LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
ESIMESE KOOSSEISU
PROTOKOLL
Paldiski

3. august 2021 nr 8

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.17
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 15 volikogu liiget: Eda Arusoo, Eduard Hmeljov, Kaupo Kallas (saabus kl
17.05), Olga Kugal, Kadri Kurm, Tanel Lambing, Indrek Migur, Nikolai Pitšugov, Jelena
Razdorskaja, Aleksei Šatov, Külli Tammur, Eldar Toonverk, Simo Veskioja, Elena Villmann ja
Viktoria Visbek
Puudusid: Jaan Alver, Irina Helasmäki, Vladimir Kamoza, Kalev Laast, Toomas Simanson ja
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/.
11. juulil 2021 surnud volikogu liikme Mati Vetevoolu mälestuseks toimus leinaseisak.
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 väljasaadetud
päevakorra alusel.
Hääletamisel osales 14 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada poolthäälte enamusega alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 14 volikogu
liiget)
PÄEVAKORD
1. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
2. Vallavolikogu haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
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Ettekandja: haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aleksei Šatov
3. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov
4. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava 20192030 kinnitamine” muutmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
5. Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus
Ettekandja: haridus-, kultuuri ja noorsootöö osakonna juhtaja kohusetäitja Liivi Siim
6. Lääne-Harju valla aukodaniku nimetuse andmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
7. Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
8. Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
9. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
10. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
11. Projekti omafinantseeringu tagamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
12. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 Kaupo Kallas saabus kell 17.05
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Seoses eelarve- ja majanduskomisjoni
esimehe Mati Vetevoolu surmaga on komisjoni esimehe koht täitmata. Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 47 lõikes 11 ja lõikes 12 sätestatakse, et komisjoni esimees ja aseesimees
valitakse üheaegselt salajasel hääletusel.
Volikogu esimees tutvustas salajase hääletuse protseduuri:
- komisjoni esimees ja aseesimees valitakse üheaegselt salajasel hääletamisel volikogu
poolthäälte enamusega ning igal volikogu liikmel on üks hääl. Komisjoni esimeheks saab kõige
rohkem hääli kogunud kandidaat ja komisjoni aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud
kandidaat;
- kandidaadi ülesseadmiseks esitab volikogu liige istungi juhatajale vastavasisulise kirjaliku või
suulise esildise;
- kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
- nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega;
- nimekirja sulgemise järel valitakse avalikul hääletamisel volikogu poolthäälte enamusega
volikogu liikmete seast vähemalt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes nimetab endi
hulgast komisjoni esimehe;
- häältelugemiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletussedelid;
- hääletamistulemuste kohta koostab häältelugemiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla
kõik komisjoni liikmed;
- kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi kordushääletamine.
Kordushääletamisel jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud
kandidaati. Kui kordushääletamisel ei saa kumbki kandidaat vajalikku häälteenamust,
korraldatakse uus valimine, kus võib kandideerida ka valituks mitteosutunud isik.
Külli Tammur: Esitan eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Simo
Veskioja, kes on andnud kirjaliku nõusoleku.
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Kadri Kurm: Esitan eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Indrek
Miguri.
Indrek Migur kinnitas suusõnaliselt oma nõusolekut.
Külli Tammur: Kas on veel ettepanekuid?
Aleksei Šatov: Teen ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.
Külli Tammur: Palun volikogu käega märku anda, kes on eelarve- ja majanduskomisjoni
esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekirja sulgemise pool.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 sulgeda eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekiri (poolt
15 volikogu liiget).
Külli Tammur: Palun esitada kandidaadid salajase hääletamise korraldamiseks moodustatavasse
häältelugemiskomisjoni.
Nikolai Pitšugov tegi ettepaneku valida kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises
koosseisus: Olga Kugal, Kadri Kurm ja Aleksei Šatov.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on häältelugemiskomisjoni
moodustamise poolt.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.2 moodustada eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks salajast
hääletamist korraldav häältelugemiskomisjon koosseisus: Olga Kugal, Kadri Kurm ja Aleksei
Šatov (poolt 15 volikogu liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 15 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Aleksei Šatov luges ette häältelugemiskomisjoni 03.08.2021
protokolli eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe salajase hääletamise tulemuste
kohta. Kandidaadid said hääli järgmiselt: Simo Veskioja 10 häält ja Indrek Migur 4 häält, 1
hääletussedel oli kehtetu ja rikutud hääletussedeleid ei olnud.
Häältelugemiskomisjoni protokoll on lisatud volikogu istungi protokollile.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et täiendada
otsuse eelnõu punkti 1.1 nimega Simo Veskioja ja punkti 1.2 nimega Indrek Migur ning
sõnastada otsuse eelnõu punkt 1 järgmiselt: „1.Valida: 1.1 eelarve- ja majanduskomisjoni
esimeheks Simo Veskioja; 1.2 eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks Indrek Migur.“
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.3 kinnitada poolthäälteenamusega täiendatud otsuse eelnõu otsusena nr 61 „Vallavolikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ (poolt 15 volikogu liiget).
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PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavolikogu haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
Kuulati haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Aleksei Šatovi ettekannet. Meie komisjoni
koosseisu muutmine on samuti seotud komisjoni liikme surmaga. Komisjoni liikmed on
seisukohal, et Mati Vetevoolu asemel uut liiget ei valita ja komisjon jätkab tööd vähendatud
koosseisus ehk 8-liikmelisena.
Küsimused ja vastused
Kaupo Kallas: Komisjonis on edaspidi paarisarv liikmeid. Kuidas toimub otsustamine juhul, kui
poolt ja vastu on võrdne arv komisjoni liikmeid?
Aleksei Šatov: Komisjoni otsused langetatakse konsensuslikult. Kui poolt- ja vastuhääli on
võrdselt, siis seda saab ka volikogule teada anda. Komisjonide otsused on volikogule
soovituslikud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et otsuse eelnõu
„Vallavolikogu haridus- kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine“ otsusena
kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 kinnitada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 62 „Vallavolikogu hariduskultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine“ (poolt 13 volikogu liiget, 1 volikogu liige oli
erapooletu, 1 volikogu liige ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
Kuulati keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe Nikolai Pitšugovi ettekannet. Ka meie
komisjon hakkab edaspidi töötama vähendatud koosseisus ehk 8-liikmelisena, kuna komisjoni
liige Madis Vaikmaa nimetati vallavalitsuse liikmeks alates 2. juunist.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et otsuse eelnõu
„Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine“ otsusena kehtestamise
poolt.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 kinnitada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 63 „Vallavolikogu keskkonna- ja
planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine“ (poolt 14 volikogu liiget, 1 volikogu liige oli vastu).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava
2019-2030 kinnitamine” muutmine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Tänaseks on valla arengukava 2019-2030 läbinud
avalikustamise etapi. Kaks kuud oli aega teha ettepanekuid ja selle aja jooksul tehti arengukava
tegevus- ja rahastamiskavasse 32 ettepanekut, mida arutasid nii vallavalitsus kui ka eelarve-ja
majanduskomisjon. Põhiliselt tegid ettepanekuid kodanikeühendused, nt lisati kogukonna
ettepanekul arengukava tegevus- ja rahastamiskavasse Laulasmaa noortekeskuse rajamine. Osa
4

ettepanekutest leidsid oma koha teehoiukavas või koostatavas üldplaneeringus. Arengukavasse
lisata seitsmes peatükk „Terviseedendus ja heaolu“. Pikemalt kirjeldab muudatusi eelnõu
Seletuskiri ja tehtud muudatuste tabel ning määruse lisa nr 1, mis on volikogu liikmetele koos
eelnõuga saadetud. Kokkuvõtlikult öeldes - 47-st punktist võtsime välja 17 punkti ja 24 punkti
sõnastasime ümber. Viime ellu need tegevused, millel rahastamiskavas on summad märgitud.
Ilma summadeta tegevused ootavad võimalikke rahastamisvõimalusi.
Indrek Migur: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas arengukava muutmise eelnõud 27. juulil
toimunud koosolekul, kus need heaks kiideti ja otsustati esitada volikogule. Arengukava on
dokument, mis vastavalt võimaluste tekkimisega pidevalt muutub.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Teen ettepaneku hääletada muudatusettepanekute suhtes ühtse paketina st nende
poolt, mis on saanud heakskiidu vallavalitsuses ja komisjonis. Nende muudatustega täiendame
määruse eelnõu lisasid.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et määruse eelnõu „Lääne-Harju
Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030
kinnitamine” muutmine“ lisadesse viiakse sisse heakskiidetud muudatusettepanekud.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 täiendada määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “LääneHarju
valla
arengukava
2019-2030
kinnitamine”
muutmine“
heakskiidetud
muudatusettepanekutega (poolt 14 volikogu liiget, 1 volikogu liige ei hääletanud).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on täiendatud/muudetud
määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla
arengukava 2019-2030 kinnitamine” muutmine“ kehtestamise poolt
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.2 kehtestada poolthäälteenamusega määruse eelnõu määrusena 10 „Lääne-Harju Vallavolikogu
30.10.2018 määruse nr 21 “Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030 kinnitamine” muutmine“
(poolt 14 volikogu liiget, 1 volikogu liige ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus
Kuulati haridus-, kultuuri ja noorsootöö osakonna juhtaja kohusetäitja Liivi Siimu ettekannet.
Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus oli 25. mail esimesel lugemisel. Vahepeal
oli piisavalt aega ettepanekute tegemiseks. Ettepanekuid tuli üsna palju, nende tegemisel osalesid
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon ning ka vallakodanikud ja
kogukonnakomisjoni liikmed. Muudatusettepanekute tegemisel osales ka uus asutuse direktor,
kes on teatritaustaga ja tema ettepanekul lisandus ka teatrialane huvihariduse valdkond.
Põhimääruses on 32 paragrahvi, neist 11-s tehti parandusi ja ümbersõnastusi. Kõik
muudatusettepanekud koondati tabelisse ja uude tervikteksti läksid vallavalitsuse ja
hariduskomisjoni pool heakskiidu saanud ettepanekud. Kogu tekstis asendati läbivalt sõnad
õpilane, õppur, laps, noor sõnaga „õppija“. Kogu põhimääruse tekst muudeti lihtsamalt
loetavaks. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon pani erilist rõhku § 19 lõikes 3 toodud muusika
5

eriala vastuvõtu tingimustele. Nemad leidsid, et tuleks selgemalt lahti kirjutada
vastuvõtukomisjoni pädevuse küsimused ja neid arvesse võttes muudeti § 19 lõike 3 punktide 13 sõnastust.
Uues sõnastus on § 19 lõike 3 punktide 1, 2 ja 3järgmine: „Otsuse õppija huvikooli
vastuvõtmiseks teeb direktori poolt õppeaasta alguses õppenõukogu liikmetest moodustatud
vähemalt 3-liikmeline vastuvõtukomisjon. Komisjon võib oma töösse kaasata sõnaõigusega teisi
isikuid“.
Aleksei Šatov: Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon arutas põhimäärust veelkord 19. juulil
toimunud koosolekul. Komisjon leidis, et muusikaerialale vastuvõttu ei saa otsustada nn inimene
tänavalt, vaid otsustajateks peavad olema vastava ala spetsialistid. Seega saigi otsustatud Liivi
Siimu poolt juba etteloetud uus sõnastus. Parandused on uude tervikteksti juba sisse viidud ja
komisjon otsustas eelnõu edastada volikogule II lugemiseks ja kehtestamiseks.
Küsimused ja vastused
Indrek Migur: Kas uude huvikooli on nii suur tung, et peab vastuvõtuks olema loodud komisjon?
Liivi Siim: Muusika valdkonda vastuvõtul peab õppija muusikalist võimekust hindama
kompetentsed inimesed, kuna muusika valdkond on tasemeõppega seotud. Teistel erialadel
sellist vastuvõtukomisjoni ei ole.
Külli Tammur: Teen ettepaneku hääletada muudatusettepanekute suhtes ühtse paketina.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et määruse eelnõusse „LääneHarju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus“ viiakse sisse heakskiidetud
muudatusettepanekud.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 täiendada määruse eelnõu „Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus“
heakskiidetud muudatusettepanekutega (poolt 12 volikogu liiget, 3 volikogu liiget ei hääletanud).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on täiendatud huvikooli
põhimääruse eelnõu kehtestamise poolt
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.2 kehtestada poolthäälteenamusega täiendatud määruse eelnõu määrusena 11 „Lääne-Harju
Muusika- ja Kunstide Kooli põhimäärus“ (poolt 12 volikogu liiget, 3 volikogu liiget ei
hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Lääne-Harju valla aukodaniku nimetuse andmine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Selle aasta jaanuaris kehtestas volikogu valla
tunnustamise korra. Aega kandidaatide esitamiseks oli küllaltki vähe, sest lootsime tunnustused
vabariigi aastapäeval üle anda, millele viirus kriipsu peale tõmbas. Nüüd on kandidaadid esitatud
ja vallavalitsuse ning haridus,-kultuuri- ja spordikomisjoni poolt heakskiidu saanud.
Risti Kool esitas aukodaniku tiitli saamiseks Mati Vetevoolu mitmekülgse panuse eest valla
suurtööandjana, kodumaisel erakapitalil baseeruva tootmis- ja müügiettevõtte AS M.V.Wool
asutajana ja juhina ning elukeskkonna arendajana ja kultuuri-, spordi- ning koolielu toetajana.
Kahjuks on tänaseks auväärne Mati Vetevool lahkunud igavikuteele. Otsustasime talle
aukodaniku tiitli anda postuumselt ja aukodaniku rinnamärgi ning tunnistuse anda üle tema
perekonnale Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.
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Aleksei Šatov: Haridus,-kultuuri- ja spordikomisjon arutas eelnõud 19.07.2021 toimunud
koosolekul, kus otsustati see suunata volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et anda
aukodaniku tunnustus postuumselt Mati Vetevoolule.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 kinnitada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 64 „Lääne-Harju valla aukodaniku
nimetuse andmine“ (poolt 14 volikogu liiget, 1 volikogu liige ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Teenetemärgi andmiseks esitati tähtaegselt kolm
ettepanekut. Vallavalitsus esitas nominendiks Leemet Vaikmaa pikaaegse tulemusliku töö eest
omavalitsusjuhina ja suure panuse eest valla arengusse. Leemet Vaikmaa töötas omavalitsuses
üle 30 aasta.
Peeter Schneider esitas Jüri Alteri kandidatuuri suure panuse eest valla hariduselu edendamisel,
kes on meie piirkonna koole juhtinud 41 aastat.
Nominendiks esitati ka Paldiski Muusikakooli pikaaegne direktor Ljudmila Maslakova, kuid
temale omistatakse Lääne-Harju valla teenistusmärk
Valla teenetemärgid antakse üle Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistamiseks
korraldataval üritusel.
Aleksei Šatov: Haridus,-kultuuri- ja spordikomisjon arutas eelnõud 19.07.2021 toimunud
koosolekul, kus otsustati anda teenetemärk sellel aastal kahele isikule ja suunas eelnõu
volikogule.
Küsimused ja vastused.
Indrek Migur: Kas kandidaatide esitamise võimalust ikka reklaamiti piisavalt?
Jaanus Saat: Informatsioon avaldati vallalehes koguni kaks korda.
Külli Tammur: Traditsioon ei ole veel juurdunud, kuna tunnustusavaldused on nn uues vallas
esmakordsed.
Indrek Migur: Mul ei ole kandidaatise vastu küll midagi, aga hetkel tuletab see meelde endise
Keila valla praktikat, kus tunnustati lahkunud volikogu või vallavalitsuse liikmeid.
Külli Tammur: Kuna teenetemärk antakse kahele inimesele, siis peaksime eelnõud täiendama ja
kumbagi suhtes eraldi hääletama.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et täiendada eelnõu punkti 1
Leemet Vaikmaa nimega ja sõnastada otsuse eelnõu punkt 1 järgmiselt: „1. Anda Lääne-Harju
valla teenetemärk Leemet Vaikmaa’le suure panuse eest valla arengusse“
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.1 täiendada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu punkti 1 eelpool toodud kujul (poolt 12
volikogu liiget, 3 volikogu liiget ei hääletanud).
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Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et täiendada eelnõud punktiga 2
ja sõnastada otsuse eelnõu punkt 2 järgmiselt: „2. Anda Lääne-Harju valla teenetemärk Jüri
Alter’ile suure panuse eest valla hariduselu edendamisel.“
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.2 täiendada poolthäälteenamusega otsuse eelnõud punktiga 2 eelpool toodud kujul ja muuta
otsuse eelnõu punktide 2-4 numeratsiooni (poolt 13 volikogu liiget, 2 volikogu liiget ei
hääletanud).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on täiendatud otsuse eelnõu uue
redaktsiooni kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.3 kehtestada poolthäälteenamusega täiendatud ja muudetud numeratsiooniga otsuse eelnõu
otsusena nr 65 „Lääne-Harju valla teenetemärgi andmine“ (poolt 12 volikogu liiget, 1 volikogu
liige oli erapooletu, 2 volikogu liiget ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Lääne-Harju valla teeneteplaadi andmine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Kuna vald ei ole varem teeneteplaate andnud, siis
tegi vallavalitsus ettepaneku tunnustada sellel aastal valla teeneteplaadiga kolme ettevõtet, kes
on andnud suure panuse valla arengusse.
Cronimet Nordic OÜ on oluliselt panustanud Paldiski linna puhtamasse ja paremasse
elukeskkonda. Ettevõtte abiga on likvideeritud mahajäetud hooneid ja koristatud prügi. Lisaks
sellele osales ettevõte rahalise panusega Paldiski skatepargi ehituses. Koostöövalmis firma on ka
hea tööandja.
Eesti Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse Logistikapataljoniga on vallal olnud pikaajaline hea
koostöö. Logistikapataljon on alati pakkunud abi heakorratöödel ja vajaliku tehnika osas.
Pataljon on alati kaasa aidanud avalike ürituste korraldamisele.
AS Tallink Grupp on vallavalitsuse pikaajaline koostööpartner. Ettevõte on aidanud sisustada
valla allasutusi mööbliga ja muude vahenditega. Nende poolt annetatud kangastest on
valmistatud väga suurel hulgal taaskasutatavaid poekotte.
Kahte eraisikute poolt esitatud ettepanekut s.o Prantsi talu ja Janeli Laasi vallavalitsus ei
toetanud.
Edaspidi igal aastal ei annaks mitut teeneteplaati. Teeneteplaadid antakse üle Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.
Aleksei Šatov: Haridus,-kultuuri- ja spordikomisjon arutas eelnõud 19.07.2021 toimunud
koosolekul, kus otsustati anda teeneteplaat sellel aastal kolmele ettevõttele ja suunas eelnõu
volikogule.
Kadri Kurm: Repliigi korras ütleks, et eraisiku poolt esitatud talu ja seal talus tegutsevate
inimeste nimed on valed.
Külli Tammur: Kas volikogu liikmed nõuavad iga teeneteplaadi saaja kohta eraldi hääletust?
Volikogu liikmed leidsid, et eraldi hääletada ei ole vaja.
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Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on teeneteplaadi andmise eelnõu
poolt.
Hääletamisel osales 15 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
8.1 kehtestada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 66 „Lääne-Harju valla
teeneteplaadi andmine“ (poolt 14 volikogu liiget, 1 volikogu liige ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel
 Eldar Toonverk lahkus kell 18.05
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Vallavalitsus otsustas panna enampakkumisele
valla omandis olev Paldiskis asuva Pakri tn 6-47 ühetoaline korteriomandi, mille üldpind 31,3
m2. Hindamisakti ei ole, alghind 6000 eurot tuleneb Paldiski linnas asuvate korterite müügi
varasema turuväärtuse analüüsist. Korteriomand on halvas seisukorras ja nõuaks vallalt
kordategemiseks päris suuri summasid.
Indrek Migur: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 27. juulil toimunud koosolekul ja
otsustati see edastada volikogule.
Küsimused ja vastused
Kaupo Kallas: Kas seda korteriomandit mõnele abivajajale tarvis ei lähe?
Jaanus Saat: Vallal on tugikeskus, kuhu me abivajajaid saame paigutada.
Kaupo Kallas: Kas kõik soovijad saavad tugikeskuses kohad?
Jaanus Saat: Kui kohataotlus on põhjendatud, siis saavad koha.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on korteriomandi
enampakkumisel võõrandamise eelnõu poolt.
Hääletamisel osales 14 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
9.1 kehtestada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 67 „Korteriomandi
võõrandamine enampakkumisel“ (poolt 13 volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige).
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi etteannet. Aadressiandmete infosüsteemis on kõigil
Käbimetsa väikekohas paiknevatel lähiaadressidel probleemne veateade: katastriüksuste
lähiaadressid ei vasta nõuetele. Käbimetsa väikekohas on kolm liikluspinda: Käbimetsa tee,
Käbimetsa põik ja Segametsa tee. Liikluspinna olemasolul tuleb lähiaadressid määrata selle
liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs adresseerimist vajavale objektile. Otstarbekas on lähtuda
koha-aadressi nõudest, mis peab olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama keelenõuetele
ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga ja tagama objekti leidmise geograafilises
ruumis Seega tuleb tühistada Käbimetsa väikekoha kohanimi, et lähiaadressid saaks määrata
ainult liikluspinna järgi, millele lisatakse erilisand.
Vallavalitsus kooskõlastas eelnõu 01.06.2021 toimunud istungil. Kooskõlastatud kohanimede
määramise eelnõu avalikustati ajalehes Harju Elu ja Lääne-Harju valla veebilehel.
Avalikustamise ajal vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeerimiskomisjon arutas eelnõud 26. juulil, kus otsustati see
edastada volikogule.
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Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu otsusena kehtestamise
poolt.
Hääletamisel osales 14 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
10.1 kehtestada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 68 „Keila Vallavolikogu
24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine“ (poolt 14 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 11
Projekti omafinantseeringu tagamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Vallavalitsus taotles 2021. aastal toetust projektile
„Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp“ meetmest „Piirkondade konkurentsi võime
tugevdamise toetus“ lisavoorust. Varem on vald saanud Kloogaranna rannaala korrastamiseks
toetust 150 594 eurot, mille abil on Kloogaranna rand praeguses seisukorras. Teises etapis
ehitatakse välja see, mis on projekteeritud, kuid milleks esimeses etapis raha ei jätkunud.
Projekti järgi rajatakse II etapis spordi- ja mänguväljakud, laudteede ja sillutatud teede lõigud,
korrastatakse sillad, ranna väikevahendid (prügikastid, riietuskabiinid, lamamistoolid,
grillikohad, rattaparkla, infostendid, lauatennise ala) ja rekonstrueeritakse parkla. Antud projekt
on esitatud ettepanekuna Harjumaa arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse. Harjumaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse 10.03.2021 otsusega nr 3 esitati Harju maakonna poolt piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse saamiseks Lääne-Harju valla esitatud
projekt „Kloogaranna rannaala väljaarendamise II etapp“. Projekti kogumaksumus on 655 000
eurot, millest 458 500 eurot moodustab toetus ja vallapoolne omaosalus on 196 500 eurot.
Indrek Migur: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas projekti omafinantseeringu tagamise eelnõud
27.07.2021 toimunud komisjoni koosolekul, kus see heaks kiideti ja otsustati edastada
volikogule.
Küsimused ja vastused
Külli Tammur: Kas II etapiga mõeldakse ka liikumispuuetega ja lapsevankritega liikuvate
inimeste peale?
Jaanus Saat: Oleme sellega arvestanud. Kõigil peab rannas hea olema.
Külli Tammur: Hetkel meil eelarves seda omaosaluse summat veel ei ole. Kui projekti
rahastamiseks positiivne otsus tuleb, siis peame eelarvet lisaeelarvega reguleerima.
Kaupo Kallas: Seletuskirjas on loetletud terve rida asju, mida II etapiga soovitakse rajada, aga
sõnagi ei ole tualettidest.
Jaanus Saat: WC-d on juba esimeses etapis paigaldatud. Nende tühjendamisega tegeleb erafirma.
Madis Vaikmaa: Kuum suvi on näidanud, et WC-de osas on veel palju vaja ära teha. Planeeritud
on ehitada statsionaarsed korralikud tualettruumid. Nende ehitamiseks on aga omad reeglid ja
nende asukohad tuleb üldplaneeringuga paika panna rannajoone ja Treppoja oja vahelisele alale.
Kadri Kurm: Kas WC-de veevärgi ja kanalisatsiooniga ühendamisel ei teki probleeme?
Jaanus Saat: Planeerime teha selleks otstarbeks eraldi puurkaevu, mis annaks ka külastajatele
joogivett.
Kadri Kurm: Kas Keskkonnaamet lubab puurkaevu rajada?
Jaanus Saat: Hetkel ei ole neilt selleks veel luba küsinud, kuid loodetavasti on lahendused
olemas.
Indrek Migur: Kas uues üldplaneeringus on statsionaarsete tualettidega juba arvestatud?
Jaanus Saat: Jah on.
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Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu otsusena kehtestamise
poolt.
Hääletamisel osales 14 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
11.1 kehtestada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu otsusena nr 69 „Projekti omafinantseeringu
tagamine“ (poolt 14 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 12
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Külli Tammur: Kas kellelgi on küsimusi või soovi teistega olulist informatsiooni jagada?
Ükski volikogu liige ei esitanud küsimusi ega informatsiooni.
Volikogu esimees Külli Tammur kuulutas volikogu istungi lõppenuks kell 18.17.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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