LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 3. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski

30. november 2021 nr 14

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.58
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 17 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Eduard Hmeljov,
Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm, Tanel Lambing,
Nikolai Pitšugov, Toomas Simanson, Ena Soodla, Külli Tammur, Madis Vaikmaa, Simo
Veskioja ja Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Istungilt puudusid: Kalev Laast, Valentina Pivovarova, Jelena Razdorskaja, Kuldar Vassiljev
Istungist võttis osa 7 (seitse) kutsutut ja külalist (nimekiri lisatud protokollile).
Volikogu istung on helisalvestatud, salvestisega saab tutvuda volikogu sekretäri Reet Pikkpõllu
kabinetis, asukohaga Vallamaja, Padise küla, Lääne-Harju vald, I korrus.
Ettekanded põhinevad eelnõude seletuskirjadel. Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on
leitavad valla dokumendiregistrist, kasutada aknas „Pealkiri, sisu või metaandmed"
numbrikombinatsioon 1-4/.
Läbirääkimised päevakorra suhtes.
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on ettesaadetud päevakorra kohta küsimusi või
muudatusettepanekuid?
Volikogu liikmed ei teinud päevakorrale muudatusettepanekuid.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on nõus töötama saadetud
päevakorra alusel.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada ühehäälselt alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 17 volikogu liiget)
PÄEVAKORD
1. Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 „Vallavolikogu esimehele, aseesimehele,
alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu
liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine“
kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
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2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning revisjonikomisjoni
liikme valimine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
3. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
4. Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
5. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
6. Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
7. Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
8. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
9. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
10. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2022–2025 kinnitamine
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem
11. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju Vallavolikogu 12.12.2017 otsuse nr 32 „Vallavolikogu esimehele,
aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele,
vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja revisjonikomisjoni liikmele tasu
määramine“ kehtetuks tunnistamine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Eelmisel volikogu istungil kehtestati
määrusega volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord. Sellest lähtuvalt
tuleb kehtetuks tunnistada volikogu 12.12.2017 otsus 32, mis reguleeris eelmise koosseisu ajal
volikogu tööst osavõtu tasusid ja maksmise korda.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on volikogu 12.12.2017 otsuse
nr 32 kehtetuks tunnistamise poolt
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 30.11.2021 otsus nr 90 „Lääne-Harju Vallavolikogu
12.12.2017 otsuse nr 32 „Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja
aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni
liikmele ja revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine“ kehtetuks tunnistamine“ (poolt 17
volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning revisjonikomisjoni
liikme valimine.
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja
liige valitakse volikogu liikmete hulgast. Antud päevakorrapunkti all tuleb läbi viia kaks salajast
hääletamist, kusjuures komisjoni esimees ja aseesimees valitakse üheaegselt salajasel
hääletamisel ja seejärel teisel salajasel hääletamise revisjonikomisjoni liige. Komisjoni
esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat ja komisjoni aseesimeheks saab
2

häältearvult teiseks jäänud kandidaat. Revisjonikomisjoni liige ei või olla sama valla valitseva
mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ega mittetulundusühingu tegevjuht, juhataja, juhatuse liige
ega sama valla ametiasutuse hallatava asutuse juht või tema asetäitja. Valimisprotseduur on
analoogne teiste isikuvalimiste protseduuriga. Komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimist
reguleerib valla põhimääruse § 11 lõiked 1-3. Märgin siinjuures, et kummagi valimisprotseduuri
juures on igal volikogu liikmel üks hääl.
Kas volikogu liikmetele on protseduurireeglid arusaadavad?
Juhan Idnurm: Kas esmalt ei võiks valida liikmed ja siis nende hulgast komisjoni esimees ja
aseesimees?
Külli Tammur: Valimiskord tuleneb seadusest, ehkki ei näe vahet millises järjekorras esimees,
aseesimees ja liige valitakse. Igal juhul on vaja korraldada kaks valimisprotseduuri, sest seadus
ütleb, et esimees ja aseesiees valitakse volikogu liikmete seast, mitte komisjoni liikmete seast.
Juhan Idnurm: Teen ettepaneku esmalt valida liige ja seejärel komisjoni esimees ja aseesimees.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on Juhan Idnurme ettepaneku
poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 muuta vastavalt Juhan Idnurme ettepanekule revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe ning
liikme valimise järjekorda (poolt 2 volikogu liiget, vastu 15 volikogu liiget)
Külli Tammur: Arvestades hääletamistulemust jätkame vastavalt eelnõus toodud järjestusele.
Valimisprotseduuri korraldamiseks on vaja valida volikogu liikmete hulgast kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon. Palun esitada häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaate.
Külli Tammur: Kui keegi ei soovi kandidaate esitada, siis teen ettepaneku valida
revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe ning revisjonikomisjoni liikme valimise
korraldamiseks häältelugemiskomisjoni Kadri Kurm, Simo Veskioja ja Jüri Alter.
Kas eelnimetatud volikogu liikmed on nõus valimist korraldama?
K.Kurm, S.Veskioja ja J.Alter kinnitasid, et nad on nõus osalema häältelugemiskomisjoni töös.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et
revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe ning revisjonikomisjoni liikme valimiste
valimisprotseduure korraldab kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Kadri Kurm,
Simo Veskioja ja Jüri Alter. Komisjon peab endi hulgast valima komisjoni esimehe.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.2 kinnitada ühehäälselt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Kadri
Kurm, Simo Veskioja ja Jüri Alter (poolt 17 volikogu liiget).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe ning
revisjonikomisjoni liikme kandidaate.
Tanel Lambing esitas valimisliit „Ühendus“ nimel revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe
kandidaatideks Juhan Idnurm’e ja Reigo Krutto ning komisjoni liikme kandidaadiks Jelena
Razdorskaja ja andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Kas esimehe ja aseesimehe kandidaadid on nõus?
Reigo Krutto kinnitas, et on nõus kandideerima.
Juhan Idnurm: Taandan oma kandidatuuri.
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Külli Tammur: Seoses sellega, et revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks on vaid
üks kandidaat ei ole võimalik valimist korraldada. Kuulutan välja viieminutilise vaheaja.
Vaheaeg 17.13-17.18.
Külli Tammur: Täna ei osutu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine võimalikuks ja
valime komisjoni esimehe ja aseesimehe järgmisel istungil. Küll aga saame valida
revisjonikomisjoni liikme. Jelena Razdorskaja saatis digitaalselt allkirjastatud nõusoleku.
Rohkem revisjonikomisjoni liikme kandidaate ei esitatud.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis revisjonikomisjoni liikme kandidaadi Jelena
Razdorskaja nime kandidaatide nimekirja kandidaadina nr 1.
Külli Tammur: Kas keegi soovib esitada lisaks Tanel Lambingu ettepanekule veel kandidaate?
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et
revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.3 sulgeda ühehäälselt revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide nimekiri (poolt 17 volikogu
liiget).
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada revisjonikomisjoni liikme
valimise valimisprotseduuriga. Kuulutan välja vaheaja, mille vältel valmistab
häältelugemiskomisjon ette hääletamissedelid. Tuletan meelde, et hääletamissedeli kastikesse
tuleb kirjutada number, muud märgistused ei ole nõuetekohased.
Vaheaeg kl 17.19-17.25.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm kuulutas välja hääletamise ja kinnitas volikogu
liikmete juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 17.25.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
Toimus hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas kõik volikogu liikmed on pannud
hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja asume
revisjonikomisjoni liikme valimise hääletamistulemuste väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 17.30.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 17 hääletussedelit, neist 1 oli kehtetu. Revisjonikomisjoni
liikme kandidaat Jelena Razdorskaja sai 16 häält.
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Külli Tammur: Kuna revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimist ei toimunud tuleb
muuta otsuse eelnõu pealkirja, uus pealkiri on „Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme
valimine“ ja jätta välja punkti 1 alapunktid 1.1-1.3 ning muuta otsuse punkti 1 sõnastust „1.
Valida revisjonikomisjoni liikmeks Jelena Razdorskaja“.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetest tulenevalt isikuvalimiste tulemusi üle ei
hääletata, vaid tulemus vormistatakse volikogu otsusena.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistati volikogu 30.11.2021 otsus nr 91
„Revisjonikomisjoni liikme valimine“.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Volikogu alatiste komisjonide esimehed ja
aseesimehed valitakse volikogu liikmete hulgast. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse
üheaegselt salajasel hääletamisel, kusjuures komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli
kogunud kandidaat, komisjoni aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat.
Valimisprotseduuri korraldamiseks on vaja valida volikogu liikmete hulgast kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon. Palun esitada häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaate.
Külli Tammur: Kui keegi ei soovi kandidaate esitada, siis teen ettepaneku valida haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise korraldamiseks
häältelugemiskomisjoni Kadri Kurm, Simo Veskioja ja Reigo Krutto.
Kas eelnimetatud volikogu liikmed on nõus valimist korraldama?
K.Kurm, S.Veskioja ja R.Krutto kinnitasid, et nad on nõus osalema häältelugemiskomisjoni töös.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni valimiste valimisprotseduure korraldab kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon koosseisus: Kadri Kurm, Simo Veskioja ja Reigo Krutto. Komisjon peab
endi hulgast valima komisjoni esimehe.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 kinnitada ühehäälselt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Kadri
Kurm, Simo Veskioja ja Reigo Krutto (poolt 17 volikogu liiget).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe
ja aseesimehe liikme kandidaate.
Tanel Lambing esitas valimisliit „Ühendus“ nimel haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni
esimehe ja aseesimehe kandidaatideks Viktoria Visbek’i ning Jüri Alter’i ja andis volikogu
esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas keegi soovib esitada lisaks Tanel Lambingu ettepanekule veel kandidaate?
Juhan Idnurm esitas haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks
Ena Soodla.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Kas esitatud kandidaadid on nõus kandideerima haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esimeheks ja aseesimeheks?
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Viktoria Visbek, Jüri Alter ja Ena Soodla andsid suusõnalise kinnituse kandideerimisega
nõustumise kohta.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja
aseesimehe kandidaadid kandidaatide nimekirja alljärgnevas järjestuses:
- kandidaadina nr 1 Viktoria Visbek
- kandidaadina nr 2 Jüri Alter
- kandidaadina nr 3 Ena Soodla
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.2 sulgeda ühehäälselt haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe
kandidaatide nimekiri (poolt 17 volikogu liiget).
Külli Tammur: Kas kandidaadid soovivad end tutvustada?
Viktoria Visbek: Olen töötanud Paldiskis 18 aastat noortekeskuse juhina, hetkel olen LääneHarju Huvikeskuse juhataja. Osalen valla kultuuri jm ürituste korraldamisel. Volikogu koosseisu
olen kuulunud 3 korda, neist 2 korda Paldiski linnavolikokku ja alates 2017. aastast olen LääneHarju volikogu liige ning jätkan ka selles koosseisus. Eelmises koosseisus olin
revisjonikomisjoni, sotsiaalkomisjoni ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liige. Olen
valmis juhtima haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni kas esimehena või aseesimehena, kuna
leian, et mul on selleks piisavalt kogemusi ja pädevust.
Küsimusi ei esitatud.
Jüri Alter: Olen 41 aastat olnud koolijuht, praegu olen Risti Kooli õpetaja. Eelmise koosseisu
ajal kuulusin Lääne-Harju Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni. Seega leian, et
oman vastavaid oskusi.
Küsimusi ei esitatud.
Ena Soodla: Tänan minu kandidatuuri ülesseadmise eest. Oman pikaaegset kogemust haridus- ja
sotsiaaltöö valdkonnas. 2000. aastal lõpetasin Tartu Õpetajate Seminari ning pärast seda töötasin
8 aastat õpetajana, praegu olen Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudis omandamas
magistrikraadi. Lisaks õpetajaametile olen töötanud Saue Noortekeskuse juhatajana. 2010.–2011.
aastal olin Vasalemma Vallavalitsuses abivallavanem ja tegutsesin volikogu haridus- ja
kultuurikomisjoni liikmena. Oman projektijuhtimise kogemust, olen läbi viinud rahvusvahelisel
tasemel õpilasprojekte ja osalenud LEADER-programmi raames ka reas rahvusvahelistes
projektides ning konverentsidel. Olen kuulunud Lääne-Harju Koostöökogu juhatusse, kus
juhatuse liikmena osalesin PRIA projektide hindamisel, vastutasin strateegia elluviimise eest ja
esindasin Lääne-Harju piirkonda nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel töötan
Sotsiaalkindlustuseametis. Olen aidanud üles ehitada tervishoiule ja peredele suunatud
tugiteenuseid, koostanud kutsestandardeid, teinud koostööd haigekassaga, siseministeeriumi ja
sotsiaalministeeriumiga perede vaimse tervise ja lähisuhte vägivalla küsimustes ning osalenud
mitmes rahvusvahelises projektis. Loodan, et haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjonis saan
oskuslikult ära kasutada oma organisaatori ja hea suhtleja potentsiaali.
Küsimusi ei esitatud.
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Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise valimisprotseduuriga. Kuulutan välja vaheaja,
mille vältel valmistab häältelugemiskomisjon ette hääletamissedelid. Tuletan meelde, et
hääletamissedeli kastikesse tuleb kirjutada number, muud märgistused ei ole nõuetekohased.
Vaheaeg kl 17.42-17.48.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm kuulutas välja hääletamise ja kinnitas volikogu
liikmetele, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 17.49.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
Toimus hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas kõik volikogu liikmed on pannud
hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja asume
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise hääletamistulemuste
väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 17.54.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 17 hääletussedelit, kehtetuid ja rikutud sedeleid ei olnud.
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid said hääli järgmiselt:
Viktoria Visbek 12 häält, Jüri Alter 3 häält ja Ena Soodla 2 häält.
Külli Tammur: Vastavalt salajase hääletamise tulemustele täiendan otsuse eelnõu „Vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ punkti 1.1 nimega
Viktoria Visbek ja punkti 1.2 nimega Jüri Alter
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetest tulenevalt isikuvalimiste tulemusi üle ei
hääletata, vaid tulemus vormistatakse volikogu otsusena.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistati volikogu 30.11.2021 otsus nr 92
„Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Külli Tammur: Eelmise päevakorrapunkti juures tutvustasin alatiste komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimise korda ja seega ei hakka neid enam üle kordama.
Valimisprotseduuri korraldamiseks on vaja valida volikogu liikmete hulgast kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon. Kas haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimist korraldanud häältelugemiskomisjon koosseisus Kadri Kurm, Simo Veskioja ja Reigo
Krutto on nõus korraldama ka keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimist?
K.Kurm, S.Veskioja ja R.Krutto kinnitasid, et nad on nõus osalema häältelugemiskomisjoni töös.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et keskkonna- ja
planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiste valimisprotseduure korraldab
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kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Kadri Kurm, Simo Veskioja ja Reigo
Krutto. Komisjon peab endi hulgast valima komisjoni esimehe.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 kinnitada ühehäälselt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Kadri
Kurm, Simo Veskioja ja Reigo Krutto (poolt 17 volikogu liiget).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe
ja aseesimehe liikme kandidaate.
Tanel Lambing esitas valimisliit „Ühendus“ nimel keskkonna- ja planeeringutekomisjoni
esimehe ja aseesimehe kandidaatideks Nikolai Pitšugov’i ning Kalev Laast’i ja andis volikogu
esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas keegi soovib esitada lisaks Tanel Lambingu ettepanekule veel kandidaate?
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Kas esitatud kandidaadid on nõus kandideerima keskkonnaplaneeringutekomisjoni esimeheks ja aseesimeheks?
Nikolai Pitšugov andis suusõnalise kinnituse kandideerimisega nõustumise kohta.
Kalev Laast saatis digitaalselt allkirjastatud nõusoleku

ja

Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja
aseesimehe kandidaadid kandidaatide nimekirja alljärgnevas järjestuses:
- kandidaadina nr 1 Nikolai Pitšugov
- kandidaadina nr 2 Kalev Laast
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et keskkonna- ja
planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.2 sulgeda poolthäälteenamusega keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe
kandidaatide nimekiri (poolt 16 volikogu liiget, 1 volikogu liige ei hääletanud)
Külli Tammur: Kas kandidaadid soovivad end tutvustada?
Nikolai Pitšugov: Olen omavalitsuse tööga hästi kursis seoses sellega, et olin aastaid Paldiski
Linnavolikogus, s.h 3,5 aastat olin linnavolikogu esimees. Olin Lääne-Harju Vallavolikogu I
koosseisu liige ning keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees. Osutusin valituks ka II
koosseisu käesoleva aasta oktoobris toimunud valimistel. Komisjoni esimehena või
aseesimehena seisan selle eest, et valla üldplaneering lähiajal valmis saaks.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada keskkonna- ja
planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise valimisprotseduuriga. Kuulutan välja
vaheaja, mille vältel valmistab häältelugemiskomisjon ette hääletamissedelid. Tuletan meelde, et
hääletamissedeli kastikesse tuleb kirjutada number, muud märgistused ei ole nõuetekohased.
Vaheaeg kl 17.59-18.07.
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Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm kuulutan välja hääletamise ja kinnitas volikogu
liikmete juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 18.00.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
Toimus hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas kõik volikogu liikmed on pannud
hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja asume
keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise hääletamistulemuste
väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 18.10.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 17 hääletamissedelit, 1 sedel oli kehtetu. Keskkonna- ja
planeeringutekomisjoni kandidaadid said hääli järgmiselt: Nikolai Pitšugov 13 häält ja Kalev
Laast 3 häält.
Külli Tammur: Vastavalt salajase hääletamise tulemustele täiendan otsuse eelnõu „Vallavolikogu
keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ punkti 1.1 nimega
Nikolai Pitšugov ja punkti 1.2 nimega Kalev Laast.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetest tulenevalt isikuvalimiste tulemusi üle ei
hääletata, vaid tulemus vormistatakse volikogu otsusena.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistati volikogu 30.11.2021 otsus nr 93
„Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Külli Tammur: Jätkame eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimisega.
Valimisprotseduuri korraldamiseks on vaja valida volikogu liikmete hulgast kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon.
Teen ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Tanel Lambing, Simo Veskioja ja Olga Kugal.
Kas eelnimetatud volikogu liikmed on nõus korraldama eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe
ja aseesimehe valimist?
T.Lambing, S.Veskioja ja O.Kugal kinnitasid, et nad on nõus osalema häältelugemiskomisjoni
töös.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et eelarve- ja
majanduskomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimist
korraldab kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon koosseisus: Tanel Lambing, Simo Veskioja ja Olga Kugal. Komisjon
peab endi hulgast valima komisjoni esimehe.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 kinnitada ühehäälselt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Tanel
Lambing, Simo Veskioja ja Olga Kugal (poolt 17 volikogu liiget).
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Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe liikme kandidaate.
Tanel Lambing esitas valimisliit „Ühendus“ nimel eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe kandidaadiks Kadri Kurm’i ja andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud
protokollile).
Külli Tammur esitas valimisliit „Ühendus“ nimel eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe kandidaadiks Toomas Simanson’i ja andis üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Ena Soodla esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadaadiks Juhan
Idnurm’e ja andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Kas esitatud kandidaadid on nõus kandideerima eelarve- ja majanduskomisjoni
esimehe esimeheks ja aseesimeheks?
Kõik esitatud kandidaadid kinnitasid suusõnaliselt oma nõusolekut.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe
kandidaadid kandidaatide nimekirja alljärgnevas järjestuses:
- kandidaadina nr 1 Kadri Kurm
- kandidaadina nr 2 Toomas Simanson
- kandidaadiks nr 3 Juhan Idnurm
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et eelarve- ja
majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.2 sulgeda ühehäälselt eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide
nimekiri (poolt 17 volikogu liiget)
Külli Tammur: Kas kandidaadid soovivad end tutvustada?
Kadri Kurm: Viimased 13 aastat olen olnud seotud kohaliku omavalitsuse igapäevaeluga sh
kolm aastat olin Keila Vallavalitsuse liikmena vastutav haridus-, sotsiaal-, lastekaitse- ja
kultuurivaldkonna eest. Lääne-Harju vallavolikogu I koosseisu ajal olin revisjonikomisjoni
esimees. Võib öelda, et olen vallakodanike tekkivate murede ja rõõmudega kursis kohalikul
tasandil. Eesmärgiks olen seadnud, et inimesel oleks lihtne oma asjad vallas korda ajada ja
sellest kogemusest peab inimesele kindlasti ka positiivne tunne jääma.
Küsimusi ei esitatud.
Toomas Simanson: Olin eelmise koosseisu ajal eelarve-ja majanduskomisjoni liige. Olen
tegelenud ainult eraettevõtlusega. Püüan anda endast parima eelarve- ja majanduskomisjoni
juhtimisel.
Küsimusi ei esitatud.
Juhan Idnurm: Oman tehnikateaduste doktori kraadi. Olen Tallinna Tehnikaülikooli professordotsent. Tegelen ka eraettevõtlusega. Oman teadmisi eelarvetest ja seega olen valmis asuma
eelarve- ja majanduskomisjoni juhtima.
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Kadri Kurm: Mis valdkonnas TTÜ-s tegutsete?
Juhan Idnurm: Minu spetsialiteet on sillaehitus.
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada eelarve- ja majanduskomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimise valimisprotseduuriga. Kuulutan välja vaheaja, mille vältel
valmistab häältelugemiskomisjon ette hääletamissedelid. Tuletan meelde, et hääletamissedeli
kastikesse tuleb kirjutada number, muud märgistused ei ole nõuetekohased.
Vaheaeg kl 18.17-18.30
Häältelugemiskomisjoni esimees Tanel Lambing kuulutas välja hääletamise ja kinnitas volikogu
liikmete juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 18.22.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
Toimus hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Tanel Lambing: Kas kõik volikogu liikmed on pannud
hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Häältelugemiskomisjoni esimees Tanel Lambing: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja asume
eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise hääletamistulemuste
väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 18.28.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Tanel Lambing: Hääletamiskastis oli 17 hääletamissedelit, rikutud ja kehtetuid sedeleid ei ole.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid said hääli järgmiselt: Kadri
Kurm 11 häält, Toomas Simanson 4 häält ja Juhan Idnurm 2 häält.
Külli Tammur: Vastavalt salajase hääletamise tulemustel täiendan otsuse eelnõu „Vallavolikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ punkti 1.1 nimega Kadri Kurm
ja punkti 1.2 nimega Toomas Simanson.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetest tulenevalt isikuvalimiste tulemusi üle ei
hääletata, vaid tulemus vormistatakse volikogu otsusena.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistati volikogu 30.11.2021 otsus nr 94
„Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet.
Marina Minerals OÜ esitas Keskkonnaametile taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks
Leetse uuringuruumis Paldiski linnas riigile kuuluval Reaktoritaguse kinnistul. Ettevõtte soov on
välja selgitada kinnistul ehitus- ja täitekruusa paksus eesmärgiga planeerida kaevandamist. Ligi
20 ha suurune uuringuala paikneb enamjaolt rohevööndis ja selle vahetus läheduses asub Pakri
hoiuala. Paarisaja meetri kaugusele uuringualast on rajatud Pakri tuulepark. Olulise mõjuga on
uuringualale ka 300 meetri kaugusel asuv Paldiski endine tuumaobjekt, kus hoiustatakse
radioaktiivseid jäätmeid. Läheduses on samuti Kadaka tee 49 ja 51 maaüksuste
detailplaneeringuala, kuhu on kavandatud 4 elamut koos abihoonetega.
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Kaevandusala lisandumine piirkonda võimendaks nii sotsiaalseid kui ka keskkonnaalaseid
häiringuid. Arvestades konkreetse keskkonna väärtusi, ei ole võimaliku keskkonna
kahjustumisega kaasneva hüve kaotus ilmselgelt võrreldav huviga geoloogilise uurimistööga
seonduva hüve ja huviga.
Kui riigitasandil jõutakse seisukohale, et riigile kuuluva maavara kaevandamine on antud
piirkonnas riiklikult tähtis, siis annab uuringuloale oma nõusoleku Vabariigi Valitsus. Seega ei
ole vallavolikogu nõus maavara varu kasutuselevõtmisega ega sellele eelnevate toimingutega,
milleks on geoloogiliste uuringute läbiviimine Leetse uuringuruumis karjääri avamise eesmärgil.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Arvamuse andmine
Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget
OTSUSTATI:
6.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 30.11.2021 otsus nr 95 „Arvamuse andmine Leetse
uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Detailplaneeringu kehtestamine
Kuulati abivallavanema Erki Ruben ettekannet. Teadmiseks uutele volikogu liikmetele, et oleme
Keila Vallavolikogu poolt 2017. aasta märtsis algatatud Lohusalu külas asuvate Rannuka tee 13
ja Rannuka tee 15 kinnistute detailplaneeringu kehtestamise faasis. Planeeringuala suurus oli
algatamisel 4,2 ha. Lääne-Harju Vallavalitsuse korraldusega moodustati ja registreeriti Maaametis katastriüksus Rannuka tee 11, mis liideti Rannuka tee 13 kinnisasjaga. Sellega seoses on
planeeringuala suurus 4,4 ha. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.
Keila Valla üldplaneeringu joonise põhjal on Rannuka 13 maaüksuse maakasutus üldmaa ja
Rannuka 15 kinnistu osal väikeelamumaa. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa
krunti ja üks maatulundusmaa krunt ja täpsustatakse rohevööndit.
Rannuka kinnistu koosseisus on kaks katastriüksust Rannuka tee 13 ja Rannuka tee 11. Rannuka
tee 13 katastriüksus on hoonestatud, millel paikneb elamu ehitisealuse pindalaga 295 m². Keila
Vallavalitsus on väljastanud haldusakti ehitusteatise alusel hoone laiendamiseks. Uus
ehitisealune pind on 408,3 m². Rannuka tee 11 ja Rannuka tee 15 katastriüksustel hooned
puuduvad.
Rannuka tee 13 kinnistul tegutses aastatel 1992-2006 Lohusalu lasteaed-algkool. Kinnistu
tagastati õigusjärgsetele omanikele, kes kanti kinnistu omanikena kinnistusraamatusse 2003.
aastal ja kinnistu sihtotstarbeks määrati maatulundusmaa sihtotstarve. Arvestamata asjaolu, et
lasteaed-algkool tegutses antud kinnistul rendilepingu alusel tähtajaliselt, määrati Keila valla
üldplaneeringus antud kinnistule üldkasutava maa juhtotstarve. Alates 2006 aastast ei ole antud
kinnistut kasutatud avalikes huvides haridusasutusena ja seetõttu ei ole põhjendatud
üldkasutatava maa juhtotstarve antud kinnistul, kuna see seab põhjendamatult suured kitsendused
eraomandi kasutamisele. Sellest tulenevalt muudetakse Keila valla üldplaneeringus Rannuka 13
kinnistu nõlvaalusel osal maatulundusmaaks.
Rohekoridori piiri täpustamise vajadus oli tingitud sellest, et olemasolev piir kulges läbi
Rannuka tee 13 elamu ja Rannuka tee 9 kinnistul paikneva Lahevesi AS-le kuuluva puurkaevpumpla. Antud puurkaevu sanitaarkaitseala raadius on 30 meetrit ja ulatub Rannuka tee 9a ja
Rannuka tee 11 kinnistutele ning seetõttu ei ole sellel alal rohevõrgustiku toimimine täies
ulatuses tagatud. Piiri korrigeeriti eeltoodud vastuolu kõrvaldamiseks 15 meetri võrra kirde ja
kagu suunal.
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Detailplaneeringuga muudetakse Keila valla üldplaneeringus Rannuka kinnistu juhtotstarve
krundil 1 elamumaaks ja krundil 3 maatulundusmaaks. Tingituna kaldaastangust on Rannuka tee
13 ja Rannuka tee 15 kinnistutel läbi viidud ehituskeeluvööndi vähendamise menetlus.
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet, Elektrilevi OÜ, Telia AS ja Lahevesi AS.
Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Detailplaneeringu
menetlusse oli kaasatud Rahandusministeerium, kes esitas heakskiitmiseks esitatud
detailplaneeringule ettepanekud detailplaneeringu seletuskirja ja jooniste täiendamiseks. Pärast
viidatud dokumentide täiendamist esitas Lääne-Harju Vallavalitsus detailplaneeringu uuesti
Rahandusministeeriumile täiendava heakskiidu saamiseks, mille sai 19.10.2021.
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid
mõjusid. Kahe elamumaa rajamisega ei teki olulist mõju looduskeskkonnale, detailplaneeringu
koostamisel on lähtutud looduskaitseseaduse sätete eesmärkidest. Detailplaneeringu sotsiaalne
mõju on positiivne, sest maatulundusmaa krundil säilib suurel osal looduslik olukord ja on
tagatud inimeste vaba liikumine ja juurdepääs rannaalale.
Huvitatud isikuga sõlmitud detailplaneeringu koostamise menetluskulude lepinguga on huvitatud
isikule üle antud kohustused taristu rajamiseks. Detailplaneeringu kehtestamisega vallale
täiendavaid kulusid ei kaasne.
Toimus arutelu.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Algselt oli planeeringualal 2 kinnistut, miks oli vaja lisada kolmas?
Erki Ruben: Kolmandale kinnistule ei ehitata. Algselt oli maa sihtotstarve üldkasutatav maa,
kuid pärast haridusasutuse tegevuse lõpetamist oleks see eraomaniku huve põhjendamatult
kitsendanud ning maa sihtotstarve muudeti maatulundusmaaks, sest krundil säilib suures osas
looduslik olukord ja on tagatud inimeste vaba liikumine ning juurdepääs rannaalale.
Juhan Idnurm: Võib juhtuda, et paigaldatakse piirded ja vaba ligipääs oleks takistatud.
Erki Ruben: Maad on üle 2 hektari ja seega ei tohiks takistusi tulla.
Juhan Idnurm: Teen ettepaneku, lükata selle päevakorrapunkti arutelu järgmisele istungile, kuna
eelnõudega tutvumiseks oli liiga lühike aeg.
Külli Tammur: Kõik volikogu liikmed said kutse ja eelnõud neli päeva enne istungit kätte, see
aeg tuleneb seadusest ja nii jääb see ka edasiste istungite puhul. Kui soovitakse päevakorras
muudatusi teha, siis tuleb see ettepanek teha istungi alguses enne päevakorra kinnitamist.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Detailplaneeringu
kehtestamine“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget
OTSUSTATI:
7.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 30.11.2021 otsus nr 96 „Detailplaneeringu
kehtestamine“ (poolt 15 volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige, 1 volikogu liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel
Eduard Hmeljov lahkus istungilt kell 18.48
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Vallal on mitmeid täielikku renoveerimist
vajavaid kortereid, mille kordategemine on kulukas ja ebaotstarbekas. Elamiskõlbmatud, tühjalt
seisvad korterid tekitavad lisakulusid, mistõttu on otstarbekas need enampakkumisel müüa.
Vallavalitsus otsustas panna avalikule enampakkumisele Rummu alevikus asuva 26,6 m2 suuruse
kahetoalise täielikku renoveerimist vajava korteriomandi Sireli 5-9. Vallavalitsuse ettepanekul
on alghind 3 000 eurot.
Küsimusi ei esitatud.
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Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Korteriomandi
võõrandamine enampakkumisel“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget
OTSUSTATI:
8.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 30.11.2021 otsus nr 97 „Korteriomandi võõrandamine
enampakkumisel“ (poolt 16 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Rummu
alevikus asuva Aia tänava liikluspinna ruumikuju.
Vasalemma Vallavolikogu otsusega määrati 2009. aastal Rummu alevikus asuvale liikluspinnale
Aia tänava kohanimi. Unikaalaadressi nõudega alal määratakse maaüksuste lähiaadressid
piirkonniti sama aadressikoha järgi, kasutades ühte järgmistest lähiaadressi määramise viisidest:
liikluspinna nimi, millele lisatakse erilisand; väikekoha olemasolul väikekoha nimi, millele
lisatakse erilisand; kui väikekoht sisaldab liikluspinda, siis väikekoha nimi ja liikluspinna nimi,
millele lisatakse erilisand. Aia tänava järgi on alustatud adresseerimist Kooli tänavast kuni Aia
tänava 18 katastriüksuseni.
Koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku
pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete
süsteemiga. Vastavalt ruumiandmete seaduse sätetele tuleb liikluspinna järgi määratavates
lähiaadressides kasutatavad aadressinumbrid määrata selliselt, et ühel pool liikluspinda kõrvuti
asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool
liikluspinda on paarisnumbrid. Aadressiandmete süsteemi infosüsteemi menetlusrakenduse
veateate kohaselt on katastriüksustel Aia tn 11, Aia tn 13 ja Aia tn 15 ebaloogiline numeratsioon.
Maa-ameti soovitusel tuleks liikluspinna ruumikuju osaliselt muuta tagamaks Aia tn 11 ja Aia tn
13 korrektne liikluspinnajärgne nõuetele vastav adresseerimine. Aia tänava liikluspinna
ruumikuju muutmine tagaks nõuetele vastava lähiaadresside määramise, säiliks olemasolev
olukord ja ei tuleks aadressiobjektide omanikke lähiaadressi muutmisega häirida. Aia tn 15
lähiaadress tuleb siiski määrata vastavalt katastriüksuste järjestikulisele paarisarvulisele
numereerimisele. Kohanime määramise eelnõu tuleb avalikustada vähemalt 15 päeva enne
kohanime määramise otsuse tegemist.
Kooskõlastatud liikluspinna leviala muutmise eelnõu avalikustati 17.09.2021 ilmunud ajalehes
Harju Elu ja Lääne-Harju valla veebilehel. Avalikustamise ajal 17.09.-02.10.2021 vastuväiteid
ega ettepanekuid ei esitatud.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Vasalemma
Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine“ otsusena
kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget
OTSUSTATI:
9.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 30.11.2021 otsus nr 98 „Vasalemma Vallavolikogu
06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine“ (poolt 16 volikogu liiget).
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PÄEVAKORRAPUNKT 10
Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2022–2025 kinnitamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Etteantud aja jooksul ei saabunud ühtegi
ettepanekut eelarvestrateegia muutmiseks. Eelmisel korral tutvustasin strateegiat põhjalikult ja
seetõttu enam üle kordama ei hakkaks ning teen ettepaneku kinnitada valla eelarvestrateegia
2022–2025.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Materjal oli mahukas. Üsna pea on volikogu laual 2022. aasta eelarve, kus saame
konkreetse ülevaate 2022. aastaks planeeritud tulude, kulude ja investeeringute kohta. Igal aastal
enne 15. oktoobrit vaadatakse eelarvestrateegia üle ja lisatakse üks aasta juurde (järgmisel aastal
seisuga 2023-2026).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Lääne-Harju valla
eelarvestrateegia 2022–2025 kinnitamine“ määrusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget
OTSUSTATI:
10.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 30.11.2021 määrus nr 17 „Lääne-Harju valla
eelarvestrateegia 2022–2025 kinnitamine“ (poolt 16 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on küsimusi või jagamist vajavat informatsiooni?
Ena Soodla: Olin eile päeval kodus, mistõttu kuulsin Vasalemma karjääris lõhkamise tagajärjeks
olevat ülitugevat plahvatust.
Millised on valla meetmed, et karjääri läheduses elavad inimesed, loomad ja vara ei oleks ohus?
Jaanus Saat: Saame kaevandajalt nõuda informatsiooni.
Kerli Lambing: Valla keskkonnaosakonnale ei ole selle kohta midagi teatatud.
Jaanus Saat: Mis kell lõhkamine toimus?
Ena Soodla: Umbes kella kahe-kolme vahel.
Külli Tammur: Palun edaspidi koheselt mürahäiringust vallavalitsust informeerida. Kerli
Lambing esitab järelpärimise ja järgmisel istungil saame teid asjaoludest teavitada.
Annan teada, et järgmine volikogu istung toimub juba järgmisel teisipäeval s.o 7. detsembril kell
17.00.
Volikogu esimees kuulutas kolmanda istungi lõppenuks kell 18.58.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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