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Koosolekut juhatas ja protokollis: komisjoni esimees Olga Kugal
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava
2019-2030 kinnitamine” I lugemine
Selgitused eelnõu kohta
Lääne-Harju valla arengukava on pidevas muutumises valla arengudokument, milles kavandatakse
valla arengu tegevusi ja mis on omakorda aluseks valla eelarvestrateegia dokumendi koostamisel,
varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse
taotlemisel.
Valla arengukava eesmärk on tagada erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik
areng. Soov on elujõulune ja tulevikku vaatav arengukava muuta kõikehõlmavamaks, jättes
muudatustega välja teemavaldkondade alapunktid. Alapunktide väljajätmisega on arengukavas
sisalduv strateegia laiaulatuslik ja piisavalt üldine, et täita pikaajalisi eesmärke.
Valla tegevus- ja rahastamiskava täiendamine on iga-aastane kestev protsess. Võrreldes seni
kehtiva arengukava tegevus- ja rahastuskavaga jäeti 2021–2024 versioonist välja 15 alapunkti,
sõnastati ümber 12 alapunkti ja juurde lisandus 40 tegevusi kavandavaid alapunkte. Esiattaud
dokumendis on välja toodud Lääne-Harju valla arengukava 2019–2030 tegevus- ja rahastuskava
2021−2024 muudatused teemavaldkondade kaupa.
Arengukava uuendamisega muutusid kolme teemavaldkonna nimetused ja lisandus seitsmes
teemavaldkond, osaliselt muutusid ka teemavaldkondade üldtekstid ja mõju.
Ettevõtluskeskkonnale tuli juurde turismi turunduse osa, nii tekkis „Ettevõtluskeskkond ja turism“,
Haridusasutuste võrgustik ja õpikeskkond sai koondnimetuse „Ühine haridusruum“, pikk ja
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lohisev viies teemavaldkond Vaba aeg, turism, terviseedendus ja kodanikukaitse jagunes kaheks
valdkonnaks, millest tekkis viienda teemavaldkonnana „Vaba aeg ja kodanikuühiskond“ ning
uueks teemavaldkonnaks lisandus „Terviseedendus ja heaolu“.
Uuendatud arengukava 2019–2030 versioonist jäeti välja 47 alapunkti, juurde lisati 17 arengukava
punkti, 24 arengukava punkti sõnastati ümber, 4 arengukava punkti tõsteti ümber Terviseedenduse
ja heaolu alla, üks punkt Ettevõtluskeskkonna ja turismi juurde.
Sõnavõtud, küsimused ja vastused.
Irina Helsamäki – Kas tulevikus saab tagada Paldiski elanikele merele ligipääs? Muidu läheb ju
kõik suurepäraselt. Vaikselt tehakse kõike. Toetan eelnõud ja olen selle volikogule edastamise
poolt.
Jaanus Saat – Mere äärde pääsuga oleme kogu aeg tegelenud ja tegeleme edasi. Kord kuus
kohtume „Meri vabaks“ liikumise eestvedajatega, kus anname ülevaate, mis seisus asjad on.
Samuti käivad läbirääkimised ka Põhjasadamaga, et säilitada inimestele juurdepääs raudteejaama
juurest. Praegu on sealt juurdepääs, aga sadam planeerib sinna uut kaid ning tahab tulevikus ka
selle juurdepääsu sulgeda. Töötame täna selle nimel, et see juurdepääs säilitada ja et see oleks
ohutu raudtee ületamise võimalus ning et tulevikus tekiks sinna promenaad ja väikelaevade sadam.
Anu Leeduks – Olen materjalidega tutvunud ja ei ole millegi vastu. Olen poolt, et määruse eelnõu
volikogule esitada. Teen ettepaneku, et Paldiski park saaks ilusaks juba sellel suvel.
Maret Vetemaa – Kas seoses Keila-Joa lasteaia ehitusega rajatakse ka kergliiklustee Lossi ristist
kuni Paldiski maanteeni välja. Kergliiklustee vajalikkusest on olnud juttu nii vallavanemaga kui
ka abivallavanemaga Erki Rubeniga. Teiste punktidega ja arengukavaga tervikuna olen nõus.
Jaanus Saat - Lisame antud kergliiklustee rajamise arengukavasse.
Ants Kiviselg – Olen eelnõuga tutvunud, põhimõtteliselt kõigega nõus. Esitan oma arvamuse
märkusena. Oluliseim muudatus on arengukava üldistumine, varasem konkreetsete arendatavate
objektide ja tegevuse loetelu muudetakse üldiseks, kuna nii sobivat paremini strateegilisse
dokumenti. Konkreetsed objektid lisatakse vastavate valdkondade (näiteks teehoiu kava) kavade
alusel. Milline on vastavate kavade kinnitamise tase: kas kinnitab vallavalitsus või volikogu?
Mõlemal juhul on see siiski üsna lühiajaline - kuni üks valimisperiood ehk 4 aastat. Nii võib mõnigi
objekt elluviimist ootama jäädagi.
Jaanus Saat – Tänan märkuste eest. Konkreetsed investeeringud ja projektid on lisatud arengukava
lisasse „Tegevus – ja rahastamiskava 2021-2024“. Arengukava koos lisadega vaadatakse üle kord
aastas ja selle kinnitab volikogu.
Viktoria Visbek - Ettepanekuid ei ole, toetan antud eelnõu esitamist vallavolikogule.
Svetlana Kivistik - Täiendusi ja parandusettepanekuid ei ole. Toetan eelnõud ja olen volikogule
esitamise poolt.
Eda Arusoo – Olen materjalidega tutvunud ja olen eelnõu volikogule esitamise poolt.
Janika Molejus - Toetan eelnõud.
Elena Villmann - Olen eelnõu volikogu esitamise poolt.
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Olga Kugal – Olen väga rahul, et sellel valimisperioodil on vallavalitsus nii palju jõudnud ära teha
ja täita arengukavas planeeritud tegevusi. Vallavalitsuse ülesandeks on toimetada arengukava järgi
ning vajadusel seda volikogu heakskiidul korrigeerida. Arengukava muutmise algatamine tuleneb
vajaduste ja võimaluste täpsustumisest ning mõningate tegevuste lõpule jõudmisest. Olen poolt, et
määruse eelnõu suunata volikogule.
OTSUSTATI:
1.1 Esitada Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla
arengukava 2019-2030 kinnitamine” vallavolikogule I lugemisele (poolt 10 komisjoni liiget).
(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
komisjoni esimees
koosoleku juhataja
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