LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 5. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski
Algus kell 17.00, lõpp kell 18.10
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld

14. detsember 2021 nr 16

Istungist võttis osa 17 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Armo Hiie,
Eduard Hmeljov, Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm,
Nikolai Pitšugov, Jelena Razdorskaja, Ena Soodla, Külli Tammur, Madis Vaikmaa, Simo
Veskioja ja Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Istungilt puudus: Kalev Laast, Tanel Lambing, Valentina Pivovarova, Toomas Simanson,
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 valla 2022. aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem; kaasettekandja: Riina Karm, finantsjuht
2. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem
3. Lääne-Harju valla erateedel lumetõrje teostamise kord
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
4. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2018 otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
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5. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja
kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
6. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
7. Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
8. Nõusoleku andmine mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks
Ettekandja: Jaanus Saat, vallavanem
9. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve I lugemine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Lääne-Harju valla 2022.a. eelarve on koostatud
vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste peale kokku. Eelarve on tekkepõhine.
Põhitegevuse tulud kokku on 21 777 774 eurot, millest maksutulu moodustab 64,4% ehk
14 018 067 eurot, võrreldes 2021 3. lisaeelarvega on suurenemine 724 564 euro võrra ja seda
eelkõige füüsilise isiku tulumaksu laekumisest. Tulumaksu laekumine on planeeritud summas
13 125 000 eurot s.o 6% rohkem kui 2021. aastal.
Kaupade ja teenuste müügist saadavaks summaks on planeeritud 4,1% põhitegevuse tuludest ehk
906 000 eurot. Maamaks on eelneva aastaga samal tasemel.
Kaupade ja teenuste müügi alajaotuses kajastuvad lasteaedade ja huvikooli õppemaksud 300 000
eurot ja teiste omavalitsuste õpilaste õppemaksud 255 000 eurot.
Laekumised vallale kuuluvate korterite rendi- ja kommunaalkulude katteks on planeeritud
summas 136 000 eurot.
Riigi poolt eraldatav tasandusfond on ette nähtud valdade eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks.
2022. aastaks on tasandusfondi suuruseks planeeritud 697 000 eurot. Toetusfond koosneb
valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades osaliselt katta õpetajate tööjõukulusid, tagada
koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhist peretoetust ning hooldada kohalikke
teid. 2022. aastaks on riigi poolt eraldatud toetusfondi suurus vallale 5 886 406 eurot. Riigi poolt
eraldatavad tasandusfondi ja toetusfondi suurused vähenevad järk-järgult, kuna vald saab
hakkama ja tulevikus vald riigilt neid toetusi ilmselt enam ei saagi. Kuna riik ei maksa enam
huvitegevuse toetust, siis ongi toetused võrreldes eelmise aastaga 255 015 euro võrra väiksemad.
Muude tulude real kajastuvate ressursitasude, trahvide jm summa on planeeritud 30 000 euro
võrra väiksemana, trahve laekub vähem ja küllap see annab märku asjaolust, et meie elanikud on
seaduskuulekamateks muutunud.
2022.a eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 21 331 335 eurot s.o 694 390 euro võrra
käesoleva aasta summast suurem.
Väljaminekutest on 59% suunatud haridusteenustele. 9% on ette nähtud sotsiaalvaldkonnale,
samas mahus vaba aja ja kultuuriga seotud tegevustele. Samuti on 9% ette nähtud kohalike teede
korrashoiu, keskkonnakaitse ning elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kuludele.
Üldvalitsemisele on planeeritud 14% kuludest. Toetused on valla piires ühtlustunud, riiklik
toimetulekutoestus on aga 100% riigi poolt finantseeritav toetus, eelarves on selleks summaks
500 000 eurot.
Antavate toetuste real on summad transpordikorralduseks s. h transport Väike-Pakrile ja Elroni
rongipiletite doteerimine vallaelanikele 60% ulatuses, eelarves on selleks otstarbeks 228 000
eurot.
Lahevesi OÜ-le on planeeritud 264 000 eurot kommunaalmajanduse tegevustoetuseks.
Eraldised erinevatele ettevõtetele ja MTÜ-dele spordi- ja ühiskondliku tegevuse toetamiseks on
selle aasta 3. lisaeelarvega ettenähtud summast 10 000 euro võrra väiksemad ehk 64 000 tuhat
eurot.
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Kulud koolitranspordile vähenesid 2021. aastal seoses koroona pandeemiaga, kuna lapsed olid
koduõppel. Selle aasta eelarves on koolitranspordiks planeeritud 516 141 eurot, mis on eelmisest
aastast 156 141 euro võrra suurem.
Liikmemaksud erinevatele organisatsioonidele - Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Lääne-Harju Koostöökogu, Eesti Saartekogu ning Linnade ja Valdade Liit –
on 49 000 eurot.
Palgafond muutus on 581 829 eurot, kui 2021. aasta lisaeelarvega oli palgafondi suurus
11 259 872 eurot, siis 2022. aasta palgafondi suuruseks on 11 841 700 eurot. Tõusevad
pedagoogide ja lasteaiaõpetajate abide palgad ning miinimumpalk kasvab riiklikult kehtestatud
tasemele s.o 654 euroni kuus. Vallavalitsuse palgafondi summa jääb 2021.a. tasemele.
Ellimineeritud on ühekordsed toetustest saadud summadest tehtud väljamaksed (sotsiaalprojekt
jm). Volikogu määrusest tulenevalt vähenevad volikogu töös osalemise tasud 41 084 euro võrra.
Koolide palgafond suureneb 437 817 euro võrra seoses õpetajate palga alammäära kasvuga.
Lasteaia õpetajate palgamäärad ühtlustuvad kooliõpetajate alampalgamääraga. Lasteaeda
töötajate töötasusid riik ei hüvita. Samuti tõusid tugispetsialistide palgaalammäärad. Muusika- ja
kunstide kooli palgafond suureneb 118 167 euro võrra, kuna huvikool laieneb üle valla ja selle
asutuse töötajate palku ei ole väga kaua suurendatud.
Vallavalitsuse majanduskulud sisaldavad kulusid õigusabile, andmekaitse spetsialist teenusele,
vallale kuuluvate kinnistute korrashoiule, infotehnoloogiale, vallale kuuluvate sõidukite
ülalpidamisele, koolituskuludele ja muudele administreerimiskuludele. Kokku on vallavalitsuse
majanduskulude maht 743 000 eurot.
Muude administreerimiskulude all kajastatakse kulusid nt. riskianalüüsidele, küberturvalisusele,
arhiivimaterjalide korrastustöödele, tööpakkumise kuulutuste avaldamisele, kinnisvara
müügikuulutuste avaldamisele jne. Muude kulude all kajastatakse kulusid bürootarvetele,
postiteenusele, trükistele, tõlgetele, pangateenustele jne.
Vallavalitsuse muud kulud on uurimistööd, vallavalitsusega seotud transporditeenused, lipud,
vimplid, töötajate tervisekontroll, kulud inventarile, ruumide rent vallavalitsuse ürituste
korraldamiseks jm.
Teede ja tänavate teehoidu real kajastatakse valla teede ehitust, remonti ja korrashoidu, valla
eelarvesse on selleks planeeritud 254 000 eurot. Riik eraldas eelmisel aastal Lääne-Harju vallale
kohalike teede hoiu toetuseks 594 000 eurot.
Territoriaalne planeerimise ja majanduse halduse real kajastuvad kulud üld-ja
detailplaneeringutele, summa eelarves on selleks otstarbeks 40 000 eurot.
Avalike alade puhastuse real kajastuvad järgmised kulud: aastaringne teede ja tänavate puhastus,
s.h. suvine teede ja tänavate, kõnni- ja kergliiklusteede, parkimiskohtade, ühistranspordipeatuste
puhastus koos prahi äraveo ja kastmisega, talvine teede ja tänavate puhastus, lumetõrje,
libedusetõrje, teemaal asuva haljastuse hooldus koos olmeprügi koristamisega. Selleks
ettenähtud summa on 671 000 eurot.
Jäätmekäitlusele planeeritud summa 103 200 eurot on võrreldes selle aasta 3. lisaeelarvega
11 800 euro võrra väiksem.
Sporditegevusele on planeeritud 305 044 eurot. Eurot, mis sisaldab kulusid Lääne-Harju
Spordikeskusele, erinevatele terviseradadele, Laulasmaa tenniseväljaku rendile, töövõtulepingule
„Terviseteenuste osutamine Paldiski linnas“, võistluste osalustasudele, hooldustehnikaga seotud
kuludele.
Puhkeparkide ja mänguväjakute majanduskulude real on 125 000 eurot, mis on 25 000 euro
võrra suurem kui selle aasta 3. lisaeelarves.
Huvikeskuse ja noorsootöö eelarve reale on planeeritud kulusid Lääne-Harju Huvikeskusele
summas 62 000 eurot, mis sisaldab kulusid Paldiskis, Ämaris ja Vasalemmas asuvatele
keskustele ja Klooga majale. Kultuuriürituste summa väheneb võrreldes 2021. aastaga 10 000
euro võrra. Lääne-Harju Kultuurikeskuse eelarve väheneb 15 720 euro võrra, kuna riik ei rahasta
enam huvitegevust.
Rahvakultuuri real olevast 72 000 eurost kaetakse Padise Rahvamaja kulud.
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2022.a. eelarves on koolide ja lasteaedade majanduskulud kajastatud 2021.a. tasemel. Summad
lähevad korrigeerimisele I lisaeelarvega pärast seda, kui on selgunud õpilaste arv asutustes
seisuga 01.01.2022 ja 2021.a. majanduskulude üle- või puudujääk võrreldes eelarvega. Üle- või
puudujäägi võrra kuuluvad korrigeerimisele 2022.a. majanduskulud. Majanduskulude arvestuse
aluseks on õpilaste arv, iga lasteaia lapse ja koolilapse kohta on arvestatud pearaha 1000 eurot.
Risti kooli ja lasteaia kulud, Lehola kooli ja lasteaia kulud ning Laulasmaa kooli ja lasteaia kulud
on ühises arvestuses, kuna nad asuvad samas hoones ning enamus kuludest ei ole kooli ja
lasteaia vahel otseselt jagatavad. Klooga lasteaia, Laulasmaa lasteaia ja Risti lasteaia
majanduskulude hulka kuuluvad ka moodulite rendikulud, mis lisanduvad pearaha summadele.
Majanduskulud sisaldavad ka kulusid jooksvale remondile. Remondi vajaduse otsustab kool oma
eelarve piires kaasates vajadusel valla haldusosakonna spetsialisti.
Noorte huviharidusele planeeritud summast 132 000 eurot ja sellest kaetakse 85 000 euro
ulatuses valla noorte huvihariduse kulud Keila Muusikakoolis, Tallinna ja Rapla huvikoolides
ning Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli majanduskulud 22 000 eurot.
Muud hariduse abiteenused nagu logopeedi- ja psühholoogi teenused ostetakse sisse.
Muude sotsiaalteenuste s.h asenduskodude teenus, eakate sotsiaalne kaitse ja hooldekodude
kohtade eest tasumine on planeeritud summas 515 120 eurot, mis on sellest aastast 40 001 euro
võrra suurem. Selle alla kuuluvad ka kulud perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele ning kulud
turvakoduteenusele, tugiisikuteenusele jm. Lääne-Harju Valla Tugikeskuse majanduskulude
suuruseks on 52 000 eurot. Kulud kodukohandusele, sotsiaaltranspordile, võlanõustamisele,
krematooriumile jm on muu sotsiaalkaitse real suuruses 75 000 eurot.
Muu hariduse rida hõlmab haridusalaseid tegevusi, mis ei ole klassifitseeritavad eelpool, nt
haridusasutuste juhtide koolitus, haridusasutuste IT- alane tugi.
Põhitegevuse tulem on positiivne ja nii see peabki olema.
Uusi investeeringuid 2022. aastaks ei planeerita. Investeeringute all on vaid sellest aastast
ülekanduvad investeeringud. Suurim neist on Keila-Joa lasteaia ehitus, eelarves on selleks
planeeritud 1 751 000 eurot. Kloogaranna II etapi väljaarendamiseks on planeeritud 200 000
eurot, aga selle ellu viimine sõltub riigilt saadavast toetusest. Teede ja mänguväljakute ehitus
toimub riigi investeerimistoetuste abil.
Pangalaenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivatele graafikutele. 2022. aastal
tagastab vald laene 910 000 eurot ja võtab uusi laene investeeringute teostamiseks ja omaosaluse
tagamiseks 2,5 milj eurot. Meie võlakoormus võimaldab sellises suuruses laenu võtta.
Külli Tammur: Eelarve projekti arutasid kõik komisjonid ühiselt 13. detsembril, kusjuures juhtiv
komisjon oli Kadri Kurmi juhitav eelarve- ja majanduskomisjon.
Kadri Kurm: Komisjoni koosolekul esitasime vallavanemale ja finantsjuhile üsna palju küsimusi,
millele saime ka vastused ja üle kordama neid ei hakka. Juhtivkomisjonina toetame 2022. aasta
eelarve eelnõud.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Mida on mõeldud investeeringute osas muude kulude real summas 134 079 eurot?
Riina Karm: See on laenuintress.
Külli Tammur: Täna läbis 2022. aasta eelarve esimese lugemise. Uuel aastal tuleb teine
lugemine. Palun esitada kirjalikud ettepanekud 14. jaanuariks volikogu sekretärile Reet
Pikkpõllule ja koopia mulle, siis jõuab vallavalitsus need enne eelarve vastuvõtmist läbi arutada
ja komisjonidki saavad need üle vaadata.
Kuulutan eelarve esimese lugemise lõppenuks.
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PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmise ajendiks on valla eelmise nelja-aastase perioodi
tähelepanekud. Struktuuri muutmise eesmärk on tagada kvaliteetne ja kättesaadav avalik teenus,
aga ka ametiasutuse ühtsemaks muutmine. Kõikide struktuuris olevate teenistuskohtade
põhiasukohaks (v.a sotsiaalosakonna teatud ametikohad ja kantselei vallavolikogu sekretär) on
Paldiski vallamaja.
Vallavolikogu 27.04.2021 otsuse alusel oli kokku 68 teenistuskohta, millest 47 oli ametniku
kohta ja 21 töölepingulist kohta. Uues struktuuris on samuti 68 ametikohta, kuid vähendatakse
ametnike kohti ja neid jääb 45,5, samas suureneb töölepinguliste teenistuskohtade arv ja neid on
uues struktuuris 22,5. Kindlasti jäävad osad teenistuskohad esialgu täitmata.
Struktuuris ei ole uuest aastast enam piirkonnajuhtide ametikohti, kuna enam ei ole eraldi
piirkondi, vaid üks ühtne vallavalitsus kui ametiasutus. Vallavanema alluvuses on
abivallavanem, kolm vallavalitsuse liiget ja vallavanema nõunik ning senisest arendus- ja avalike
suhete osakonnast kommunikatsioonijuhi ja spetsialisti ametikohad.
Vallakantseleis tekib asjaajamistalitus, mille koosseisu lähevad kõik ametikohad välja arvatud
vallasekretäri, abivallasekretäri ja kahe õigusnõuniku ametikohad. Talituse juhi ametikoht
täidetakse ühe senise vallakantselei nõuniku ametikoha arvelt. Volikogu sekretäri ametikoht jääb
senise 1,0 ametikoha asemel 0,5 koormusega ametikohana.
Senise arendus- ja avalike suhete osakonna asemel luuakse strateegiakeskus.
Ehitus- ja haldusosakond jaguneb kahe osakonna vahel, ehituse osa viiakse senise keskkonna-ja
planeeringute osakonna koosseisu ja moodustub keskkonna- ja ehitusosakond, kus luuakse
ehitustalitus
Rahandusosakonnas muudatusi ei toimu.
Strateegiakeskuse näol on tegemist endise arendus- ja avalike suhete osakonnaga. Uueks
ametikohaks on strateegiajuhi ametikoht. Strateegiakeskuses on projektijuhi ja kahe
arendusnõuniku töökohad. Senine avalike suhte spetsialisti ametikoha nimetus muutub
spetsialisti ametikohaks ja liigub koos kommunikatsioonijuhi ametikohaga vallavanema
otsealluvusse.
Haldusosakond kõigi haldusküsimustega jääb iseseisvaks osakonnaks. Haldusosakonnas
kaotatakse 0,5 koormusega spetsialisti ametikoht. Hangetega tegeleva nõuniku ametikoht jääb
haldusosakonda.
Haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonnas ning sotsiaalosakonnas muudatusi ei toimu.
Uus struktuur ja teenistuskohtade koosseis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2022.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjonis läbi eelnõu põhjaliku arutelu. Komisjoni liikmete
arvates peaksid struktuuris olevate nõunike vastutusvaldkonnad olema lahti kirjutatud. Arutelus
selgus, et see on ebaotstarbekas, kuna teenistujate tööülesanded võivad töö käigus muutuda ja
siis peaks iga kord struktuuri muutma. Nõunike ülesanded on kirjeldatud ametijuhendites, mis on
kodulehel avaldatud ja igaüks saab nendega tutvuda. Kompromissina võiks otsuse lisasse s.o
struktuuripuusse lisada tärnikesega märkus, mis selgitab, et osakondade nõunikud on vastavate
valdkondade spetsialistid (nt ehitus-, planeeringud-, haridus jms). Teiseks märkuseks oli see, et
eelnõu seletuskirjas võiksid olla ameti- ja töökohtade arvu võrdlusandmed võrreldes varasemaga.
Komisjoni seisukohad on juba täna arutatavasse eelnõusse sisse viidud.
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Küsimused ja vastused ning ettepanekud
Juhan Idnurm: Minu arvates võiks keskkonna- ja ehitusosakonnas olla ühe nõuniku asemel
vallaarhitekti ametikoht. Enamusel valdadel on see ametikoht olema.
Jaanus Saat: Kas see annaks midagi juurde? Meie abivallavanem Erki Ruben omab pädevust,
kuna töötas varem Paldiski linnaarhitektina.
Nikolai Pitšugov: Arhitektile on seatud väga kõrged pädevusnõuded ja sellele ametikohale on
keerukas inimest seetõttu leida.
Külli Tammur: Kas Juhan Idnurm esitas vallaarhitekti koha loomise ettepanekuna? Kui jah, siis
tuletan veelkord meelde, et ettepanekud tuleb esitada kirjalikult. Viimast korda võtame arutelule
suulise ettepaneku. Selle poolt hääletame koos esitatud kirjalike ettepanekutega. Siinjuures
küsin, kas keegi oskaks soovitada vallaarhitekti, kes oleks nõus töötama nõuniku palgaastme
järgi ettenähtud töötasuga 1800 eurot kuus?
Ena Soodla: Kommenteerin vallavanema otsealluvuses olevaid teenistuskohti. Lugedes nende
ametijuhendeid tundub mulle, et vallavanema nõuniku ja kommunikatsioonijuhi ülesanded
kattuvad osaliselt. Nõuniku ülesannete all on ametijuhendis kriisikomisjoni juhtimine.
Kriisikomisjoni juhib ju vallavanem.
Jaanus Saat: Kriisikomisjoni kutsub kokku vallavanem ja vastutab selle komisjoni tegevuse eest.
Nõunik teeb aga tehnilist tööd ja abistab vallavanemat koordineerimises.
Külli Tammur: Üks asi on selle komisjoni juhtimine, mida ei saa kellelegi teisele volitada.
Paraku kaasneb selle keeruka komisjoni puhul hulgaliselt tehnilist tööd ja seda teeb nõunik.
Ena Soodla: Minu arvates on arusaamatu nõuniku ametijuhendisse sisse kirjutatud pallast.
Külli Tammur: Ametijuhendite probleem ei kuulu volikogu pädevusse, need on vallavalitsuse
kui ametiasutuse ja teenistujate vaheline asi.
Külli Tammur: Eelnõule laekus kaks kirjalikku ja üks suuline ettepanek.
1. Eelarve- ja majanduskomisjonil soovil lisada otsuse lisas 1 olevasse struktuuripuusse
tärnikesega märkus, mis selgitab, et osakondade nõunikud on vastavate valdkondade
spetsialistid (nt ehitus-, planeeringud-, haridus jms). Ettepaneku võib lugeda täidetuks
juba enne tänast istungit, kuid muudatusettepaneku poolt peab siiski hääletama.
2. Teiseks märkuseks oli see, et eelnõu seletuskirjas võiksid olla ameti- ja töökohtade arvu
võrdlusandmed võrreldes varasemaga. Ka see soovitus on täidetud, kuid seletuskirjas
tehtavate muudatuste suhtes ei ole vaja hääletada.
3. Juhan Idnurme ettepanek keskkonna- ja ehitusosakonnas ühe nõuniku ametikoha
asendamine vallaarhitekti ametikohaga vajab hääletamist.
4. Otsuse eelnõu punktis 2 oli tehniline viga s.o viidati volikogu 27.04.2021 otsusele nr 32,
tegelikult oli otsuse nr 35 ja see tehniline viga on juba likvideeritud.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et:
- otsuse lisas 1 olevasse struktuuripuusse lisada tärnikesega märkus, mis selgitab, et osakondade
nõunikud on vastavate valdkondade spetsialistid (nt ehitus-, planeeringud-, haridus jms).
– asendada keskkonna- ja ehitusosakonna teenistuskohtade loetelus asendada ühe nõuniku
ametikoht vallaarhitekti ametikohaga.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 lisada otsuse lisas 1 olevasse struktuuripuusse tärnikesega märkus, mis selgitab, et
osakondade nõunikud on vastavate valdkondade spetsialistid (nt ehitus-, planeeringud-, haridus
jms) (poolt 14 volikogu liiget, 3 volikogu liiget olid erapooletud)
2.2 asendada keskkonna- ja ehitusosakonna teenistuskohtade loetelus ühe nõuniku ametikoht
vallaarhitekti ametikohaga (poolt 3 volikogu liiget, vastu 13 volikogu liiget, 1 volikogu liige oli
erapooletu)
Külli Tammur: vastavalt hääletamistulemustele ei asendata keskkonna- ja ehitusosakonna
teenistuskohtade loetelus ühe nõuniku ametikohta vallaarhitekti ametikohaga.
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Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada otsuse eelnõu
„Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis“ otsusena.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.3 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 14.12.2021 otsus nr 108 „Vallavalitsuse struktuur
ja teenistuskohtade koosseis“ (poolt 14 volikogu liiget, 3 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Lääne-Harju valla erateedel lumetõrje teostamise kord
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Koostatud määrusega kehtestatakse LääneHarju vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel tasuta lumetõrje tegemise
tingimused ja kord.
Kõik teed, mis ei ole avalikult kõigile kasutatavad, mh avalikuks kasutamiseks määratud erateed,
on erateed mille kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus lasuvad tee omanikul. Eratee
puhul täidab riik või kohalik omavalitsus teeomaniku kohustusi vaid siis, kui tee on määratud
avalikuks kasutamiseks. Seega omaniku tahte vastaselt või seaduses sätestatud muu õigusliku
aluseta ei saa vald avalikuks kasutamiseks määramata eratee talihooldust korraldada, kuna rikuks
sellega omandiõigust. Teisalt on aga teehoolduse teostamine üksikisikule tehtav soodustus.
Esmasteks kriteeriumiteks on erateed, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate
majapidamisteni, kusjuures taotleja peab olema vähemalt üks aasta enne taotluse esitamist
registreeritud Eesti rahvastikuregistri kohaselt taotluses märgitud kinnisasjal ja kinnistu ei ole
loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.
Taotlejal ei tohi olla taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaega ületanud võlgnevusi
Lääne-Harju valla ees.
Tasuta lumetõrje teostamise taotlemisel peab eratee omanik tagama, et eratee servad oleksid
takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad,
kivid jms peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal lumekihi
paksusest hoolimata. Tingimuseks on ka see, et tee on tõkkepuuga piiramata ja elumajani viiv
teelõik on pikem kui 100 meetrit
Tööde mitteteostamise või keeldumise alusteks on, kui eratee:
- mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
- asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuva
eluhooneni viiv tee on lühem kui 100 meetrit;
- ei ole valla avalikke teid hooldava tehnikaga võimalik hooldada või on see raskendatud nt
tee on piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega;
- kui teehooldusmasin seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub
muul viisil puudutatud isikute õiguseid;
- kui tee omanik keelab teed avalikult kasutada.
Lumetõrjetöödest saab keelduda ka järgnevatel juhtudel: tee servad /või tee ääres asuvad kraavid
on tähistamata; tee servad on takistustest puhastamata või takistused on märgistamata; teel ei ole
rakendatud meetmeid lumetuisust tekkivate tuisuvaalude ärahoidmiseks; tee kohal ei ole
vähemalt 4 meetri kõrgust ja teel vähemalt 3,5 meetri laiust vaba ruumi; tee lähistel pole ruumi,
kuhu lund lükata; tee kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje ohutut
tegemist; tee, sh sellel asuva truubi või silla, kandevõime pole lumetõrje tööde teostamiseks
sobiv.
Erandina tehakse lumetõrjet erateedena mittekvalifitseeruvatel teedel juhul, kui taotleja või tema
leibkonna liige on kõrge vanusega ja halvas tervislikus seisundis.
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Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb hiljemalt 1. novembriks esitada taotlus vallavalitsusele. Isikud,
kes on saanud eelmisel talvel tasuta lumetõrje teenust, ei pea uut taotlust esitama. Nimetatud
tingimus ei laiene määruse vastuvõtmisele eelnenud perioodile, kuna see hakkab kehtima 20222023 talvest.
Taotluse vaatab läbi vallateede eest vastutav spetsialist ja teeb ettepaneku tasuta eratee lumetõrje
teostamise võimalikkuse üle otsustamiseks vastava osakonna juhatajale. Taotlus vaadatakse läbi
ühe kuu jooksul.
Kui taotleja ei ole eratee asukohajärgse kinnisasja omanik või kui eratee läbib mitut kinnistut,
siis peab taotleja taotlusele lisama lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanike
kooskõlastuse.
Loomulikult ei ole keelatud oma teel ise hooldustöid teha.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 13.12.21 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see heaks kiideti ja suunati volikogule.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Mida teha, kui eratee läbib mitut kinnistut ja tagumiste kinnistute omanikud
soovivad lumetõrjet, kuid eespool asuvate kinnistute omanikud on sellele vastu
Külli Tammur: Vaidluste puhul peaks eratee omanik taotluse alusel andma eratee avaliku
kasutusega teeks.
Millised oleksid esimesed kiired sammud?
Erki Ruben: Teavitame kõiki kinnistu omanikke, et ootame taotlusi, millele on lisatud
registrijärgse elukoha andmed.
Külli Tammur: Palun, et volikogu liikmed jagaksid eelolevat infot. Ehk oleks lumetõrje üheks
hoovaks, et meie territooriumil igapäevaselt elavad kinnistuomanikud registreeriksid end enne
aasta lõppu meie valda.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada määruse eelnõu
„Lääne-Harju valla erateedel lumetõrje teostamise kord“ määrusena.
Hääletammisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 14.12.2021 määrus nr 18 „Lääne-Harju valla erateedel
lumetõrje teostamise kord“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2018 otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. AS Lahevesi on Keila Vallavolikogu 2017.
aasta aprillikuu otsusega määratud vee-ettevõtjaks lisaks muudele piirkondadele ka Laulasmaa
piirkonnas. Samas otsuses on sätestatud, et AS Lahevesi vee-ettevõtjaks olemine Laulasmaa
tegevuspiirkonnas rakendub pärast projekti "Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine" realiseerumist.
Lääne-Harju Vallavolikogu 2018. aasta aprillikuu otsusega määrati AS Lahevesi lisaks eelpool
nimetatud Keila Vallavolikogu otsusele vee-ettevõtjaks ka Kõltsu II detailplaneeringu
piirkonnas, Kloogaranna külas.
AS Lahevesi esitas 01.12.2021 avalduse vee-ettevõtja teeninduspiirkonna laiendamiseks Kõltsu
piirkonda. AS-le Lahevesi kavandab projekti „Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamine“ raames paigaldada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetuse abiga
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised Laulasmaa reoveekogumisalal Kõltsu piirkonda,
misjärel ühendatakse piirkond rajatud ÜVK-ga.
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Seoses sellega on otstarbekam muuta Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2018 otsust nr 68 ja
tunnistada sama otsusega kehtetuks Keila Vallavolikogu 28.04.2017 otsuse lisa 6 ehk Laulasmaa
tegevuspiirkonna kaart.
Otsuse vastuvõtmine ei too lisakulutusi valla eelarvele.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 13.12.21 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see heaks kiideti ja suunati volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 30.04.2018 otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine“
muutmine“ otsusena.
.
Hääletammisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 14.12.2021 otsus nr 109 „Lääne-Harju
Vallavolikogu 30.04.2018 otsuse nr 68 „Vee-ettevõtja määramine“ muutmine“ (poolt 16
volikogu liiget, 1 volikogu liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja
kinnitamine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubei ettekannet. Päevakorrapunkti pealkirjas nimetatud otsust on
2021. aastal muudetud kahel korral, selle otsusega kinnitati Lääne-Harju valla teede nimekiri.
Vallale on laekunud taotlus eratee teede nimekirjast eemaldamiseks ja vald on omandanud ka
uusi teid ning sõlminud isikliku kasutusõiguse lepingud tee avalikuks kasutamiseks. Lähtuvalt
eeltoodud asjaoludest on vajalik teede nimekirja muutmine.
16.09.2021 esitas Igor Khaustov taotluse Laulasmaa külas Kloogaranna tee 4 kinnistul oleva
eratee teeregistrist eemaldamiseks. Notariaalsete lepingutega on vald omandanud järgmised teed:
Kersalu külas asuv Vanaranna tee L2 kinnistu, Paldiski linnas asuv Marina tänav kinnistu ja
Lohusalu külas asuv Uuevälja tee L2 kinnistu.
Samuti on notariaalse lepinguga sõlmitud valla kasuks isiklik kasutusõigus Niitvälja külas asuva
Liivaveski kinnistu ~293 meetri pikkuse Liivamäe tee avalikuks kasutamiseks.
Seoses eeltooduga on vaja muuta vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla
teede nimekirja kinnitamine“ lisasid 1 ja 2 järgnevalt:
- kustutada otsuse lisast 1 Igor Khaustov’ le kuuluv Laulasmaa külas Kloogaranna tee 4 kinnistul
olev eratee nr 2951210;
- kanda otsuse lisasse 2 Vanaranna tee 229 meetri pikkune teelõik lisasse 1 kohaliku teena, tee nr
2953680;
- kanda otsuse lisast 2 Marina tänava 151 meetri pikkune teelõik lisasse 1 kohaliku teena, tee nr
5800113;
- muuta otsuse lisas 1 Uuevälja tee 127 meetri pikkune teelõik kohalikuks teeks, tee nr 2955910.
Otsusega määratakse avalikku kasutusse Niitvälja külas asuvat Liivaveski kinnistut läbiv ~293
meetri pikkune Liivamäe tee ja kantakse otsuse lisasse 1 kohaliku teena.
Selliseid otsuse muutmisi tuleb tulevikus kindlasti veelgi.
Otsusel on mõju vallaeelarvele, kuna teede nimekirja lisandub 800 meetrit kohalikke teid, mille
seisundinõuete tagamise ja hoolduse kulu jääb valla kanda.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 13.12.21 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see heaks kiideti ja suunati volikogule.
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Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Teadaolevalt on Koplimadise tee ehitamiseks kasutatud valla eelarvelisi vahendeid.
Kas see tee on avalik tee või eratee?
Erki Ruben: See tee on avalikult kasutatav vallatee.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede
nimekirja kinnitamine“ muutmine“ otsusena.
Hääletammisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 14.12.2021 otsus nr 110 „Lääne-Harju Vallavolikogu
29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine“ muutmine“ (poolt 17
volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Antud eelnõuga tehakse ettepanek tühistada
Keila-Joa alevikus asuva Toome väikekoha kohanimi. Kohanime tühistamine on vajalik, et
katastriüksuste lähiaadressid vastaksid liikluspinnajärgsele adresseerimisele. Kunagi määras
kohanimed volikogu, nüüd aga on kohanimede määramine vallavalitsuse ülesanne.
Maa-amet edastas teate, et Toome väikekohas paiknevate katastriüksuste lähiaadressid ei vasta
nõuetele. Toome väikekohta läbivad Lõokese tee ja Lõokese põik ning Toome väikekoht piirneb
Jõeääre tee ja Jõeääre põiguga. Liikluspinna olemasolul tuleb lähiaadress määrata selle
liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs adresseerimist vajavale objektile, et kohanimi oleks
kooskõlas aadressiandmete süsteemiga. Kuna kahte nn konkureerivat samasisulist otsust ei tohi
olla, siis tuleb tühistada Keila Vallavolikogu vastav otsus Toome väikekoha kohanime
määramise kohta, et luua võimalus lähiaadressid määrata ainult liikluspinna järgi. Lääne-Harju
Vallavalitsuse korraldusega on muudetud lähiaadressid liikluspinna järgi ja on kantud ADS-i,
muudatuskanded on tehtud ka kinnistusraamatus, maakatastris, rahvastikuregistris, ehitisregistris
ja Omnivas.
Kooskõlastatud kohanimede määramise eelnõu avalikustati 19.11.2021 ajalehes Harju Elu ja
Lääne-Harju valla veebilehel. Avalikustamise ajal vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 13.12.21 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see heaks kiideti ja suunati volikogule. Komisjoni koosolekul
toimunud arutelul tehti ettepanek, et selliseid küsimusi ei peaks volikogu arutama.
Anti Pärtel: Vallavalitsus ei saa korraldusega varem vastuvõetud volikogu otsuseid muuta ega
tühistada. Kõik uued kohanimed saab määrata vallavalitsus
Küsimused ja vastused
Külli Tammur: Kas ei saaks tervet Keila Vallavolikogu otsust tühistada, siis saaks ju
vallavalitsus korraldusega määrata uued kohanimed.
Anti Pärtel: Põhimõtteliselt saaks.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“
muutmine“ otsusena.
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Hääletammisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 14.12.2021 otsus nr 111 „Keila Vallavolikogu
24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine“ (poolt 15 volikogu liiget,
2 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Maeru külas asuva Kiisa kinnistu omanikud
esitasid avalduse nende kinnistuni viiva tee nime muutmiseks ja tegid ettepaneku muuta
katastriüksuse aadress liikluspinna järgi. Maaomanike soov oli muuta Lõhkeainelao tee nimi
Kodu teeks. Katastriüksuse lähiaadressi muutmise põhjuseks on selle halb leitavus, sest Maeru
külas on mitu Kiisa nimelist katastriüksust. Kirjavahetuse käigus tegi vallavalitsus ettepaneku
muuta Lõhkeainelao tee liikluspinna kohanimi Loite tee nimeliseks, kuna Kodu tee nimeline
liikluspind asub Valkse külas ja samas omavalitsuses ei tohi olla mitut samanimelist teed.
Koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku
pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete
süsteemiga. Ruumiandmete seaduse kohaselt tuleb aadressikoha olemasolul nii unikaalnõudega
alal kui ka väljaspool seda määrata hoonete, aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või
hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid piirkonniti sama aadressikoha järgi. Unikaalaadressi
nõudva hoone aadress koosneb samadest komponentidest, mis maaüksuse aadress. Seega peavad
hoone aadress ja maaüksuse aadress olema omavahel vastavuses.
Kooskõlastatud liikluspinna kohanime muutmise eelnõu avalikustati 19.11.2021 ajalehes Harju
Elu ja Lääne-Harju valla veebilehel. Avalikustamise ajal 19.11.-04.12.2021 vastuväiteid ega
ettepanekuid ei esitatud.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 13.12.21 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see heaks kiideti ja suunati volikogule.
Küsimused ja vastused
Armo Hiie: Kas Loite tee jääb avalikuks teeks?
Erki Ruben: Kohanime muutmisega tee staatus ei muutu ja see peab jääma avalikuks teeks.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Vasalemma Vallavolikogu 06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“
muutmine“ otsusena.
Hääletammisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 14.12.2021 otsus nr 112 „Vasalemma Vallavolikogu
06.10.2009 otsuse nr 49 „Kohanime määramine“ muutmine“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Nõusoleku andmine mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Vallavalitsus soovib igapäevase töö paremaks
korraldamiseks võtta kuni viieks aastakse kasutusrendile mahtuniversaali, et operatiivselt
teostada nii inimeste kui ka kaubavedusid. Veoteenuse sisseostmine ei ole operatiivse
tegutsemise vajadust silmas pidades otstarbekas. Praegusel hetkel haldusosakonna käsutuses olev
Citroen Berlingo liigub sotsiaalosakonna käsutusse ja renditav võimekam mahtuniversaal läheb
haldusosakonnale.
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Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul tehti ettepanek, et seletuskirjas peaks olema märgitud
kasutusrendile võetava sõiduki maksumuse piirmäär. Seega lisati seletuskirja, et sõiduki
piirhinnaks on koos käibemaksuga 35 000 eurot.
Arvestades teenuse osutamise ajalist kestust, siis eelarveaastat ületava hanke korraldamiseks
annab loa volikogu.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 13.12.2021 toimunud koosolekul ja
suunas selle volikogule. Komisjoni ettepanekuga on juba arvestatud s.o sõiduki maksumuse
piirmäär on kantud seletuskirja.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Kas maksumus 35 000 eurot on hanke piirmääraks?
Jaanus Saat: Jah, nii see on.
Juhan Idnurm: Kas sotsiaalosakonna käsutuses olevatel autodel on autojuhid?
Jaanus Saat: Eraldi autojuhte ei ole, osakonna töötajad osutavad kolme autoga sotsiaaltranspordi
teenust.
Ena Soodla: Palju vallal autosid on?
Jaanus Saat: Vallal on tööülesannete täitmiseks 15 sõiduautot
Juhan Idnurm: Kas hanketingimustesse kirjutatakse kõik mahtuniversaalile seatavad tehnilised
tingimused s.o millise kütusega mootor, kas istmed eemaldatavad jms.
Jaanus Saat: Jah tehniline kirjeldus on üks hankedokumendi osa.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks“ otsusena.
Hääletammisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
8.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 14.12.2021 otsus nr 113 „Nõusoleku andmine
mahtuniversaali kasutusrendile võtmiseks“ (poolt 14 volikogu liiget, 3 volikogu liiget olid
erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on küsimusi või jagamist vajavat informatsiooni?
Ena Soodla: Vasalemma piirkonnas on pikemat aega probleeme puhta vee saamisega ja
kanalisatsiooniga. Kas Vasalemma ÜVK küsimusega tegeletakse?
Jaanus Saat: KIK-ga on sõlmitud leping toetuse saamiseks, aga kahjuks puudutab see vaid
väikest osa alevikust. Oleme teadlikud, et KIK ei ava lähiaastatel enam trasside ehitamiseks
toetusmeetmeid. Oleme valmis tellima ÜVK projekti, kui saame summa teada, siis oleme valmis
elanikega rääkima omaosaluse suuruse suhtes. Oleme Vasalemma elanikele kirjad saatnud, et
välja selgitada nende meelsus liitumise suhtes. Vasalemmas on probleem tingitud
ebaseaduslikult rajatud kaevude ja kanalisatsiooniga, mis ongi põhjavee rikkunud.
Ena Soodla: Meie pere ei ole teavituskirja saanud. Usun, et teemast huvitatuid on kindlasti
rohkem kui infokirja saanuid.
Jaanus Saat: Uurin keskkonnaosakonnast, kellele kirjalik informatsioon on saadetud.
Ena Soodla: Meie vallas on vaktsineeritute osakaal madalam kui teistes valdades. Kahju, et
inimesed on vaktsineerimise suhtes osavõtmatud. Vald on nii palju teinud, et vaktsineerimine
võimalikult kodulähedale tuua. Kas on plaan, kuidas toimida, et meie vald ka nn „rohelisse“
jõuaks?
Jaanus Saat: Vald on alates aprillikuust korraldanud vaktsineerimistalguid. Kõige rohkem käidi
vaktsineerimas juunis ja juulis, kus igal korral käis vaktsineerimas peaaegu 300 inimest. Kokku
oleme korraldanud kodulähedasi vaktsineerimisi 41 korral, neist Paldiskis 23 korral, Kloogal 5
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korral, Rummul ja Ämaris ning mujal valla suuremates keskustes. Vahepeal rakendasime
vaktsineerimise aktiviseerimiseks ka apteegi kinkekaartide jagamist vanemaealistele
vallakodanikele. Huvi on kõige madalam Paldiskis, Rummul ja Kloogal, ehkki Paldiskis on
vaktsineerimine toimunud igal laupäeval. Viimane nn talgupäev toimub 18.12.21 ja järgmine
alles 15.01.22. Loodan väga, et kehtestatud piirangud avaldavad mõju, kuna ka eakate
kogunemistel tuleb näidata vaktsineerimispassi. Usun, et näitajad ikka paranevad järk-järgult,
selleks saame kõik kaasa aidata vesteldes kahtlejatega individuaalselt. Ehkki oleme teinud jõulist
teavituskampaaniat, saab alati veelgi paremini. Perearstid seisavad oma eakatele patsientidele
kõige lähemal ja saavad jätkuvalt teha nende emakeeles teavitustööd.
Valla koostööpartnerid vaktsineerimisel on olnud Eldred OÜ, Qvalitase Arstikeskus, Viljandi ja
Keila haiglad ning loomulikult meie tublid töötajad, kes on igal vaktsineerimistalgul väga
aktiivselt kaasa aidanud.
Juhan Idnurm: Kas vallavalitsus on mõelnud, kuidas tagada Paldiskis juurdepääsu merele?
Jaanus Saat: Loomulikult oleme sellega tegelenud juba pikka aega, oleme kaasatud liikumisse
„Meri vabaks“. Juurdepääsu tagamisel on palju probleeme. Peetri tänaval müüdi kinnistu,
omanik ei nõustu selle kasutamisega. Plaanis on teha Põhjasadama juurest raudtee ületamiseks
rada, hetkel veel lõplikku lahendust leitud ei ole, aga kõik osapooled mõtlevad ja kaaluvad.
Külli Tammur: Oleme pidanud viis nädalat järjest istungeid ja sellel aastal enam volikogu
istungeid ei toimu. Järgmine istung toimub jaanuari lõpus, kuhu on planeeritud eelarve II
lugemine ning revisjonikomisjoni tööplaani ärakuulamine.
Soovin kõigile häid saabuvaid pühi.
Volikogu esimees kuulutas viienda istungi lõppenuks kell 18.10.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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