava 2019-2030
Esimesel lugemisel kinnitati Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2019-2030. Dokumendis on antud põhjalik
ülevaade olemasolevast olukorrast ning nähakse ette lühi- ja pikaajalised
tegevused ja nendeks vajalikud investeeringud kogumahuga ligi 50 miljonit
eurot. Lähiaastateks kavandatud 23 miljonist eurost on lõviosa toetustega
kaetud. Esmajärjekorras rajatakse Laulasmaa piirkonna ÜVK, mille ehitustöid
valmistatakse praegu ette.
Augustis-septembris toimub valla ÜVK arendamise kava avalikustamine ning
inimestelt oodatakse ettepanekuid selle täiendamiseks.

Kehtestati Aedevahe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
Volikogu kehtestas Keelva külas Aedevahe kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Keila–Keila-Joa tee ääres. Juurdepääs
planeeringualale toimub kruusakattega erateelt. Planeeringujärgselt rajatakse
kinnistule uus puurkaev ja puhastusseade ning kaasaegne robotlüpsilaut
ehitisealuse pindalaga 3000 m² ja sinna juurde kuuluv vedelsõnnikuhoidla.

Algatati metanoolitehase eriplaneering
Volikogu liikmed andsid 23. juulil
üksmeelse nõusoleku algatada LääneHarju vallas kohaliku omavalitsuse
eriplaneering metanoolitehase ja selle
toimimiseks vajaliku taristu
kavandamiseks ning keskkonnamõju
strateegiliseks hindamiseks.

Eriplaneeringuga leitakse metanoolitehase püstitamiseks ja taristu rajamiseks
sobivaim asukoht Lääne-Harju vallas. Kogu planeerimise protsessi korraldab
Lääne-Harju vald. Metanoolitehast kavandav ettevõte Larkwater Group SA on
sõlminud vallavalitsusega lepingu, mille alusel võtab arendaja
finantseerimiskohustuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise eest
enda kanda.

Kehtestati Lääne-Harju valla noorte
huvitegevuse toetamise kord
Noorte huvitegevuse toetamise korra alusel toetatakse kuni 19-aastaste
vallaelanike huvitegevust. Huvitegevuse toetust saab taotleda treenerite ja
juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude
katteks, õppevahendite soetuskulude osaliseks katmiseks ja muude
õppetegevusega seotud kulude katteks üheksal kuul aastas. Toetust antakse
üldjuhul valla haldusterritooriumil huvitegevust pakkuvale organisatsioonile.
Väljaspool valla haldusterritooriumit toimuvat huvitegevust toetatakse, kui
selliseks huvitegevuseks vallas võimalused puuduvad. 2020. a 1. jaanuarist
hakatakse dokumente menetlema läbi Pearahaarvestamise Infosüsteemi (PAI),
seni toimub taotluste vastuvõtmine e-posti teel.
Huvitegevuse toetuse taotleja saab lisaks taotleda kord aastas meisterlikkuse
toetust. See on rahaline toetus individuaalseks või võistkondlikuks tegevuseks
vähemalt Eesti tiitlivõistluste ja tippürituste tasemel.

Kehtestati Kadakaranna kinnistu
detailplaneering
Volikogu kehtestas Paldiski linnas
Kadakaranna kinnistu
detailplaneeringu, millega nähakse
ette ehitusõigus Paldiski
Lõunasadama teenindamisega
seotud ladude ning rajatiste
väljaarendamiseks. Kogu sadamatega
seotud infrastruktuur koondatakse
sadamate lähedale. Planeeringu
Vastavalt Paldiski linna

naabruses asuva Puhkeranna kinnistu

üldplaneeringule on ette nähtud

detailplaneeringuga on tagatud

sadamaalade areng Pakri poolsaare

juurdepääs kallasrajale mööda

läänekaldal.

planeeritud avaliku kasutusega teed.

Foto:Marje Suharov

Vasalemma Päevakeskuse
ja Huvikeskuse liitmine Paldiski
Huvikeskusega
Seni eraldi asutustena töötanud
Vasalemma Valla Päevakeskus ja
Vasalemma Huvikeskus liideti
volikogu otsustega Paldiski
Huvikeskusega.
Vasalemma Valla Päevakeskus
tegutseb Rummu alevikus Sireli tn 14,
kus osutatakse erinevaid
sotsiaalteenuseid, samal korrusel
töötab perearst. Päevakeskuse
noorsootöötaja jääb endistviisi tööle
Sireli 14 ruumides. Sealsamas saavad
abivajajad ka edaspidi kasutada
pesuteenust ning paar korda nädalas
käib kohal sotsiaaltööspetsialist.

Vallavanem Jaanus Saat suhtlemas
Päevakeskuse juures kohalike
prouadega.
Foto: Egle Kaur

Paldiski Huvikeskusega liidetud Vasalemma Huvikeskuse alla kuulusid
Vasalemma seltsimaja, Rummu spordihoone, Rummu jalgpalliväljak,
Vasalemma tenniseväljak ja ringiruumid endises Vasalemma vallamajas Ranna
tee 8. Halvas seisukorras Vasalemma seltsimaja edasine kasutus on praegu
ebaselge. Vasalemma Huvikeskuse koosseisus oleva noorsootöötaja tööruumid
tulevad Vasalemma endisesse vallamajja. Vasalemma Huvikeskuse hallatavad
spordirajatised, nendega seotud töötajad ja ülesanded antakse üle Paldiski
Spordikeskusele.

Korteriühistu saab jäätmemajanduse
tarbeks vallalt maad rentida
Volikogu otsustas anda Paldiski korteriühistule Muuli 3 otsustuskorras rendile
mõttelise osa Lääne-Harju vallale kuuluvast Muuli tänava lõik 1 asuvast
kinnistust (registriosa number 14797550, katastritunnus 43101:001:0383).
Ligikaudu 319 m² suurust maatükki on korteriühistul vaja jäätmemajanduse
korraldamiseks. Maatükile püstitatakse kuur. Maa antakse 20 aastaks rendile
summaga 300 eurot aastas.

Radioaktiivsete jäätmete hoid ohutuks
ka aastakümnete pärast

Eesti Vabariigi valitsus arutas 4. juulil toimunud kabinetinõupidamisel
radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamist, et tagada praegu
Paldiskis paiknevate jäätmete ohutu ladustamine ka aastakümnete pärast.
Keskkonnaministeerium esitab Lääne-Harju vallavalitsusele taotluse algatada
radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga kavandamiseks kohaliku
omavalitsuse eriplaneering. Lääne-Harju vallavolikogu avaldas valmisolekut
planeeringu läbiviimiseks 6. juunil 2019 toimunud vallavolikogu istungil.
Pikaajalist ohutut ladustamist vajavad peamiselt Nõukogude ajast pärinevad
Paldiski endise tuumaallveelaevnike õppekeskuse likvideerimisel tekkinud
radioaktiivsed jäätmed, mida hoitakse praegu Paldiskis vaheladustuspaigas.
Fotol Paldiski endine tuumaobjekt 1995. aastal (foto: www.alara.ee).

Muudatus vallavalitsuse struktuuris
Vallavalitsuse koosseisus toimus juuni alguses muudatus: lisaks Vasalemma,
Padise ja Keila piirkonna juhtidele sai ka Paldiski piirkonnajuhi, kellena asus
tööle Katrin Glaase. Ehitus-, planeeringute ja keskkonnaosakonda võetakse
juurde üks järelevalvespetsialist. Sotsiaalosakonna struktuuris loobuti ühest
täitmata sotsiaaltöötaja ametikohast ning lisandus üks lastekaitsespetsialisti ja
poole koormusega sotsiaaltoetuste menetleja töökoht.

Nautige sooja suveilma!
Lääne-Harju vallavalitsus 25.07.2019

