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8 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava
2019-2030 kinnitamine” I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus
Ettekandja: haridus-, kultuuri ja noorsootöö osakonna juhtaja kohusetäitja Liivi Siim
3. Kohalalgatatud küsimused ja informatsioonid
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava
2019-2030 kinnitamine” I lugemine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Lääne-Harju valla arengukava on valla
arengudokument, mis on pidevas muutumises. Selles kavandatakse valla arengu tegevusi ja
on aluseks valla eelarvestrateegia koostamisel, investeeringute kavandamisel ning
investeeringuteks toetuse taotlemisel.
Valla arengukava eesmärk on tagada erinevate tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja
jätkusuutlik areng. Arengukava peab olema kõikehõlmav ja laiaulatuslik üldine dokument,
millest soovime muudatustega välja teemavaldkondade alapunktid, mis loob aluse
pikaajaliste eesmärkide täitmiseks. Arengukava täiendamine ja seire on pidev protsess ning
seda vaadatakse üle igal aastal. Arengukava muutmise vajaduse tingis asjaolu, et sellest
dokumendist tuleb välja jätta tegevused, mis on lõppenud ja oma eesmärgi juba saavutanud.
Arengukava tegevused on vaja viia kooskõlla käesoleva aasta eelarvega ja peagi koostatava
eelarvestrateegiaga. 2021-2024 tegevus- ja rahastamistabelis on elluviidavate tegevuste taga
konkreetsed rahasummad, loomulikult on seal kirjas ka nn soovunelmad, mille täitmiseks on
vaja leida rahastamisallikaid.
Arengukava uuendamisega muutusid kolme teemavaldkonna nimetused ja lisandus seitsmes
teemavaldkond, osaliselt muutusid ka teemavaldkondade üldtekstid. Ettevõtluskeskkonnale
tuli juurde turismi turunduse osa, nii tekkis „Ettevõtluskeskkond ja turism“, Haridusasutuste
võrgustik ja õpikeskkond sai koondnimetuse „Ühine haridusruum“, pikk ja lohisev viies

teemavaldkond Vaba aeg, turism, terviseedendus ja kodanikukaitse jagunes kaheks
valdkonnaks, millest tekkis viies teemavaldkond „Vaba aeg ja kodanikuühiskond“ ja uue
teemavaldkonnana lisandus „Terviseedendus ja heaolu“. Teemavaldkondade tegevused on
kokkuvõtlikult toodud PowerPointi esitlusmaterjalides.
Uuendatud arengukava 2019–2030 versioonist jäeti välja 47 alapunkti, juurde lisati 17
arengukava punkti, 24 arengukava punkti sõnastati ümber. Neli arengukava punkti tõsteti
ümber „Terviseedenduse ja heaolu“ tegevuse alla ja üks punkt „Ettevõtluskeskkonna ja
turismi“ juurde.
Vastavalt arengukavasse sisse viidud muudatustega on ajakohastatud ka arengukava tegevusja rahastuskava 2021–2024 ning korrigeeritud arengukava lisa „Lääne-Harju valla asustus ja
rahvastik“, kus 2018. aasta rahvastiku koosseisu andmed on asendatud 2021. aasta alguse
andmetega.
Väga põhjalikult ei hakka kõiki arengukavas toodud tabeleid kirjeldama, sest need on eelnõu
lisdena saadetud komisjonidele ja volikogu liikmetele. Maikuu volikogu loetakse eelnõud
esimest korda, pärast seda on arengukava ~2 nädalat avalikustamisel, mille käigus korjame
ettepanekuid ja häid ideid. Komisjoni liikmetelt on tulnud juba ettepanekuid. Pärast
muudatusettepanekute läbivaatamist ja heakskiidu saamist vallavalitsuses kantakse need
vastavatesse tabelitesse pärast I lugemist.
Aleksei Šatov: Palun, kas keegi soovib juba praegu arengukava muutmise eelnõu kohta
arvamust avaldada.
Jaan Alver: Tegevusvaldkonna “Elukeskkond ja avalik ruum” all on toodud ka randade ja
supluskohtade korrastamine, rannainventariga varustamine ja rannaaladele juurdepääsu
tagamine. Seal on loeteltud mitmeid vallas asuvaid randu, kuid loetelust puudub Laulasmaa
rand, mis on ju tegelikult perspektiivikas rannaala, mille vahetusse lähedusse on rajatud suur
parkla. Leian, et ka Laulasmaa rand tuleks lisada perspektiivi mõttes. Võib ju tekkida
olukord, kus oleks võimalik selle rannaala arendamiseks raha taotleda, siis oleks ju hea kui
arengukava seda kajastaks. Aga need võivad jääda nn õhku rippuma. Sooviksin, et kõiki
tehtavaid ettepanekuid arutataks enne II lugemisele suunamist ka komisjoni koosolekul.
Jaanus Saat: Võtame ettepaneku arvesse.
Aleksei Šatov: Hetkel on arengukava muutmise eelnõuga tutvumise aeg ja täna valmistume
eelnõu I lugemisele suunamiseks. Pärast esimest lugemist antakse ettepanekute tegemiseks
tähtaeg. Kindlasti tuleb ettepanekuid üsna palju ja enne II lugemisele suunamist arutab need
läbi ka vallavalitsus. Loomulikult võime täna ka kuulata komisjoni liikmete ettepanekuid,
Jaanus Saat: Kindlasti ei jää juba täna tehtud ettepanekud unustuse hõlma.
Jaan Alver: Arengukava on nii tähtis document, kahjuks räägime sellest liiga vähe. Leian, et
komisjoni koosolek ongi selleks õige koht.
Aleksei Šatov: Komisjoni koosolek ongi aruteluks õige koht, aga muudatusi võiks arutada
siiski pärast seda kui need on kõik laekunud.
Jüri Alter: Kui palju jääb pärast I lugemist aega ettepanekute tegemiseks?
Aleksei Šatov: Arvatavasti kuni kaks nädalat. Komisjoni liikmed võivad ettepanekud
kirjalikult mulle saata ja ma edastan need kõik koos volikogule. Loomulikult võivad kõik
oma ettepanekud ka otse volikogule saata, aga ehk oleks otstarbekas siiski neid ühiselt
arutada.

Aleksei Šatov: Kas komisjoni liikmed nõuavad hääletamist?
Komisjoni liikmed ei pidanud hääletamist vajalikuks.
SEISUKOHT: Suunata määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr
21 “Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine” volikogu 25.05.2021 istungile I
lugemisele.
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus
Kuulati haridus-, kultuuri ja noorsootöö osakonna juhtaja kohusetäitja Liivi Siim’u
ettekannet. Pärast seda kui volikogu 9. märtsil otsustas Paldiski Muusikakooli ja Vasalemma
Kunstide Kooli ümberkorraldamise 1. septembrist 2021, siis tuleb uue huvikooli tarbeks
koostada uus dokumentatsioon, mille hulka kuulub ka põhimäärus. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 35 lõige 2 sätestab, et valla hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja
koosseisu kinnitamine ning muutmine toimub volikogu poolt kehtestatud koras. Põhimääruse
ülesehitus tuleneb aga huvikooli seaduse §-st 7, kus on toodud, mida peab põhimäärus
sisaldama. Tegelikult sarnaneb Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus teiste
meie valla üldhariduskoolide põhimäärustega. Põhimäärus koosneb üheksast peatükist.
Põhimääruses on välja toodud, et huvikool tegutseb neljas õppekohas s.o Paldiskis kahes
kohas, Vasalemma ühes kohas ja Rummul ühes kohas.
Kooli asjaajamise keel on eesti keel, kuid õppetööd võib läbi viia eesti ja vene keele ning
pooltevahelisel kokkuleppel ka mõnes muus keeles. Asjaajamisega tegeleb kooli direktor.
Põhimäärus sisaldab arengukava koostamist kolmeks aastaks, selle koostamise ja elluviimise
eest vastutab ka direktor. See paragrahv lisati põhimäärusesse eesmärgil, et see oleks ühtne
teiste haridusasutuste põhimäärustega. Põhimääruses struktuur sätestab, et huvikoolis on
muusikaosakond, kunstiosakond, tantsuosakond ja üldkultuuriosakond ning on loetletud
eeltoodud osakondade õppeastmed. Üldjoontes ongi kõik, vastan meeleldi teie küsimustele.
Aleksei Šatov: Põhimääruse § 19 lõike 3 punktides 1-3, et otsuse õppuri huvikooli
muusikaosakonda vastuvõtmiseks teeb pärast sisseastumiskatsete sooritamist direktori
käskkirjaga kinnitatud vastuvõtukomisjon. Kes aga moodustab vastuvõtukomisjoni ja
otsustab mitu liiget selles komisjonis on?
Liivi Siim: Komisjoni moodustab direktor ja kinnitab koosseisu käskkirjaga
Aleksei Šatov: Kinnitab küll direktor, aga mingi kas organ või ametiisik peab ju esitama
komisjoni liikmed nii arvuliselt kui personaalselt kinnitamiseks.
Liivi Siim: Üldhariduskooli direktorina kinnitasin komisjoni liikmed käskkirjaga. Direktor
võib toetuda vajadusel õppenõukogu otsusele.
Aleksei Šatov: Nii võib tekkida olukord, et ühel aastal on komisjoni koosseis suurem, teisel
väiksem ehk siis „nagu jumal juhatab“. Leian, et selleks peaks olema mingi kord, mis on
kindlalt fikseeritud põhimääruses.
Mati Vetevool: Mina arvan, et vastuvõtukomisjoni võiks ikka moodustada direktor.
Aleksei Šatov: Minu seisukoht on, et peaks olema fikseeritud, mitu liiget on komisjonis, kes
esitab liikmed jms Üldiselt vajaks see küsimus täpsustamist.
Huvikooli põhimäärus on küllaltki mahukas dokument ja sellega on palju vaeva nähtud.
Põhimäärus on ka väga tähtis dokument, selle järgi hakatakse uue kooli elu korraldama.
Määruse jõustumise ajaks on märgitud 1. september 2021, seega ju aega on. Teen ettepaneku
menetleda eelnõu kahel lugemisel, kuna see vajab veel põhjalikku lugemist, kindlasti tuleb
lisaks eeltoodule ilmsiks veelgi kitsaskohti. I ja II lugemise vahelisel ajal aga on aega teha
ettepanekuid, esitada täiendusi jne.
Liivi Siim: Olen nõus, sest praegu ei suru tähtaeg veel peale.
Aleksei Šatov: Kas komisjoni liikmed on nõus, et teeme volikogule ettepaneku, et huvikooli
põhimäärus läbiks ka II lugemise. Seega suuname määruse eelnõu I lugemisele.

Mati Vetevool: Õige mõte, siis saab veel põhjalikult põhimäärust arutada.
Jüri Alter: Kui jõustumisega kiiret ei ole, siis võiksime pärast I lugemist selle II lugemisele
saata.
Liivi Siim: Tegimegi teadlikult põhimääruse nii varakult valmis, siis on aega seda parandada.
Aleksei Šatov: Tänan Liivi Siimu ettekande eest. Põhimäärus on dokument, mis
kehtestatakse pikaks ajaks ja seega peab see olema põhjalik, nii ei pea seda mõne aja pärast
muutma hakata.
Kas oleme kokku leppinud, et suuname põhimääruse eelnõu volikogu maikuu istungile I
lugemisele ja II lugemine toimub juunis.
Kas komisjoni liikmed nõuavad hääletamist?
Komisjoni liikmed ei pidanud hääletamist vajalikuks.
SEISUKOHT: Suunata määruse eelnõu „Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli
põhimäärus” volikogu 25.05.2021 istungile I lugemisele.
Päevakorrapunkt 3
Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon
Aleksei Šatov: Palun, kas kellelgi on edastada olulist infot või ettepanekuid?
Ettepanekuid ja olulisi informatsioone ei esitatud.
Aleksei Šatov: Suhtlesin volikogu esimehega ja ta teatas, et volikogu juunikuu istung toimub
pärast pühi s.o 29. juunil 2021.a. Sellest asjaolust lähtuvalt toimub meie järgmine komisjoni
koosolek 21.06.2021 kl 16.00. Sõltuvalt COVID-st tingitud olukorrale otsustame jooksvalt,
kas koosolek toimub füüsiliselt või taas MS Teamsi vahendusel.
Aleksi Šatov tänas kõiki osavõttu eest ning kuulutas koosoleku lõppenuks.
Aleksei Šatov
(digiallkirjastatud)
HKS komisjoni esimees

