LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 7. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski
Algus kell 17.00, lõpp kell 18.25
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld

8. märts 2022 nr 2

Istungist võttis osa 16 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Armo Hiie,
Eduard Hmeljov, Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm,
Nikolai Pitšugov, Valentina Pivovarova, Külli Tammur, Madis Vaikmaa, Simo Veskioja ja
Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Istungilt puudus: Kalev Laast, Tanel Lambing, Jelena Razdorskaja Toomas Simanson, Ena
Soodla
Istungist võttis osa 6 (kuus) 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 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada ühehäälselt alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 16 volikogu liiget)
PÄEVAKORD
1. Riigimetsa terviktutvustus Lääne-Harju vallas
Ettekandja: Jürgen Kusmin ja Jaan Schults, RMK esindajad
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine“ muutmine, I lugemine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
3. Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
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4. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord
Ettekandja Jaanus Saat, vallavanem
5. Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
6. Pargi allee 2 kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
7. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
7.1. Volikogu elektroonilisest töökorraldusest
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Riigimetsa terviktutvustus Lääne-Harju vallas
Kuulati RMK esindaja Jürgen Kuzmin informatsiooni, milles ta tutvustas Lääne-Harju vallas
asuva riigimetsa statistilisi näitajaid ja majandamisplaane järgneval kümnendil.
Majandamisplaane koostatakse kümneaastase intervalliga. Eestis on 18 metskonda, elanikud
tunnevad suurt huvi riigimetsa majandamise vastu. Seetõttu on Riigimetsa Majandamise Keskus
väga huvitatud koostööst kohalike omavalitsustega, andes oma tegevusplaanidest aru ja kuulates
kogukondade arvamusi.
Lääne-Harju vallas on riigimetsa 20 174 hektarit, millest 45% on majandusmetsad, 17% rangelt
kaitstavad ja 7% majanduspiirangutega metsad. 2020. aastal tehti metsades uuendusraieid 223
hektaril ja harvendusraideid 88 hektaril, uut metsa rajati 89 hektaril. Vabariigi Valitsus määrab
varumispiirkonnad. Viimasel kümnendil tehti Lääne-Harju vallas uuendusraiet keskmiselt 100
hektarit aastas. Kaks aastat pärast raiet langid nn puhkavad ja siis uuendatakse okaspuulanke
sõltuvalt pinnasest kas istutamise või külvamisega. Aastani 2030 on iga-aastane lageraie
arvutuslik prognoos vallas asuvates riigimetsades 170 hektaril. RMK on tegev ka teistes
valdkondades, teeb riigimetsades kuivendustöid ja rajab metsateid. Kuivendussüsteeme on
planeeritud uuendada 2003 hektaril ja metsateid 39 kilomeetrit.
Looduskaitsetöid tehakse loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks RMK hoole all oleval
riigimaal. Elurikkuse hoidmise olulisi põhimõtteid järgitakse ka majandatavas metsas.
Looduskaitsetööd viiakse läbi looduskaitseliste väärtuste säilitamiseks koostatavate
lähteülesannete ja projektide alusel. Eelmisel kümnendil tehtud looduskaitsetööd Lääne-Harju
valla territooriumil asuval riigimaal on peamiselt seotud Keila-Joa pargiga, vähesel määral on
koosluste hooldust tehtud ka Pakri ja Laulasmaa maastikukaitsealadel. Aastatel 2021–2030
jätkab RMK hooldustöödega Keila-Joa pargis.
RMK hallatavatest külastusobjektidest jääb Lääne-Harju valla territooriumile seitse Tallinna
ümbruse puhkealal ja neli Nõva puhkealal paiknevat külastusobjekti ning RMK matkatee
Peraküla-Aegviidu-Ähijärve haru ligi 67 km pikkune lõik.
Populaarseim Lääne-Harju valla territooriumil paiknev külastusobjekt on Keila-Joa park.
Aastatel 2015–2018 uuendati pargis Soome ja Eesti ajalooväärtusega objektide eksponeerimise
ja väärtustamise koostööprojekti „Lights On!“ käigus vaatealad ja teed, valgustati juga ning
rippsillad. Meremõisa telkimisala külastuskoormus on aasta-aastalt tõusnud. Senine telkimisala
planeering ei rahuldanud erinevate külastajagruppide vajadusi ega arvestanud piisavalt kaitseala
loodusväärtustega. 2019. aastal algas Meremõisa telkimisala rekonstrueerimise projekteerimine,
vallale on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks. Pärast detailplaneeringu valmimist
telkimisala taristu rekonstrueeritakse. 2020. aastal likvideeriti Pakri poolsaare matkarada. Oleme
ette valmistamas Padise ATV raja liitmist jalgrattaraja trassiga ja halduse üleandmist huvitatud
osapoolele. 2020. aastal rekonstrueeriti osaliselt Leetse telkimisala taristu. 2021. aastal valmib
Tänavjärve lõkkekoha rekonstrueerimise projekt. Kõiki külastusobjekte hooldatakse pidevalt ja
vajadusel tehakse remonttöid. Külastusmahu seire andmetele tuginedes tehti 2020. aasta
loendusperioodil Keila-Joa parki 190 000, Meremõisa telkimisalale 78 000, Leetse
lõkkekohtadesse 48 000 ja Keibu lõkkekohtadesse 18 000 külastuskorda.
Kõrgendatud avaliku huviga riigimetsa alad on alad, mis asuvad asulate lähedal või mida
inimesed aktiivselt kasutavad. Nende alade läheduses elavaid või kinnistuid omavaid inimesi,
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keda metsatööd otseselt mõjutavad kaasab RMK metsatööde planeerimisse. Kohalikud
kogukonnad või elanikud saavad teha RMK-le ettepanekuid metsaalade arvamiseks kõrgendatud
avaliku huviga alade hulka, kui nad kasutavad neid metsaalasid igapäevaste tegemiste ja
vajaduste jaoks. Kõrgendatud avaliku huviga metsaaladele koostatakse ala metsatööde kavad
kuni 10 aastaks. RMK avalikustab kavad oma kodulehel ja kohaliku kogukonna või elanikega
kokkulepitud alad kantakse avalikule kaardirakendusele. Lääne-Harju vallas käsitletakse
omavalitsusega läbi arutatult kõrgendatud avaliku huviga riigimetsa aladena: Keibu ja Ristna
külasid pindalaga 145 hektarit, Keibu lõkkekohta pindalaga 100 hektarit, Ohtu küla pindalaga 56
hektarit, Padise terviserada pindalaga 90 hektarit. Kokku on selliseid alasid 224 hektarit.
Küsimused ja vastused
Külli Tammur: Kus asuvad meie vallas suuremad kaitsealad:
Jürgen Kusmin: Läänemaa Suursoo maastikukaitseala, Pakri saared, Laulasmaa
maastikukaitseala. Lisaks veel hulgaliselt vääriselupaiku. .
Külli Tammur: Minu käest on kanuu sõiduga tegelevad inimesed mitmeid kordi küsinud, kas nad
tohiksid Keila-Joa parki läbivasse jõkke langenud puid kõrvaldada, kuna need takistavad
läbipääsu.
Jürgen Kusmin: Jõge kui looduskeskkonda täielikult korda teha ei planeerita, küll aga võib
eemaldada kanuurajale ettejäävaid jõkke langenud puid.
Külli Tammur: Kas Tänavjärve äärde viiv tee on plaanis korda teha?
Jürgen Kusmin: Tänavjärve ja Keibu lõkkekohtade juurdepääsuteede rekonstrueerimine toimub
lähiaastatel, projekt on juba valmis ja valmistatakse ette riigihanget.
Külli Tammur: Kas RMK-l on plaanis teha ettepanekuid valla üldplaneeringusse?
Jaan Schults: Plaanime kindlasti, ettepanekuid on paarikümne ringis ja saadame need lähiajal
vallavalitsusele läbiarutamiseks ja kaardile kandmiseks.
Juhan Idnurm: Mida tohib teha teele kukkunud puudega? Kas võib need maha saagida ja ära
vedada?
Jürgen Kusmin: Teele kukkunud puud on siiski riigivara ja niisama neid ära vedada ei tohiks.
Küll aga on tänuväärt tegevus tee läbipääsu tagamine, võib nt jupikese vahelt ära saagida või
lihtsalt tee kõrvale tõmmata.
Juhan Idnurm: Vahel on puud metsateedel kuude viisi. Keda peaks teavitama?
Jürgen Kusmin: Kõigega ei ole me kindlasti kursis, palun teavitage kohalikku metsaülemat.
Külli Tammur tänas RMK esindajad põhjaliku informatsiooni eest ja palus volikogu liikmetel
lugeda terviktutvustust RMK koduleheküljel
https://media.rmk.ee/files/L%C3%A4%C3%A4ne-Harju_valla_riigimets.pdf
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine“ muutmine, I lugemine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Lääne-Harju valla ÜVK arendamise kava
uuendamise käigus uuendatakse vaid kahe piirkonna s.o Laulasmaa-Kloogaranna ja Vasalemma
piirkonna olukorra kirjelduse tekstilist osa, perspektiivseid plaane ja jooniseid.
Laulasmaa-Kloogaranna piirkond
Laulasmaa-Kloogaranna piirkonnas muudetakse reoveekogumisala ja vee-ettevõtja tegevusala
piiri. Lisatakse ÜVK süsteemid Laulasmaa-Käesalu ja Kõltsu II piirkonda ning Kõltsu I
piirkonda. Muudatus vajalik seetõttu, et saaks toetust vastavalt Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi rahastustaotluse projektile maksimaalselt ära kasutada
Vasalemma piirkond
Piirkonnas olemasolev reoveepuhasti jõudlus on väike. Lisatud on praegu rajamisel olev projekt
Lääne-Harju ÜVK järgselt I etapina. Muudetud on asula perspektiivse reoveepuhasti asukohta,
mis suudab edaspidi teenindada kogu alevikku. Teise etapina on lisatud koostamisel oleva KIK-i
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rahastustaotluse projekti maht ja III etapp, mis näeb ette ÜVK rajamist kogu kehtiva reovee
kogumisala ulatuses.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 28.02.2022 toimunud
koosolekul. Komisjon toetas eelnõud ja suunas selle volikogule I lugemisele.
Küsimused ja vastused ning ettepanekud
Armo Hiie: Kas Vasalemma endine reoveepuhasti likvideeritakse pärast uue valmimist?
Erki Ruben: Jah likvideeritakse, kuna see on ammendunud.
Olga Kugal: Millal jõuab ÜVK järg Rummu alevikuni?
Erki Ruben: Planeerisime ka Rummule, aga seal on vaja teha nii suuremahulised ja kallid tööd,
mille orienteeruv maksumus oleks 3 miljonit eurot. KIK-il on kogu Eesti tarbeks ÜVK
arendamise vahendeid 5,2 miljonit. Vasalemma on eelisjärjekorras seetõttu, et põhjavesi on
maapinnale väga lähedal ja osaliselt juba kolibakteriga reostunud.
Olga Kugal: Kas Padise uued trassid ja biopuhasti on lõplikult valmis. Ikka on tunda
ebameeldivat reovee haisu.
Erki Ruben: Ei ole veel lõplikult valmis, ilmselt kevadel lõpetatakse tööd.
Külli Tammur: Ebameeldivat haisu levitavad ka vanad mõisa tiigid.
Täna toimus eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 30.09.2019 määruse nr 16 „Lääne-Harju valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine“ muutmine“ I
lugemine. Muudatused peame määrusega kehtestama märtsikuu jooksul. Palun volikogu liikmete
kirjalikke ettepanekuid 18. märtsiks.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Harjumaa Omavalitsuste Liit tegi Lääne-Harju
vallale ettepaneku osaleda Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu koostamise rahastamises.
Koos eriplaneeringuga koostatakse ka eelprojekt. Lääne-Harju Vallavalitsuse rahastuse osa oleks
tööde 3,375 miljoni suurusest kogumaksumusest 100 000 eurot ehk 2,96%. Ringraudtee vajaduse
põhjendatus on üksikasjalikult kirjeldatud eelnõu seletuskirja lisaks olevas HOLi dokumendis
„Tallinna ringraudtee planeerimise teemalised seisukohad“, see dokument saadeti kõigile
volikogu liikmetele. Tallinna ringraudtee kavandamine on olnud käsitluse all üle 20 aasta.
Tallinna ringraudtee all peetakse silmas raudteeühendust, mis kulgeb suunal Paldiski-SaueLagedi-Tapa ja lisaks haru Soodevahest/Lagedilt Ülemiste suunas, mis võimaldaks ÜlemistePaldiski suunalist reisirongiliiklust, perspektiivis ka Ülemiste-Haapsalu/Rohuküla suunalist
reisirongiliiklust. Ringraudtee on vajalik Paldiski sadamate arenguks ja Tallinna-siseste riskide
vähendamiseks, kuna sellega juhitaks Tallinnast mööda idasuunalised kaubaveod, sh ohtlikud
veosed. Ringraudtee ühendaks omavahel ohutuma, suurema läbilaskevõimega ja jätkusuutliku
ühendusega Muuga ning Paldiski sadamad.
Regionaalrongiliikluse perspektiiv suunal Ülemiste-Lagedi-Assaku-Luige-Saku-Saue-KeilaPaldiski/Turba võimaldaks igapäevast kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasäästliku töörännet
ning parandaks ühtlasi Tallinna lennujaama, Rail Balticu rahvusvahelise reisiterminali ning
muude teenuste kättesaadavust ühistranspordiga. Ühtlasi avaneb Tallinna Lasnamäe linnaosa
elanikel võimalus sõita kiire rööbastranspordiga tööle Saue, Keila või Paldiski piirkondades
paiknevatesse tööstus- ja logistikaettevõtetesse. Töökäte järgi on juba täna Paldiski piirkonnas
suur nõudlus ja arvestades tänaseid ühistranspordiühendusi või isiklikule sõiduautole kuluvat
ressurssi ei soodusta ega võimalda praegune olukord piisavat igapäevast töörännet. Töörände
probleemi ei aita lahendada ka Rail Balticu kohalikud peatused, kuna Rail Baltic ei ulatu
Paldiskini. Seega ei saa lõunapoolset ringraudteed ja Rail Balticut nimetada üksteist dubleerivaks
raudteeks.
Lähtuvalt eeltoodust ja seoses üha kasvava vajadusega tõhustada liikuvust Harjumaal ja pakkuda
erinevaid keskkonnasõbralikke transpordialternatiive ning leida kaubavedudeks kiiremaid ja
vähemohtlikumaid võimalusi ning arvestades Rail Balticaga seonduvat, on vaja alustada
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arutelusid ja täpsemaid uuringuid Tallinna ringraudtee kavandamiseks ühtse ja tervikliku
projektina.
Projekti kogumaksumusest katab Rahandusministeerium 2 065 000 eurot ehk 61,19%.
Koostööpartnereid on 12, nende osaluse kogusumma on 1 310 000 eurot ehk 38,81%. Suurima
osalusega ehk 51,53% on Tallinna linn, HOLi osalus on 15,27%, Lääne-Harju valla osalus on
7,63%, sama suure osalusega on Rae ja Saue vallad, Keila linna osalus on 3,82%. Lisaks
eeltoodutele osalevad projektis veel Mainor Ülemiste AS, AS Technopolis Ülemiste, Ülemiste
Center OÜ, AS Alexela Logistics, Paldiski Sadamate AS ja Tallina Sadam AS.
Rahastus on jaotatud osadena seitsme aasta peale s.o aastateks 2022-2028
Lääne-Harju Vallavalitsuse rahastuse osa on tööde 3,375 miljonilisest kogumaksumusest 100
000 eurot ehk 2,96%. Summa jaotuks perioodile 2022-2028 järgmiselt: 2022.a 12 259,24 eurot,
2023.a 12 259,24 eurot, 2024.a 11 814,81 eurot, 2025.a 24 777,79 eurot, 2026.a 12 962,98 eurot,
2027.a 12 962,98 eurot ja 2028.a 12 962,98 eurot. Need summad kajastuvad ka valla
eelarvestrateegias.
Nikolai Pitšugov: Antud ühisprojekti võib nimetada valdade koostöö näidisprojektiks.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 01.03.2022 toimunud koosolekul, kus
see heaks kiideti ja suunati volikogule.
Küsimused ja vastused
Armo Hiie: Eriplaneeringu koostamine on riigi ülesanne. Millest tuleneb valla osaluse protsent
antud projektis? Kas selline investeering on vallale otstarbekas ja ei käi üle jõu?
Erki Ruben: Nagu juba ettekandes märkisin ja ka HOLi dokumendis toodud, on kasu
märkimisväärne just tööjõu ja kaubaveo hõlbustamisel. Vallas on tööjõu puudus, aga näiteks
Lasnamäel on suur tööjõu potentsiaal, kes leiaksid töökoha Paldiskis. Praegu on vedude
läbilaskevõime väike, projekt muudaks olukorra vabamaks.
Nikolai Pitšugov : Praegu on Rail Balticu projekt lõppfaasis. Kui me ringraudtee projektiga
praegu ei liitu, siis hiljem enam juurde ei lisata. Ettevõtjad on väga pingutanud.
Armo Hiie: Tänase eelnõuga võtame pikaajalise kohustuse, kas võivad järgneda veel täiendavad
finantskohustused?
Erki Ruben: Täiendavaid kohustusi ei võeta. Eriplaneeringu rahastamise leping lõpeb
eelprojektiga.
Juhan Idnurm: Ringraudtee lõpeb Sauel. Milline on vallale reaalne kasu sellest 100 000 euro
suuruse kohustuse võtmisest?
Erki Ruben: Transpordiühendus läheb kiiremaks ja kaubavedu paremaks. Raudtee peaks tegema
kaherealiseks. Parem ühendus Keila-Paldiski liinil parandaks olukorda oluliselt.
Juhan Idnurm: Palju tulevikus saab olema reisijaid?
Külli Tammur: Raske on ennustada, praegu ei ole keegi võimeline reisijate arvu 15 aastaks
prognoosima.
Olga Kugal: Kas Rummule selle projekti raames ei tule raudteed?
Erki Ruben: Ei, see projekt ei käsitle raudtee rajamist Rummule.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada otsuse eelnõu
„Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks“ otsusena.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 kehtestada poolthäälteenamusega volikogu 08.03.2022 otsus nr 12 „Nõusoleku andmine
pikaajalise finantskohustuse võtmiseks“ (poolt 14 volikogu liiget, vastu 2 volikogu liiget).
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PÄEVAKORRAPUNKT 4
Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. 23.07.2019 võttis vallavolikogu vastu määruse
„Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“. Noorte huvitegevust väljaspool valda
toetatakse pearahapõhiselt, makstes eraõiguslikele huvitegevust pakkuvatele organisatsioonidele
tegevustoetust. Pearaha on ühe lapse kohta 15 eurot igal tegutsemiskuul.
Esialgset määrust muudeti oktoobris 2020 seoses toetuste taotluste ja menetlemise infosüsteemi
SPOKU kasutuselevõtuga vallavalitsuses. Huvitegevuse toetuste taotlemise elektrooniline
süsteem on taotlejate poolt omaks võetud ja toimib üldjoontes hästi. SPOKU-s taotlusi
menetledes, suhtluses taotlejate ja teiste osapooltega on siiski ilmnenud praktiline vajadus
määrust korrigeerida. Uue määrusega on võimaldatud SPOKU-s lisaks taotlemisele ka sujuv
aruannete esitamine ja lepingute sõlmimine ning täpsustatud on muid vajalikke
menetlustoiminguid ja taotlemise tingimusi.
Seni kehtiv määrus lubas toetust saada maksimaalselt 9 kuud aastas, nüüd aga võib saada toetusi
kuni 12 kuud aastas. Määruse järgi teeb vallavalitsus huvitegevuse toetuse väljamakseid kaks
korda kalendriaastas. Praktikas on välja kujunenud, et väljamakseid tehakse perioodide jaanuarmai ja september-detsember eest. Paljud huvitegevuse pakkujad tegutsevad ka õppeaasta välisel
ajal (võistlused, treeninglaagrid ja -kogunemised,). On spordialasid, kus treeningud toimuvad
osaliselt või täismahus ka suvel (nt purjetamine, rannavõrkpall, tennis). Selleks, et vallavalitsusel
oleks alus arvestada, mitme kuu eest kalendriaastas toetust määrata, peab taotleja taotluse
lisadokumentides esitama vastava info. Kui ta seda ei tee, rakendatakse toetust vaikimisi 9 kuuks
ehk õppeaasta põhiselt.
Esimese väljamaksega saadava toetuse summa arvutamise alus on taotlemise hetkel kehtiv
harrastajate nimekiri. Teise väljamakse saamiseks (praktikas septembris või oktoobris) on
toetuse saajal kohustus taotluses esitatud harrastajate nimekirjad tähtaegselt üle vaadata ja
vajadusel uuendada.
Arvestades vallavalitsusele laekuvaid taotlusi tipptasemel harrastajate võistlus- ja
kontserttegevus jms ning välismaal õppijate toetamiseks on uues määruses tõstetud
meisterlikkuse toetuse saajate vanuspiiri ja lisatud stipendiumi taotlemise võimalus õpinguteks
välismaal. Meisterlikkuse toetust/stipendiumi on võimalik põhjendatud taotluse korral saada kuni
26-aastastel isikutel. Varem said meisterlikkuse toetust kuni 19-aastased isikud. Määruse järgi
saab meisterlikkuse toetust/stipendiumi peale huvitegevust pakkuva juriidilise isiku taotleda ka
täiskasvanud tipptasemel harrastajad ise, alaealist harrastajat treeniv lapsevanem või
vahetusõpilaseks asuva noore vanem. Meisterlikkuse toetuse/stipendiumi taotlus esitatakse vabas
vormis, mitte SPOKU-s, sest tegemist on pigem üksikjuhtumitega.
Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord võimaldab edendada lastele ja noortele
pakutavaid huvitegevuse võimalusi. Kord võimaldab toetada nii valla haldusterritooriumil kui ka
väljaspool seda huvitegevust pakkuvaid organisatsioone, et harrastuste valik oleks
mitmekülgsem ja kättesaadavam ning Lääne-Harju valla noorte osalus huvitegevuses võimalikult
suur. See omakorda mõjutab positiivselt vaba aja sisukat veetmist, vähendab riskikäitumist ja
kasvab nii noorte kui ka perede rahulolu.
Korra järgi on võimalik üldhariduskooli, kutsekooli või kõrgkooli õppuritel välismaal
õppimiseks toetust taotleda, juhul kui taotleja on varasemalt saavutanud õpingutes silmapaistvaid
tulemusi, osalenud edukalt vähemalt maakonna tasemel õpilasvõistlustel, olnud aktiivne ka
õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.
Sellel aastal osalevad meie valla noored 22 spordiklubi tegevuses, neist 15 asuvad meie vallas.
Eelarves on huvitegevuses ette nähtud 93 300 eurot.
Selleks kalendriaastaks on vallalt toetust taotlenud 21 spordiklubi ligi 600 harrastajale.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 01.03.2022 toimunud koosolekul, kus
see heaks kiideti ja otsustati edastada volikogule.
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Viktoria Visbek: Haridus,- kultuuri- ja sotsiaalkomisjon arutas eelnõud 01.03.2022 toimunud
koosolekul, kus see heaks kiideti ja otsustati edastada volikogule.
Küsimused ja vastused
Armo Hiie: Kuidas vallavalitsus toetuse saajate üle kontrolli teostab? Kas teenust osutavad
klubid annavad tagasisidet?
Jaanus Saat: Spordiklubid esitavad toetuse saamiseks taotluse. Lapsevanem/hooldaja kinnitab, et
laps käib trennis vms. Seni küll puuduvad andmed toetuste kuritarvitamisi. Oleme usalduslikus
vahekorras, sest enamus taotlejatest on pikaajalised teenuse pakkujad. Lapsevanematelt oleme
saanud positiivset tagasisidet. Võime teha ka pistelisi kontrolle.
Olga Kugal: Kas väljaspool valda käivate laste eest lapsevanemate poolt tasutavast osamaksust
arvavad klubid igakuuliselt vallalt saadava toetuse summa maha?
Jaanus Saat: Lapsevanema osalustasu ei vähendata, kuna klubid peavad ka rajatiste kasutamise
eest renti maksma. Valla spordirajatised on antud klubidele tasuta kasutamiseks ja see aitab
osalustasu madalamana hoida.
Külli Tammur: Selge on see, et vanemad peavad laste treeningutesse panustama, valla poolt
toetusena antava 15 euroga ei tule ükski klubi välja. Kui hinnad muutuvad väga kõrgeks, siis
lapsed lihtsalt lahkuvad huvitegevusest.
Jaanus Saat: Majanduslikult raskes olukorras pered saavad taotleda laste huvitegevuseks
sotsiaaltoetust kuni 50 eurot.
Armo Hiie: Määruse § 6 lõikes 2 on toodud, et meisterlikkuse toetuse või stipendiumi taotleja
elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Lääne-Harju vald. Kas välismaale õppima
asuvad noored ei pea end välismaa registritesse andma.
Jaanus Saat: Nad võivad jääda registri järgi ikka Lääne-Harju valla elanikeks, tuleb vaid teha
rahvastikuregistris märge viibimiskoha kohta.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
määruse eelnõu „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ määrusena.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 08.03.2022 määrus nr 6 „Lääne-Harju valla noorte
huvitegevuse toetamise kord“ (poolt 16 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Planeeritav katastriüksus asub Keila-Joa
alevikus, paiknedes Tallinn - Rannamõisa - Kloogaranna kõrvalmaantee ja mitteavaliku
Mäekalda tee vahelisel alal. Planeeringuala pindala on 1,39 ha. Detailplaneeringu koostamine
algatati Keila Vallavolikogu otsusega 27.09.2012. Detailplaneering on Keila valla
üldplaneeringut muutev, kuna muudab maa sihtostarvet ja Keila valla üldplaneeringus ei ole
elamumaa kasutusotsarvet määratud. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringus
Otitooma 2 kinnistu ulatuses juhtotstarve elamumaaks, et jagada kinnistu 4 elamumaa krundiks
ja määrata ehitusõigus ning ehitustingimused pereelamute ehituseks.
Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse sätetele menetletakse
enne nimetatud seaduse jõustumist, s.o. enne 01.07.2015, algatatud planeeringud lõpuni lähtudes
kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetele. Vastavalt planeerimisseaduse
ning samal ajal kehtinud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
sätetele tuli üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu
koostamisel anda keskkonnamõju strateegiline hindamise eelhinnang ja kaaluda selle vajalikkust.
Kuna detailplaneeringu algatamisel jäeti kaalumata keskkonnamõju strateegilise hindamise
vajalikkus, siis on vajalik selle kaalumine tagantjärgi.
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta küsiti arvamust
Keskkonnaametilt, kes on esitanud oma seisukohad ja märkused. Märkusega on arvestatud ja
eelnõud vastavalt sellele korrigeeritud. Keskkonnaamet on seisukohal, et planeeritava tegevusega
ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Rahandusministeerium esitas eelnõu kohta seiskohad
29.12.2021 ja nendega on arvestatud ning eelnõu ja eelhinnang on vastavalt kehtivatele
seadustele korrigeeritud.
Terviseamet pidas vajalikuks mürauuringu koostamist, sest detailplaneeringuga kavandatavate
elamukruntide hoonestusaladest 30 meetri kaugusel asub Tallinn – Rannamõisa - Kloogaranna
kõrvalmaantee ja käesoleval hetkel ei ole teada planeeringualani ulatuvad liiklusmüra tasemed.
Terviseamet juhtis tähelepanu, et radoonisisaldus ei ole pinnases ühtlaselt jaotunud ja normaalse
radoonisisaldusega piirkonnas võib esineda kõrge radoonisisaldusega alasid. Määramaks
asjakohaseid leevendavaid meetmeid tuleb planeeringualal teostada radoonitasemete mõõtmised.
Eelnõu saadeti kooskõlastamiseks ka Harku Vallavalitsusele. Transpordiamet seisukohti ei
esitanud.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal ja arvestades kavandatud tegevuse
mahtu, iseloomu ning paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete
sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju.
Keskkonnatingimustega arvestamisel on võimalik tagada ohutu keskkond planeeringumenetluse
käigus. Vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist lähtuvalt saab järeldada, et kavandatava
tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.
Detailplaneeringu koostaja on Uibo Arhitektuuribüroo OÜ ja koostamise korraldaja Lääne-Harju
Vallavalitsus.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 28.02.2022 toimunud
koosolekul, kus see heaks kiideti ja otsustati edastada volikogule
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“
otsusena.
.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.03.2022 otsus nr 13 „Detailplaneeringule keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“ (poolt 16 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Pargi allee 2 kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. MTÜ Keila-Joa Selts esitas taotluse, milles
soovib võtta sihtotstarbeliselt otsustuskorras rendile 510 m2 suuruse mõttelise osa vallale
kuuluvast Pargi allee 2 kinnistust sooviga rajada sinna skatepark. Vallavalitsus on seisukohal, et
maa-ala antakse rendile tasuta tähtajaga seitse aastat ja ehitatava rajatise säilimise ning
korrashoiu eest vastutab MTÜ Keila-Joa Selts.
Käimas on Leader meetmesse taotluste esitamise periood ja MTÜ Keila-Joa Selts soovib
meetmesse rahastamistaotluse esitada. Volikogu otsus on taotluse esitamisel üheks
kohustuslikest dokumentidest.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 28.02.2022 toimunud
koosolekul. Komisjon leidis, et vallavalitsuse ja rendile võtja vahel sõlmitavas lepingus peaks
olema fikseeritud skatepargi kasutuskord ja klausel selle kohta, et vastutus kasutuskorra täitmise
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eest lasub mittetulundusühingul. Vastasel korral vastutab õnnetusjuhtumi korral maaomanik ehk
vald. Komisjon otsustas edastada eelnõu volikogule.
Küsimused ja vastused
Külli Tammur: Mis saab rajatisest pärast lepingu tähtaja lõppemist?
Erki Ruben: Rajatis vaadatakse üle, vajadusel parandatakse ja võetakse valla omandusse.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Pargi allee 2 kinnistu mõttelise osa otsustuskorras rendile andmine“ otsusena.
.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.03.2022 otsus nr 14 „Pargi allee 2 kinnistu mõttelise osa
otsustuskorras rendile andmine“ (poolt 16 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
7.1. Volikogu elektroonilisest töökorraldusest
Külli Tammur tegi kaks meeldetuletust.
1. Volikogu liige Ena Soodla pakkus võimaluse veebis osaleda 22.03.2022 toimuval tasuta
koolitusel, mille teema on “Kohalik elu naiste pilgu läbi - kuidas edasi?” Korraldajad on: Eesti
Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Harjumaa Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Maanaiste
Ühendus. Koolituspäev toimub Sotsiaalministeeriumi toel strateegilise partnerluse projekti
“Koos võrdõiguslikuma ühiskonna poole” raames
2. 23.03.2022 algusega kl 15.00 toimub vallamajas volikogu töökoosolek, mille eesmärk on
saada parem ülevaade koostamisel olevast üldplaneeringust ja selle koostamise protsessist,
tagamaks võimalikult laiapõhjaline osalemine üldplaneeringu koostamises ka rahvaesindajate
seas. Volikogu töökoosolek ei ole istung, sellel osalemine on vabatahtlik, kuid siiski väga
soovitatav, et niivõrd olulises protsessis maksimaalselt kaasa rääkida ja oma valijate seisukohti
esindada.
7.1. Volikogu elektroonilisest töökorraldusest
Külli Tammur: Eelmise koosseisu ajal pidime covidi tõttu päris mitmel korral volikogu istungi
läbi viima elektrooniliselt, tegime seda MS Teams vahendusel. Elektroonilise istungi läbiviimise
korra suhtes ei ole me vastu võtnud protokollilist otsust. Valla põhimäärus ei reguleeri istungi
läbiviimise vormi. Peaksime täna aga vastu võtma protokollilise töökorraldusliku otsuse, et
haigestumiste perioodil või muudel ettenägematutel asjaoludel saaksime volikogu istungeid
vajadusel korraldada ka elektrooniliselt füüsiliselt kokku saamata MS Teams vahendusel.
Külli Tammur tutvustas elektroonilise istungi töökorda. Töökord saadeti volikogu liikmetele
koos volikogu materjalidega. Töökord on volikogu protokolli lisa.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Mis formaati Teamsis kasutatakse?
Külli Tammur: Dokumenditöötlusprogrammi Wordi, kuna on vorme, mis peavad olema
täidetavad. Kõigil teist peaksid olemas olema tehnilised vahendid elektroonilisel istungil
osalemiseks, mida näeb ette ka valla põhimäärus.
Mäletan, et paaril korral oli juhtumeid, kus volikogu liige ei saanud elektroonselt osaleda ja ta
tuli vallamajja printis vajalikud materjalid välja, allkirjastas ja saatis vajalikud dokumendid
skaneeritult.
Juhan Idnurm: Kas saab ka testida?
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Külli Tammur: Jah saab, alati saadan kutse varakult, et volikogu liikmed saaksid eelnevalt
harjutada.
Loodan, et lisana saadetud töökord on arusaadav ja palun nüüd volikogu liikmetel käega märku
anda, kes on selle poolt, et vormistada protokolliline otsus „Töökorraldus Lääne-Harju valla
volikogu elektroonilisel istungil MS Teams vahendusel“
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget
Ühehäälselt otsustati kinnitada töökorraldus Lääne-Harju valla volikogu elektroonilisel istungil
MS Teams vahendusel (poolt 16 volikogu liiget).
Volikogu esimees kuulutas seitsmenda istungi lõppenuks kell 18.25 ja teatas, et järgmine istung
toimub 29. märtsil 2022.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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