LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 9. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski
Algus kell 17.00, lõpp kell 19.00
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld

26. aprill 2022 nr 4

Istungist võttis osa 18 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Eduard Hmeljov,
Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm, Kalev Laast, Tanel
Lambing, Nikolai Pitšugov, Jelena Razdorskaja, Ena Soodla, Külli Tammur, Madis Vaikmaa,
Simo Veskioja, Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Istungilt puudusid: Armo Hiie, 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 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada ühehäälselt alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 18 volikogu liiget)
PÄEVAKORD
1. Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: finantsjuht Riina Karm
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 2 „Lääne-Harju Vallavalitsuse
(ametiasutuse) põhimäärus“ muutmine
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
3. Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse
palgajuhend” muutmine
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
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4. Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
5. Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
6. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.09.2021 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
7. Rendilepingu sõlmimine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
8. Kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
9. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 42 „Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded“ muutmine
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
10. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
11. Lääne-Harju Vallavolikogu 08.02.2022 otsuse nr 7 „Vallavara võõrandamine
enampakkumisel“ muutmine
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
12. Arvamuse andmine Audevälja II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele
Ettekandja: Kerli Lambing, keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja
13. Arvamuse andmine Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele
Ettekandja: Kerli Lambing, keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja
14. Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
Ettekandja: Kerli Lambing, keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja
15. Arvamuse andmine Rummu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
Ettekandja: Kerli Lambing, keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja
16. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
16.1. Koolivõrgu analüüsi tutvustus
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve I lugemine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Valla 2022. aasta esimese lisaeelarve koostamise
vajadus tulenes asjaoludest, et on täpsustunud riigi poolt eraldatud toetus- ja tasandusfondi
suurus ning laekunud üksikisiku tulumaksu summad 2022. aasta jaanuaris ja veebruaris võrreldes
2021. aasta sama perioodiga. Selgunud on allasutuste koosseisude ning õpilaste ja laste arvu
muutus 2022.a. jaanuaris võrreldes õppeaasta algusega ning koolide ja lasteaedade 2021.a.
majanduskulude üle- või puudujääk ning investeeringute osas 2021.a lõpus pooleli jäänud
objektide maksumus ja üleminev summa 2022. aastaks.
Lähtudes eelloetletud asjaoludest viiakse 2022.a. eelarvesse sisse muudatused. Tulude osas
suureneb füüsilise isiku tulumaksu summa 100 000 euro võrra. Toetusfond väheneb 181 157
euro võrra, tasandusfond suureneb 362 688 euro võrra. Muud tegevustoetused suurenevad
riigipoolse täiendava toetusega üldhariduskoolide õpilaste COVID-19 kriisist tulenevate
õpilünkade tasandamiseks ja kultuuriranitsa tarbeks 67 952 euro võrra.
Põhitegevuse kulude real vähenevad toimetulekutoetuse summad 65 983 euro võrra, kuna see on
viidud vastavusse riigi poolt eraldatud määraga. Riik toimetulekutoetuse kulu hüvitajana kannab
omavalitsusele tegelikult kulunud summa.
Seoses arvestuspõhimõtte muudatusega on majanduskulude avalike alade puhastuse realt
liikunud eraldised kulude ossa avalike alade puhastuse ja kommunaalmajanduse reale kokku
summas 336 000 eurot.
Tarifikatsioonidest tulenevalt on muudatused ka palgafondi kulude osa. Lasteaedade palgafond
suureneb kokku 78 173 euro võrra. Suurenemine on tingitud lasteaedade tugiisikute,
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abiõpetajate, kokkade jms lisandumise ja töötasu suurenemisega. Põhikoolide palgafond
suureneb 22 943 euro võrra.
Lisaeelarves kajastuvad ka lasteasutuste majanduskulude muudatused võrreldes möödunud aasta
majanduskulude tegeliku kasutusega. Need, kes kulutasid eelarves ettenähtust vähem saavad
lisaeelarvega majanduskulusid juurde, kellel oli ülekulu saavad selle võrra sellel aastal vähem
majanduskulusid. Laulasmaa lasteaia majanduskulud vähenesid 60 115 euro võrra seoses sellega,
et õnnestus Laulasmaa ja Klooga lasteaedade moodulite rendisummasid madalamaks saada,
lasteaia igapäevaelu see vähendamine ei mõjuta. Valla huvikeskuse majanduskulusid suurendati
13 000 euro võrra seoses noortetoa avamisega Laulasmaal. Elektrihinna kasvust tingituna
suurendati ka tugikeskuse majanduskulusid 10 000 euro võrra.
Muutused investeeringute toetuste osas on seoses ületulevate projektide ja täiendavate toetuste
saamise või mittesaamisega. Lisaeelarvega suurendatakse investeeringuid kokku 136 036 euro
võrra. Paldiski Peetri tee investeeringute summa kasvab 13 200 euro võrra. Eelmisest aastast
ületulevate projektide: Rummu Soojuse tänava korrastamise summadele lisandub 15 600 eurot,
Padise keskasula asfalteerimiseks ja haljastuseks on lisaeelarves 60 000 eurot, Vasalemma
lasteaiale kindlama ja soodsama gaasikütte katla soetamiseks on 7 968 eurot, Padise lasteaia uue
rühma esise hooviala korrastamiseks 15 268 eurot ja Lääne-Harju Spordikeskusele ATV
soetamiseks 10 000 eurot. ATV on kasutatav kõikide valla spordirajatiste hooldamiseks s.h
Vasalemma staadion, suusarajad ja ka kergliiklusteedelt lumelükkamiseks. Lisandunud on
vajadus tugikeskuse hoonele vihmavee rennide paigaldamiseks ja selleks suunatakse
lisaeelarvega 14 000 eurot.
Kokku suurenevad lisaeelarvega tulud 350 000 eurot ja kulud 270 000 eurot.
Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas lisaeelarve eelnõud 18.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus otsustati see edastada volikogule.
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon arutas lisaeelarve eelnõud 19.04.2022 toimunud
koosolekul, kus otsustati see edastada volikogule.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon juhtivkomisjonina arutas lisaeelarve eelnõud
19.04.2022 toimunud komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused
Külli Tammur: Millisel juhul väheneb toimetulekutoetuste summa?
Riina Karm: Toimetulekutoetusi makstakse riigi poolt eraldatud summadest ja selle suurus
vastab reaalsetele kuludele. Toimetulekutoetused võivad väheneda nullini, kui me
toimetulekutoetust üldse ei maksa. Makstavad summad hakkavad pigem kasvama, kuna ka
sõjapõgenikele on see toetus ette nähtud.
Külli Tammur: Täna toimus 2022. aasta lisaeelarve esimene lugemine. Teine lugemine peaks
toimuma üsna peatselt st enne tavapärast kuu lõpus toimuvat istungit. Palun volikogu liikmetel
teha kirjalikud ettepanekud 5. maiks 2022 ja saata need mulle ja volikogu sekretärile. Tähtaeg on
küll lühike, aga siis jõuab vallavalitsus need üle vaadata ja vajadusel värskendada aktuaalsete
andmetega.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 2 „Lääne-Harju Vallavalitsuse
(ametiasutuse) põhimäärus“ muutmine
Kuulati vallasekretäri Anti Pärteli ettekannet. Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus
kehtestati volikogu poolt 19.12.2017. Ametiasutuse põhimäärus oli vaja kiiresti kehtestada, et
pärast haldusreformi teostada vajalikud registreeringud riigi ja kohaliku omavalitsuse registrites.
Põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine,
struktuur ning teenistuskorraldus.
Käesolevaks hetkeks vajab ametiasutuse põhimäärus eelkõige muudatusi, mis on tingitud
ametisutuse struktuuri muutustest, aga ka näiteks hallatavate asutuste reorganiseerimisest ja
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muudest aja jooksul tekkinud vajadustest. Vallavalitsuse struktuurist on kaotatud
piirkonnajuhtide ametikohad ja muudetud on osakondade nimetusi ning ülesandeid. Uuendati ka
vallavalitsuse hallatavate asutuste nimekirja.
Käesolevate muudatustega ei parandata ega muudeta lauseid, mis tegelikult vajaksid muutmist,
kuid muudatus seisneks vaid näiteks lauseehitusest, sidesõnade, nimelühendi kasutamisest vms.
Määruse kehtestamiseks on vastavalt KOKS-i sätetele vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimusi ei esitatud/esitati.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 2 „Lääne-Harju
Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus“ muutmine“ määrusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 kehtestada volikogu koosseisu häälteenamusega volikogu 26.04.2022 määrus nr 7 „LääneHarju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 2 „Lääne-Harju Vallavalitsuse (ametiasutuse)
põhimäärus“ muutmine (poolt 18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse
palgajuhend” muutmine
Kuulati vallasekretäri Anti Pärteli ettekannet. Palgajuhendi kehtestamise hetkest on möödunud
üle 4 aasta. Kui juhendi üldpõhimõtted on igati asjakohased ja rakendatavad, siis põhipalga
määrad vajavad ülevaatamist. Palgajuhendi eesmärk on määrata kindlaks ametiasutuse ametnike
ja töötajate ehk kõikide teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused ja tasu maksmise
põhimõtted. Palgajuhendit on juba 2019. aastal muudetud teenistusgruppide ja palgaastmete
osas, kuid vaatamata sellele on hetkel kehtiv juhend ajale jalgu jäänud.
Määruses muudetakse tervikuna paragrahvi 4 ja kehtestatakse uued põhipalga ülem- ja
alammäärad 2., 3. ja 4. palgaastmes. Muutmata jääb juhtivametnike palgaaste 1, mille põhipalga
ülem- ja alammäär ei vaja muudatusi. Uued palkade ülemmäärad on arvestatud reserviga
keskmiselt 25% ja 13%-20% hetkel kõrgeima palgamääraga vallavalitsuse teenistujast.
Tippametnike ja keskastmejuhtide palgamääraks on 1000–2700 eurot, enne oli selles palgaastmel
ülemmääraks 2400 eurot. Keskastme ametnikel ja spetsialistidel 1000–2500 eurot, enne oli
ülemmääraks 2000 eurot. Töötajatel on alammääraks Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäär ja ülemmääraks 1400 eurot.
Määruse kehtestamiseks on vastavalt KOKS-i sätetele vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
Muudetud määrus omab mõju valla eelarvele pärast määruse kehtestamist ja selle järgi
teenistujatele uute palgamäärade kinnitamist.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused ning arutelu
Ena Soodla: Minu arvates palgaastmed proportsioonist väljas. Kui suur on valla töötajaskonna
tegelik palga alammäär.
Jaanus Saat: Hooldustöötajad saavad kuus 1100 eurot.
Ena Soodla: Minu ettepanek on see tõsta alammäärad 1400 euro peale.
Anti Pärtel: Ametnike keskmine töötasu on keskmiselt vahemikus 1700-2400 eurot.
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Külli Tammur: Minu arvates on siiski õige eelnõus toodud alammäärad. Palju sõltub ka inimese
kogemusest ja oskustest.
Ena Soodla: Töötasu võiks olla ikka inimväärne.
Külli Tammur: Leian, et alammäära tõstmine ei ole asjakohane. Näiteks kui hetkel töötab
hooldustöötaja, kellel on nii kogemusi kui oskusi. Kui tema tööpostilt lahkudes tuleb asemele
vastava töökogemuseta töötaja, siis temale saaks sel juhul maksta palgaastmes määratud
alammääras ehk 1000 eurot. Kui alammäära kergitame, siis ei ole talle õigust sellest vähem
tasuda.
Ena Soodla: Kas eelarves on palgafondis arvestatud palgaastmeid?
Külli Tammur: Palgafond on eelarves reaalsete kulude järgi.
Jaanus Saat: Hooldustöötajad saavad katseajal 1000 eurot kuus. Nende töökoormus ei ole kõigil
päevadel ühesugune ja töögraafik suhteliselt paindlik. Vaatamata sellele, et töötasu on madal
tuleb iga töökuulutuse peale 4-5 soovijat.
Külli Tammur: Kui Ena Soodla jääb palgaastmete alammäära tõstmise juurde, siis paneme
ettepaneku hääletusele. Kordan siinjuures veelkord, et ettepanekud eelnõu muutmiseks tuleb
esitada kirjalikult.
Ena Soodla ei soovinud ettepanekut hääletusele panna.
Juhan Idnurm: Kas tippametnike/spetsialistide töötasud on konkurentsivõimelised ja kas sellise
töötasuga on võimalik neid värvata? Leian, et võiks kohe ülemmäära tõsta, sest muidu peame
taas palgajuhendit muutma hakkama.
Anti Pärtel: Esimese palgaastme alusel saab palka abivallavanem. Teise palgaastme alusel
saavad töötasu osakonnajuhatajad, kelle palk on 2400 eurot kuus. Loomulikult on raske leida
häid spetsialiste, kuid valla eelarvelistel vahenditel on võimaluste piir.
Külli Tammur: Palgajuhend on tööriist vallavalitsuse kui ametiasutuse töötajatele töötasu
määramisel.
Juhan Idnurm: Määruse eelnõu seletuskirjast nähtub, et keskastme ametnike/spetsialistide palga
ülemmäära tõstetakse 500 eurot ehk 2000-le eurolt 2500-le eurole. Seevastu tippametnike palga
ülemmäära kasvuks on vaid 300 eurot ehk 2400-lt eurolt 2700-le eurole.
Minu ettepanek on teha määruse eelnõus muudatus ja määrata palgaastmes 2 tippametnike
põhipalga ülemmääraks 2900 eurot.
Külli Tammur: Kuna volikogu liikmelt tuli suuline muudatusettepanek, siis peame esmalt selle
poolt hääletama ja seejärel määruse tervikteksti poolt.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et muuta palgajuhendi §-s 4
palgaastme 2 põhipalga ülemmäära suurust 2500-lt eurolt 2900-le eurole
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 muuta palgajuhendi §-s 4 palgaastme 2 põhipalga ülemmäära suurust 2500-lt eurolt 2900-le
eurole (poolt 2 volikogu liiget, vastu 16 volikogu liiget)
Külli Tammur: Vastavalt hääletamistulemustel määruse eelnõud ei muudeta.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada määruse eelnõu
„Lääne-Harju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend”
muutmine“ muutmatul kujul määrusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.2 kehtestada volikogu koosseisu häälteenamusega volikogu 26.04.2022 määrus nr 8 „LääneHarju Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 3 „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend”
muutmine“ (poolt 16 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid erapooletud).
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PÄEVAKORRAPUNKT 4
Keila Vallavolikogu 24.04.2008 otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Keila-Joa
alevikus asuva Horisondi väikekoha ruumikuju. Kohanime ruumikuju muutmine on vajalik, et
Jõeääre tee 1 katastriüksuse lähiaadress vastaks liikluspinnajärgsele adresseerimisele.
Jõeääre tee 1 katastriüksus asub Horisondi väikekohas, kuid on adresseeritud ainult liikluspinna
järgi. Kui väikekoht sisaldab liikluspinda, siis tuleb adresseerimisel kasutada väikekoha nime ja
liikluspinna nime, millele lisatakse erilisand, mis teeb lähiaadressi väga kohmakaks ja
lohisevaks. Otstarbekas on lähtuda koha-aadressi nõudest, mis peab olema minimaalselt vajaliku
pikkusega, vastama keelenõuetele ja olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga, seega tuleb
muuta Horisondi väikekoha ruumikuju, et lähiaadressid saaks määrata ainult liikluspinna järgi.
Tiheasustuses eelistatakse pigem liikluspinnajärgset adresseerimist, sest see on üldjuhul selgem
ja hooned ning maaüksused on kergemini leitavad.
Vallavalitsus kooskõlastas eelnõu 01.03.2022 toimunud istungil ja see eelnõu avalikustati
ajalehes Harju Elu ja Lääne-Harju valla veebilehel. Avalikustamise ajal vastuväiteid ega
ettepanekuid ei esitatud.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
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.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 25 „Keila Vallavolikogu 24.04.2008
otsuse nr 243/0408 „Kohanimede määramine“ muutmine“ (poolt 18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Sven Kochberg esitas 2021. aasta septembris
vallavalitsusele taotluse, milles tegi ettepaneku anda vallale avalikult kasutatava kergliiklustee
rajamiseks Paldiski linnas Vana-Tallinna maantee äärde jäävate kinnistute ala laiusega 5 meetrit
ja sõlmida avalikuks kasutamiseks notariaalne tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping.
Kasutusõiguse tingimuseks soovib taotleja, et vald võtaks üle Paldiski Linnavalitsuse kehtestatud
Paldiski linnas asuva Raja maaüksuse detailplaneeringuga ja sellest tuleneva lepinguga
ettenähtud arendaja kohustuse ehitada välja vallale kuuluval Marina tänava kinnistul asuv
teelõik. Kergliiklustee rajamise, hooldamise ja korrashoiu kohustused jäävad valla kanda.
Kavandatav kergliiklustee ei nähtu detailplaneeringust ja selle ehitamiseks ei ole koostatud
projekti, kuid kergliiklustee nähakse ette uues valla üldplaneeringus. Eelnõu kohaselt sõlmitakse
kinnistu omanikega valla kasuks tähtajatu tasuta notariaalne isikliku kasutusõiguse seadmise
leping kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks, hooldamiseks ja avalikuks kasutamiseks üheksale
Vana-Tallinna maantee ääres asuvale kinnisasjale:
Otsusel on finantsmõju vallaeelarvele, milleks on vallale kuuluva Marina tänava kinnistu osas
maaüksuse detailplaneeringuga ettenähtud tee väljaehitamise kohustuse täitmine, kergliiklustee
projekteerimine ja ehitamine ning lepingutega seotud notaritasu ja riigilõivud.

6

Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule. Komisjonis tekkis vaid
küsimus, kas teisele poole Tallinna maanteed ei oleks selleks ruumi.
Erki Ruben: Teisel pool on kaitsevöönd ja sinna ei luba Keskkonnaamet midagi ehitada.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimine“ otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 26 „Isikliku kasutusõiguse lepingu
sõlmimine“ (poolt 18volikogu liiget.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.09.2021 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Vallavolikogu 27.09.2021 otsusega nr 81
„Vallavara võõrandamine“ otsustati müüa avalikul elektroonilisel enampakkumisel alghinnaga
102 000 eurot valla omandis olev teede ja tehnovõrkudeta arendusprojekti kinnistu üldpindalaga
51 652 m2. Ala koosneb 22 katastriüksust, millest 18 elamumaa krunti üldpindala 30 444 m2, 3
transpordimaa katastriüksust üldpindala 5 826 m2 ja 1 üldkasutatava maa katastriüksus
üldpindala 15 382 m2. Kinnistud asuvad Paldiski linnas Ronga, Haraka, Varese ja
Suitsepääsukese tänaval.
Vallavalitsus viis volikogu otsuse alusel läbi detailplaneeringuala kinnistu 22 katastriüksuse
elektroonilise enampakkumise, mis aga ebaõnnestus ostuhuvi puudumise tõttu. Otstarbekas oleks
alghinda vähendada 20% võrra ja määrata uueks alghinnaks 81 600 eurot.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Eelnõud arutades jõudsime selleni, et edaspidi võiks enampakkumise korras
müüdava vallavara otsustesse lisada selline klausel, et kui 2-3 korda enampakkumine ostuhuvi
puudumise korral ebaõnnestub, siis on vallavalitsusel õigus korraldada uus enampakkumine 20%
madalama alghinnaga. See hoiaks volikogu aega kokku. Seekord aga otsustame alghinna
vähendamise siiski eraldi vastavalt esitatud otsuse muutmise eelnõule.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada otsuse eelnõu
„Lääne-Harju Vallavolikogu 27.09.2021 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine“ muutmine“
otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 27 „Lääne-Harju Vallavolikogu
27.09.2021 otsuse nr 81 „Vallavara võõrandamine“ muutmine“ (poolt 18 volikogu liiget).
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PÄEVAKORRAPUNKT 7
Rendilepingu sõlmimine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Valla koosseisu kuuluvad Väike-Pakri ja SuurPakri saared paiknevad täies ulatuses Pakri maastikukaitsealal, mille kaitse-eesmärgiks on
poollooduslike koosluste ilme ja liigilise koosseisu tagamine ning kaitsealuste liikide
elutingimuste säilitamine.
Osa maaüksusest asub osaliselt Pakri maastikukaitseala piiranguvööndi territooriumil, kus
tegevuste kavandamisel ja teostamisel tuleb lähtuda Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirjast
Ülejäänud osas jääb nimetatud maaüksus aga Pakri hoiuala territooriumile ja sellel osal tuleb
lähtuda looduskaitseseaduse sätetest. Ühtlasi jäävad maaüksused Natura 2000 võrgustiku ala
territooriumile.
Poollooduslike koosluste hooldamise eest kannavad hoolt osaühingule Pakri Tarvas kuuluvad
veised, kelle arvukus saartel on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Pakri Tarvas OÜ ja Paldiski
linna vahel oli sõlmitud rendileping, mis lõppes 2021. aastal. Osaühing soovib jätkata loomade
karjatamist vallale kuuluvatel kinnisasjadel Väike-Pakri saar 5 ja Väike-Pakri saar 7 rendilepingu
alusel. Keskkonnaamet on nentinud, et Pakri saared on viimastel aastatel järjest paremini
hooldatud tänu karjatamiskoormuse kasvule. Maarendilepingu sõlmimine pikemaks ajaks on üks
võimalus kindlustamaks hoolduse järjepidevus. Tegevuste kavandamisel kohustub rentnik
arvestama looduskaitseseaduse, Pakri maastikukaitseala kaitse-eeskirja, metsaseaduse ja muude
õigusaktide nõudeid ning kasutama renditavat munitsipaalmaad lepinguga sätestatud
kasutusotstarbel poollooduslike koosluste hooldamiseks.
Uus rendileping plaanitakse sõlmida esialgu kümneks aastaks ja kui kumbki pool ei nõua lepingu
lõpetamist, siis muutub leping tähtajatuks. Renditasu on 7500 eurot aastas.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule. Komisjon tutvus ka lepingu projektiga ja
pidas vajalikuks lepingus täpsustada sanktsioonide osa s.o millist sanktsiooni rakendatakse
renditasu maksmisega hilinemise korral. Komisjoni liikmed leidsid, et vajalik oleks lepinguga
reguleerida ka rendileandja võimalus renditasu suurendamiseks.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Kui suur oli renditasu eelneval perioodil?
Erki Ruben: Kahjuks peast ei mäleta, aga tean, et oli madalam.
Ena Soodla: Kui sõlmime lepingu kümneks aastaks, kas me ei otsusta siis tulevaste volikogu
koosseisude eest?
Erki Ruben: Lepingute sõlmimise tähtaeg ei ole volikogu koosseisude perioodiga seotud. Vallal
on sõlmitud pikemaajalisemaidki lepinguid.
Külli Tammur: Veisekasvatajate seisukohalt on ikka kindlam pikem rendileping.
Juhan Idnurm: Kas saarele on rajatud piirdeaedu, mis võiksid takistada matkajate liikumist?
Erki Ruben: Loomad liiguvad vabalt ja matkajad ei pea piirdeaedade pärast muretsema, vaid
elamute ümber on piirded.
Kerli Lambing: Piirded on ka heinavarude platside ümber, et neid veiste eest kaitsta.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Rendilepingu sõlmimine“ otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.1 kehtestada poolthäälteenamusega volikogu 26.04.2022 otsus nr 28 „Rendilepingu
sõlmimine“ (poolt 16 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid erapooletud).
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PÄEVAKORRAPUNKT 8
Kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Audevälja küla Pihlaka, Oru, Kuusiku ja Pähkli
kinnistute omanikud esitasid 2021. aasta augustis vallavalitsusele taotluse, milles soovisid, et
vald kannaks Pumbamaja kinnistul asuva pumbamaja ja puurkaevu registrisse ning müüks selle
kinnistute omanikele võimalikult sümboolse hinnaga, kuna nad on teinud rajatiste
käigushoidmiseks kulutusi. Vallavalitsus vastas kodanikele, et puurkaevu/pumbamaja kinnistu
müümine ei ole valla jaoks mõistlik lahendus, kuid lahenduseks võib olla puurkaevu tasuta
rendile andmise pikemaks perioodiks. Vallavalitsus kandis puurkaevu registrisse.
Läbirääkimistel jõuti kokkuleppele, et kinnistute omanikud on nõus sõlmima kirjaliku tasuta
kasutamise lepingu ja võtma üle puurkaevu omaniku kohustused. Vallavara valitsemise korra
sätted annavad sellise võimaluse volikogu otsuse alusel, sellise lepingu sõlmimisel rakenduvad
võlaõigusseaduse vastavad sätted.
Taotlejad on pumbamaja aastaid kasutanud ja kandnud pumbamaja säilitamiseks vajalikud
kulud. Õiguskindluse huvides fikseeritakse tasuta kasutusse andmine volikogu otsuse ja kirjaliku
lepinguga. Vald on kinnisasju varem kasutusse andnud kuni 10 aastaks ja leping sõlmitakse
ennetähtaegse lepingu lõpetamise õigusega.
Kasutuslepingu puhul jäävad pumbamaja ja puurkaevu edasise remondi, hoolduse ja kasutusega
seotud kulud nt elektritarbimise, territooriumi korrashoid ja vee kvaliteedi parandamiseks
vajalikud investeeringud kasutajate kanda ning lepingu tähtaegsel lõppemisel kasutajale tehtud
kulusid ei hüvitata.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused
Olga Kugal: Kas tulevikus ei sooviks keegi selle puurkaevu baasil veemajandusega liituda?
Erku Ruben: Puurkaev asub hajaasustuse piirkonnas ja seoses kaevu mitte kõige parema vee
kvaliteediga kindlasti vett müüma ei hakata.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Kinnisasja otsustuskorras kasutusse andmine“ otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
8.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 29 „Kinnisasja otsustuskorras kasutusse
andmine“ (poolt 18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 42 „Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded“ muutmine
Kuulati vallasekretäri Anti Pärteli ettekannet. Vallavolikogu 27.12.2018 määrusega nr 42
„Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ kehtestati nõuded avalike ürituste
korraldamiseks ja pidamiseks Lääne-Harju vallas. Määruse regulatsioon on iseenesest aastatega
toiminud, kuid vajaks mõningate sätete osas täpsustamist.
Hetkel kehtivas sõnastuses on toodud, et avaliku ürituse korraldamiseks loa saamiseks esitab
ürituse korraldaja vallavalitsusele loa taotluse koos vajalike dokumentidega kirjalikult või
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Uue sõnastusega lisatakse taotluse esitamise peamise
kanalina infosüsteem SPOKU, mida kasutab taotluse esitamisel juba täna 99% avaldajatest.
Määruse paragrahvi 4 lisatakse lõige 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Kloogaranna rannapiirkonnas ei ole munitsipaalomandisse kuuluvatel avalikel aladel
lubatud korraldada avalikke üritusi mille raames piiratakse oluliselt igaühe poolt maa-ala
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avalikku kasutust (piirdeaiad jms), tekitatakse häirivat müra või valgusefekte, mis võib ülemäära
häirida piirkonnas viibivaid (elavaid) inimesi. Piirang ei laiene avalikele spordiüritustele, aga
samuti avalikele üritustele, mille korraldajaks ja vastutajaks on vallavalitsus või tema hallatavad
asutused.“
Selle lõike lisamine on tingitud asjaolust, et 2021. aastal valmis Kloogaranna ranna-ala arenduse
I etapp, lähiaastate jooksul peaks valmima ka arenduse II etapp. Kõik see on tõstnud
Kloogaranna atraktiivsust ja omakorda on tekitanud surve ranna-alal festivalide, kontsertide jms
korraldamiseks. Selliste ürituste korraldamist võimaldav maa-ala Mere põik 4 kinnistul on
suhteliselt piiratud, kuna ala suurendamine toob kaasa ebamugavused parklast randa saamisel,
samuti on ala osaliselt antud toitlustajate ja teenuse osutajate kasutada. Hüpoteetiline oht on
suurfestivali korraldamisel ka rannainventarile. Märkimist väärib asjaolu, et kõnealuselt alalt on
vahemaa lähimate eluhooneteni ca 80 meetrit ja vähetähtis ei ole ka parkimisvõimaluste vähesus.
Kloogaranna piirkonda sobilikud üritused ja kontserdid on sellised, kus ei piirata piirdeaedadega
või muul viisis igaühe poolt ala avalikku kasutust. Lõike 6 lisamine ei keela korraldada üritust,
kuhu on vaba pääs tagatud igaühel. Kindlasti peab aga järgima müra osas kehtivaid õigusakte.
Spordiürituste erandi all tuleb mõista pigem asjaolu, et võistluse toimumise väljaku kasutus on
võistluse ajal piiratud, nt rannavõrkpalli võistlused.
Määruse muutmise eelnõus on muudetud kogu § 5 sõnastust, kuna sõnastused muutusid kõikides
lõigetes, v.a lõige 4. Sõnastuse muudatustega täpsustati esitatud taotluse läbivaatamise ja
kooskõlastamise ringi. Ka täna saadab vallavalitsuse ametnik enne otsustuse tegemist ürituse loa
taotluse eelnevalt Politsei- ja Piirivalveametile kooskõlastamisele, kuigi kehtiv redaktsioon seda
nagu ei nõuaks. Lisatud on, et vajadusel võib tulenevalt ürituse iseloomust edastada taotluse
kooskõlastamiseks ka Päästeametile ja teistele (täpsustamata) ametiasutustele.
Sellesse paragrahvi on lisatud lõige 6 järgmises sõnastuses: „Vallavalitsusel on õigus nõuda
Lääne-Harju valla omandis oleva avaliku haljasala või väljaku kasutamisel avaliku ürituse
läbiviimiseks maa-ala kasutamise tasu kuni 0,50 eurot/m2. Tasu ja selle suurus otsustakse avaliku
ürituse loa andmisel.“
Selline õigus tekiks vallavalitsusel, juhul kui soovitakse korraldada valla omandis oleval
haljasalal või väljakul piiratud pääsuga üritust nt tasuline kontsert, festival jms. Võetava tasu
suurus sõltuks igakordselt ürituse iseloomust. Võetavast maakasutuse tasust oleks võimalik
koristada ürituse ala ümbrust või vajadusel parandada inventari. Avaliku haljasala kasutuse
eesmärk loob igaühele võimaluse ala avalikult kasutada. Selline ürituse korraldus on positiivne
mainekujundusele ja tõenäoliselt elavdab ka kaubandust ning toitlustusteenust, samas jääb
tihtilugu pärast üritust heakord ürituse toimumiskoha ümber valla kanda. Ürituse korraldajalt
saab nõuda küll tegevuskoha korrastamist, kuid mitte kõike. Tasu võtmine oleks siiski pigem
erand kui reegelpärasus.
Määruse § 4 lisatud lõige 6 jõustub 01.09.2022. seoses sellega, et 2021. aasta augustis jäi
valitsuse poolt kehtestatud koroonapiirangute tõttu toimumata Kloogaranna Summerfesti üritus,
mis lükati korraldaja poolt aastasse 2022. Ürituse korraldamiseks andis vallavalitsus loa 2021.
aastal. Uut loataotlust korraldaja ei ole veel esitanud, kuid kindlasti on korraldaja jätkuvalt
huvitatud festival läbi viimisest.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused
Külli Tammur: Kas suurim takistus rannaala kasutamiseks on parkimiskohtade vähesus?
Anti Pärtel: Tavaliselt on festivalid suure osalejate arvuga ~2000 inimest. Kui parklatesse tuleb
juurde kasvõi 100 autot muudab see parkimise komplitseerituks. Laulasmaa Spaa juures on
suured parklad.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 42 „Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded“ muutmine“ määrusena.
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Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
9.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 määrus nr 9 „Lääne-Harju Vallavolikogu
27.12.2018 määruse nr 42 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“ muutmine“ (poolt
18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
Kuulati vallasekretäri Anti Pärteli ettekannet. Lääne-Harju vallas ei ole korda, mis reguleeriks
kauplemist avalikult kasutataval maa-alal. Mingil määral andis kauplemiseks õigused kuni
01.05.2021 kehtinud kaubandustegevuse seadus. Seaduse kehtetuks tunnistamisega täiendati
kohaliku omavalitsuse korralduse seadust volitusnormiga, mis võimaldab kohalikul
omavalitsusel avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuete ja korra
kehtestamist ka pärast kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamist.
Eelnõu järgi peab määruse nõudeid täitma tänavakaubanduses, avalikul üritusel kauplemisel ja
müügikoha hooajalist laiendamisel. Müügikohal kauplemisõiguse luba võib olla tasuline. Tasu
suuruse määrab vallavalitsus. Tasu on mõistlik kehtestada juhul, kui soovitakse kaubelda
atraktiivsetes piirkondades ja ka juhul, kui müügikohale korraldatakse konkurss. Meie vallas on
sellised kohad Kloogaranna ja Klooga järve rannapiirkondades.
Kaubanduse korraldamisel on silmas peetud asjaolu, et kauplemine toimub avalikult kasutataval
maa-alal ja see koht on avalikkusele avatud. Seega määruse sätted kehtivad valla omandis oleval
maa-alal kaubanduse korraldamisele ja ei laiene eraomandis või -valduses olevale avalikult
kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamisele. Erandiks on sätted müügikoha hooajaliseks
laiendamiseks. Müügikoha hooajaline laiendus on müügikoha vahetus läheduses väljaspool
siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala nt väliterrass, kus kaupleja vahetult
pakub ja müüb kaupa või teenust.
Valla maal asuvad müügikohad määrab vallavalitsus. Hetkel on võimalikud tänavakaubanduse
kohad kujunenud aja jooksul. Uue kohana on lisandunud Kloogaranna rannapiirkond. Viimase
osas on kauplejatel ja teenusepakkujatel oluline huvi. Seetõttu ongi eelnõusse lisatud, et
vallavalitsusel on õigus korraldada müügikohale kauplemisõiguse loa väljastamiseks konkursse.
Määruses on toodud erisused kaupade sortimendile.
Eelnõu kohaselt on õigus teatud juhtudel keelduda loa väljastamisest. Eelkõige puudutab see
olukordi, kus konkreetse kauba või teenuse müügi osas on regulatsioonid eriseadustes nt
alkoholiseadus, tubakaseadus jms.
Määruse põhieesmärk on müügikohale nõuete sätestamine s.h heakorra tagamine ja sobivus
vastava kauba müümiseks.
Täpsemini on sõnastatud tingimused hooajalise laienduse kohta, mille osas omab suuremat
tähtust kujundus, aga ka nõuded häiringute kohta. Hooajalise laienduse osas tuleb täita
korrakaitseseaduses sätestatut. Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni
6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni keelatud tekitada kestvalt või
korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
Avaliku ürituse raames toimuva kaubandustegevuse eest vastutab avaliku ürituse korraldaja.
Luba müügikohale või hooajalisele laiendusele on mõistlik taotleda pigem pikaajalisema
tegevuse korral antud müügikohal. Kui on määratud juba ettevalmistatud müügikohad
asustuspunktides, siis võib seal kaubelda ilma selleks luba omamata.
Müügikoha ajutiseks laienduseks on võimalik luba anda kuni kolmeks aastaks. Juhul, kui
müügiluba antakse konkursi korras, siis antakse luba vastavalt konkursi tingimustele.
Enne käesoleva määruse jõustumist antud kooskõlastused hooajaliste laienduste paigaldamiseks
ja müügikohtade kauplemisõiguse load kehtivad väljastatud tingimustel nende tähtaja lõpuni.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule. Komisjoni arvates võiks määruses olla
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ka vaba aja ja sporditarvete müügi võimalus, ehk annaks see lisada määruse § 3 lõike 3 punkti 2,
kus on juttu inventari jm laenutusest.
Küsimused ja vastused
Nikolai Pitšugov: Määruse eelnõu § 5 lõikes 4 on toodud, et müügikoha laienduse eest tuleb tasu
maksta vastavalt müügikoha asukoha keskmise ärimaa sihtotstarbega maa ruutmeetri turuhinna
põhjal. Kes turuhinna määrab? Kes peaks hindaja tellima? See punkt vajaks ümbersõnastamist.
Ena Soodla: Mis selle lõike eesmärk on? Kas olukord müügikoha hooajaliseks laiendamiseks on
juba tekkinud?
Anti Pärtel: Hetkel ei ole see punkt päevakorral, aga määrust tehes võiks juba arvestada
hilisemate vajadustega.
Anti Pärtel: Võib-olla peaks keskmise turuhinna asemele märkima, et tasu suurus on müügikoha
asukoha ärimaa keskmine maamaksustamise hind?
Olga Kugal: Kuna määruse eelnõus on veel mõningaid arutelu kohti, siis teen ettepaneku suunata
eelnõu teisele lugemisele, et veelkord kõik rahulikult üle vaadata.
Külli Tammur: Toetan seda ettepanekut. Palun volikogu liikmetel kirjalikud ettepanekud esitada
5. maiks.
PÄEVAKORRAPUNKT 11
Lääne-Harju Vallavolikogu
enampakkumisel“ muutmine

08.02.2022

otsuse

nr

7

„Vallavara

võõrandamine

Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Vallavalitsus viis 16.03.2022 Lääne-Harju
Vallavolikogu 08.02.2022 otsuse nr 7 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel“ alusel läbi
Rummu alevikus asuv Sireli 14 kinnisasja elektroonilise enampakkumise. Kuna enampakkumine
nurjus ostuhuvi puudumise tõttu on otstarbekas alghinda vähendada 20% võrra ja määrata uueks
alghinnaks 60 000 euro asemel 48 000 eurot.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 19.04.2022 toimunud komisjoni
koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu 08.02.2022 otsuse nr 7 „Vallavara võõrandamine
enampakkumisel“ muutmine“ otsusena
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
11.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 30 „Lääne-Harju Vallavolikogu
08.02.2022 otsuse nr 7 „Vallavara võõrandamine enampakkumisel“ muutmine“ (poolt 18
volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 12
Arvamuse andmine Audevälja II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Keskkonnaamet
edastas vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks KMG OÜ poolt esitatud Audevälja II
kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse, mille kohaselt soovitakse pikendada
keskkonnaluba 15 aasta võrra ehk kuni 25.10.2037.
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Audevälja II kruusakarjääri mäeeraldis asub Audevälja külas eraomandisse kuuluvatel
katastriüksustel Söödi ja Kännuvalli. Taotluse kohaselt on Audevälja kruusakarjääri mäeeraldise
pindala 13,52 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 15,73 ha.
Kruusakarjääri ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus on 78,6 tuh m3, millest kaevandatav varu
on 69,5 tuh m3, ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus on 100,941 tuh m3, millest kaevandatav varu
on 82,541 tuh m3 ja täiteliiva aktiivse tarbevaru kogus on 39,555 tuh m3, millest kaevandatav
varu on 32,355 m3. Kaevandatava maavara kasutusaladeks on ehitus, teedeehitus ja asfaltbetooni
tootmine. Kaevandatud maa korrastatakse tehisveekogudeks ja rohumaaks.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused
Olga Kugal: Kas kohalikelt elanikelt vastuväiteid ei ole tulnud?
Kerli Lambing: Vastuväiteid ei ole esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Audevälja II kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise
taotlusele“ otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
12.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 31 „Arvamuse andmine Audevälja II
kruusakarjääri kaevandamisloa muutmise taotlusele“ (poolt 18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 13
Arvamuse andmine Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Keskkonnaamet
edastas arvamuse avaldamiseks Nordkalk AS Vasalemma karjääri mäeeraldise keskkonnaloa nr
KMIN-032 muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaloa pikendamist 30 aasta võrra
madalamargilise ehituslubjakivi kaevandamiseks, põhjavee võtmiseks rohkem kui 10 m3
ööpäevas ja karjäärivee juhtimiseks suublasse, jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või
rikastamisel ja jäätmete taaskasutamiseks.
Eestis tegutseb Nordkalk AS alates 1996. aastast, ettevõttele kuulub mitmeid lubja- ja
dolokivikarjääre üle Eesti.
Vasalemma karjääri mäeeraldis asub Lemmaru külas riigile kuuluval kinnistul Vasalemma
karjäär, mäeeraldis asub üleriigilise tähtsusega Vasalemma maardlas Padise Paemurrud nr 2
maardla osal. Tegutsev Vasalemma karjäär asub Vasalemma alevikust ~2,3 km kaugusel kirdes,
Keila linnast ligikaudu 8 km edelas. Lähimad külad ümbruses on Nahkjala ja Ohtu. Mäeeraldis
piirneb läänest Tallinn-Haapsalu raudteega, lõunas ca 120 m kaugusel mäeeraldise piirist on
Vasalemma jõgi. Asustus mäeeraldise läheduses on hõre, praktiliselt puudub. Vasalemma
karjääriga vahetult elumaju ei piirne. Lähim elamu asub 150 m kaugusel Vasalemma karjääri
piirist. Mäeeraldise loodeosas ja osaliselt ka mäeeraldise piiridest väljas asuvad
naaberkatastriüksusel mitmed karjääri tootmishooned ja rajatised.
Vasalemma karjääri kinnistu valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maaamet. Taotluse kohaselt on Vasalemma karjääri mäeeraldise pindala 344,09 ha ja mäeeraldise
teenindusmaa pindala on 348,48 ha. Tegemist on tegutseva karjääriga, kus mäeeraldisega seotud
madalamargilise ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru kogus on 12 372,68 tuh m3, millest
kaevandatav varu on 12 372,67 tuh m3. Kaevandatava maavara kasutusaladeks on ehituskillustik,
-kivi, mis leiab kasutust üld- ja teedeehituses ja tehnoloogiline lubjakivi. Kaevandatud maa
korrastatakse tehisveekoguks, mis on lähtudes piirkonna geoloogilistest tingimustest ja eriti
looduslikust põhjavee tasemest ainukeseks reaalseks korrastamise suunaks ja see mis tekib pärast
vee väljapumpamise lõpetamist karjääri sulgemisel põhjavee taseme taastumisel.
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Vasalemma karjäär on töötanud pikki aastaid ja keskkonnaloa pikendamisega jätkub sama
tegevus ning eeldatavalt uut või täiendavat keskkonnamõju ei kaasne.
Vasalemma valla üldplaneeringu kohaselt on nimetatud ala olemasolev mäetööstuse ala.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Kas ei peaks keskkonnamõju hindama?
Kerli Lambing: Ei pea, kuna kaevandusala laienemist ei toimu, tegutsevad oma kinnistu piires.
Hinnata oleks vaja siis kui ilmnevad uued asjaolud või kui kaevandust hakatakse sulgema.
Nordkalk AS on teinud ka kaevude seiret.
Ena Soodla: Kas järgneval 30 aastal jätkub kõik samuti?
Kerli Lambing: Kui vaadata kaevandamata varu hulka, siis kindlasti.
Külli Tammur: Kui kaevandus on avatud ja varu küllaldaselt, siis ei oleks loa mittepikendamine
mõeldav. Varudega karjääri sulgemine ei ole keskkonnahoidlik.
Juhan Idnurm: Kui kaua praegune kaevandamisluba kehtib?
Kerli Lambing: Loa kehtivus lõpeb 2023. aastal.
Juhan Idnurm: Kas 30 aastaks pikendamine ei ole liiga pikk aeg?
Kerli Lambing: Ei ole, sest varud on suured.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Vasalemma karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise
taotlusele“ otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
13.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 32 „Arvamuse andmine Vasalemma
karjääri keskkonnaloa nr KMIN-032 muutmise taotlusele“ (poolt 18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 14
Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Keskkonnaamet
geoloogilise uuringu loa andjana edastas arvamuse andmiseks Marina Minerals OÜ geoloogilise
uuringu loa taotluse Leetse uuringuruumis.
Uuringuluba taotletakse Paldiski linnas riigile kuuluval Reaktoritaguse kinnistul, mille pindala
on 758 443 m2, sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu valitsejaks on Keskkonnaministeerium
ja volitatud asutuseks Maa-amet. Uuringuruumi ja selle teenindusmaa pindala on 20,90 hektarit.
Geoloogilise uuringu eesmärgiks on selgitada välja Leetse uuringuruumis leviva ehitus- ja
täitekruusa paksus ja kaevandamistingimused tasemel, mis võimaldaksid varu kinnitada
tarbevaruna. Geoloogilise uuringu loa taotluses esitatud hinnanguline maavara kogus arvestades
kaevandamiskadusid on umbes 200 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on loa taotluses märgitud
teede- ja üldehitus ning täitepinnas.
Tarbevaru uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 25 kaevandit sügavusega kuni 5 meetrit,
kaevandid rajatakse ekskavaatoriga. Uuringu käigus mõõdetakse kaevandite suudmed,
kirjeldatakse avatud lasund, lasundi materjalist võetakse proovid granulomeetrilise koostise
määramiseks ja füüsikalis-mehaanilisteks katseteks ning mõõdetakse kaevandisse ilmuva vee
tase. Välitööde lõppedes uuringupunktide ümbrus korrastatakse, maapind viiakse geoloogiliste
tööde eelsesse seisundisse ja taastatakse looduslik situatsioon. Lisaks teostatakse uuringuruumi
topograafiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu
teostajaks Leetse uuringuruumis on OÜ J.Viru Markšeideribüroo.
Võrreldes Marina Minerals OÜ poolt varem esitatud geoloogilise uuringu loa taotlusega on
ettevõte käesolevas taotluses välja toonud, et soovib geoloogilise uuringu teostamise läbi anda
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sisendit Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu koostamiseks. Kui taotletaval
uuringualal leidub maavarana arvele võtmiseks väärilist materjali, siis toimuks selle
kaevandamine vastavalt eelnimetatud teemaplaneeringu menetluse käigus saavutatud
ühiskondlikule kokkuleppele ja planeeringu realiseerimise kavale.
Keskkonnaloa muutmise taotlus avalikustatud Lääne-Harju valla kodulehel.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimused ja vastused ning arutelu
Ena Soodla: Repliigi korras märgiksin pisut irooniliselt, et küll üks piirkond on ikka atraktiivne.
Sinna tahetakse rajad kõik asjad korraga, olgu see siis radioaktiivsete jäätmete kogumispaik või
kaevandus vms.
Külli Tammur: Volikogu ei ole kaevandusloa andja.
Ena Soodla: Pikendame aina protsessi.
Külli Tammur: Maakonnaplaneeringu protsess ei ole meie kontrolli all. Millised on teistkordse
uuringuloa taotluses toodud soovid?
Kerli Lambing: Sisult on sama taotlus, mille suhtes andis volikogu eitava vastuse ja mis läbis ka
vaidemenetluse. Erinevus on vaid see, et arvestatakse maakonnaplaneeringuga. Oleme taotlejale
märku andnud, et asi on perspektiivitu, aga selle eelnõuga anname siiski loa uuringuteks.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele“
otsusena.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
14.1 kehtestada poolthäälteenamusega volikogu 26.04.2022 otsus nr 33 „Arvamuse andmine
Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele“ (poolt 17 volikogu liiget, 1 volikogu
liiget olid erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 15
Arvamuse andmine Rummu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Keskkonnaamet
geoloogilise uuringu loa andjana edastas arvamuse andmiseks AS TREV-2 Grupp geoloogilise
uuringu loa taotluse Rummu uuringuruumis.
Uuringuluba taotletakse Rummu alevikus riigile kuuluval Keila metskond 69 kinnistul, mille
pindala 230 339 m2 ja sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistu valitsejaks on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet. Uuringuruumi ja selle teenindusmaa
pindala on 15,09 hektarit.
Geoloogilise uuringu eesmärgiks on selgitada välja Rummu uuringuruumis leviva ehitus- ja
täiteliiva paksus ning kaevandamistingimused tasemel, mis võimaldaksid varu kinnitada
tarbevaruna. Geoloogilise uuringu loa taotluses esitatud hinnanguline maavara kogus arvestades
kaevandamiskadusid on umbes 350 tuh m3. Maavara kasutusaladeks on loa taotluses märgitud
teede- ja üldehitus ning täitepinnas.
Tarbevaru uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 21 puurauku sügavusega kuni 10 meetrit,
puuraugud rajatakse tigupuuriga. Uuringu käigus rajatud puuraukudes mõõdetakse liiva
litoloogiliste erimite piiride kõrgused, kirjeldatakse setete terasuurust, värvust ja tehakse
materjalist. Lisaks võetakse proovid, et määrata kindlaks setendi lõimis. Välitööde lõppedes
uuringupunktide ümbrus korrastatakse, maapind viiakse geoloogiliste tööde eelsesse seisundisse
ja taastatakse looduslik situatsioon. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Geoloogilise uuringu
teostajaks Rummu uuringuruumis on AS TREV-2 Grupp.
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Kui geoloogilise uuringu käigus leidub maavarana arvele võtmiseks väärilist materjali on AS-i
TREV-2 Grupp järgmiseks võimalikuks sammuks ettepaneku tegemine maardla
moodustamiseks, millele järgneb kaevandamisloa taotluse koostamine ja loa taotlemine.
Kuigi geoloogilise uuringu tulemustel on iseseisev väärtus ka siis, kui uuringule kaevandamist ei
järgne, on maapõueseaduse sätete kohaselt maavara geoloogilise uuringu eesmärgiks
ühemõtteliselt maavara arvele võtmise ja kaevandamise eesmärgil tehtav töö. Seega, kui maavara
edaspidine kasutuselevõtt on vähetõenäoline, ei ole uuringuloa taotlejal mõttekas läbi viia
kulukat ja kompleksset geoloogilist uuringut. Sellest tulenevalt on haldusmenetluse
eesmärgipärasuse, efektiivsuse ja uurimispõhimõttega kooskõlas, kui vallavolikogu väljendab
uuringuloa andmise menetluses esialgset seisukohta ka alal võimaliku kaevandamise kohta.
Volikogu toob kaevandamist ebatõenäoliseks pidades välja need asjaolud, mis antud hetkel
teadaolevalt sellise seisukoha tingiksid.
Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kohaselt läbib taotletavat uuringuruumi piirkondliku
tähtsusega rohekoridor, mille ülesandeks on tagada kogu rohevõrgustiku sidusus ja territoriaalne
terviklikkus. Harju maakonnaplaneeringus on eraldi rõhutatud, et arvestades maakonna eripära ja
maakasutuslikku survet siinsetele looduskeskkonna elementidele, on oluline säilitada ka
väiksema läbimõõduga rohelise võrgustiku elemendid.
Kavandatav kaevandus lõikaks täies ulatuses läbi rohekoridori, mis ühendab Karilepa tugiala
Kobru tugialaga ehk rohevõrgustiku eesmärgipärane toimimine antud asukohas lakkaks Võttes
aluseks vajaduse tagada jätkusuutlik elukeskkond ei ole planeeritav tegevus antud asukohas
sobilik.
Mitmed olemasolevad majapidamised ja ärid jäävad uuringuruumi ja potentsiaalse kaevanduse
mõjualasse. Lähim olemasolev majapidamine jääb uuringualast u 150 m kaugusele, teised
majapidamised jäävad vahemikku 240-280 meetrit. Lisaks asuvad taotletavast uuringuruumist
350 m raadiuses edelas ärimaad: Suitsu, Kusti ja Teeristi.
Olemasolevad majapidamised või ärid ei välista lõplikult uuritaval alal maavara kasutuselevõttu,
kuid see ei tähenda, et potentsiaalne maavara kaevandamine ei mõjutaks piirkonna majapidamisi
ja ettevõtluskeskkonda negatiivselt. Lähtudes olemasolevate karjääride tegevusega seonduvast
praktikast võib eeldada, et nii elu- kui ka äritegevusele võib kaasneda negatiivseid mõjusid ja
häiringuid. Lisaks füüsikalistele mõjudele on kaevanduste puhul olulised ka sotsiaalmajanduslikud mõjud nt kinnisvara hindade langus.
Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamine on algatatud. Enne selge ühiskondliku kokkuleppe saavutamist, ei ole mõistlik
algatada menetlusi, mis ei ole kooskõlas või oleksid vastuolus tulevaste kokkulepetega ja
maavarade säästliku kasutamise põhimõtetega.
Uuringuruumi teenindusala paikneb riigikaitselise ehitise Ämari lennuvälja piiranguvööndis.
Ämari lennuväljal toimuvad igapäevaselt NATO õhuturbesalga hävitajate ja Eesti õhuväe
treening- ja tellimuslennud. Antud tegevuste tulemusena on müra tase antud piirkonnas
kõrgendatud. Piirkonna vastupanuvõime ja esinevate keskkonnaalaste ning sotsiaal-majanduslike
mõjude hindamisel peab arvestama ka juba olemasolevate, olulist ruumilist mõju avaldavate
objektidega. Kavandatav karjäär koos olemasoleva Ämari lennuväljaga, ületaks piirkonna
talumisvõimet, võimendaks sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid häiringuid nii loodus- kui ka
elukeskkonnas. Arvestades konkreetse piirkonna eripära ja väärtusi, ei ole võimalik antud
piirkonda kavandada uusi häiringuid põhjustavaid objekte. Seoses eeltooduga ei saa nõustuda
AS-le TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa andmisega.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 18.04.2022 toimunud
komisjoni koosolekul, kus see kiideti heaks ja edastati volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Arvamuse andmine Rummu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele“
otsusena.
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Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
15.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 26.04.2022 otsus nr 34 „Arvamuse andmine Rummu
uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele“ (poolt 18 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 16
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
16.1. Koolivõrgu analüüsi tutvustus
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on päevakorraväliseid küsimusi või informatsiooni
teistega jagamiseks?
Eelmisel korral lubasime volikogule tutvustada koolivõrgu analüüsi ja nüüd teeb sellest
kokkuvõtte Jaanus Saat.
Jaanus Saat: Koolivõrgu arengukava on peaaegu valmis, puudu on veel lõpparuanne. Seda
aruannet tutvustan järgmisel istungil.
Meie koolides on vabu kohti, kuid lasteaiakohtadest on juba puudus käes. Aprillikuus on olnud
menetluses 247 lastaiakoha taotlust, neist saavad maikuu jooksul kohad 155 last.
Lehola piirkonnas on rahvastiku arv vähenemas. Kui Lehola majas lõpetada koolihariduse
andmine saaks juurde 3 lasteaiarühma.
Koolidest on koolikohtade arv täitumas Risti Koolis, sellisel juhul saavad selle piirkonna lapsed
kohad Padise Põhikoolis, kus on veel piisavalt ruumi.
Problemaatiline on ka Paldiski Ühisgümnaasiumi jätkamine gümnaasiumiastmes. Haridus- ja
Teadusministeerium on seisukohal, et gümnaasiumiklassides peaks olema vähemalt 100 õpilast.
Kohtume neljapäeval ühisgümnaasiumi direktori ja õppejuhtidega.
Koolivõrgu analüüsist nähtub, et meie vallas elavatest lastest õpib mujal 501 õpilast, valla kulu
on 410 719 eurot aastas, teiste omavalitsuste lasteaedades käib 41 last, kulu 128 920 eurot. 25
last käib eralastehoius. Mujal õppivaid või lasteaias käivaid lapsi me loomulikult tagasi tuua ei
saa, küll aga peaksime mõtlema sellele, et rohkem lapsi hakkaksid kasutama oma valla
haridusasutuste teenust.
Tulles Lehola maja juurde tagasi, siis kulutused on seal 365 000 eurot, majanduskulud 56 000
eurot. Rahaline sääst ei ole oluliseim kriteerium, aga kahjuks on õpikeskkond nõrk nt kehalise
kasvatuse tundidesse veetakse selle maja lapsi Laulasmaa spordihoonesse. Majas on väike kool
ja väike lasteaed, aga kaks juhti. Riik annab 1214 eurot toetust kui klassis on vähemalt 24
õpilast. Löeholas on klassid väikesed ja seetõttu maksab vald oma vahenditest peale. Riigilt
saame 2,2 õpetaja tasu, koolis on aga ju rohkem õpetajaid.
Lehola-Nahkjala piirkonna lastest õpib mujal 48 last, ehkki võiksid õppida Leholas. Leholas
väidetakse, et on suur hariduslike erivajadustega laste arv.
Lehola koolimaja lastele pakuksime kohti Laulasmaa Kooli Klooga majas, Vasalemma või
Padise koolides.
Vaba õpetaja ametikoht on tagatud 28 õpetajale. Maksame magistriõppesse läinud õpetajatele
stipendiumi.
Lehola kooli õppekohtade sulgemiseks volikogu otsust vaja ei ole, kuna see on Laulasmaa Kooli
koosseisus. Rõhutan, et seni ei ole veel midagi lõplikult otsustatud. Tunnistan, et kõik ei olnud
hästi läbi mõeldud ja seega astume hetkel sammu tagasi. Moodustasime küsimuse lahendamiseks
töörühma, kes peab 20. juuniks arvamuse andma. Oleme juba palju korraldanud kohtumisi
lapsevanemate, hoolekogu ja õpetajatega, et olukorda arutada. Seni Laulasmaa Kooli direktorilt
arvamust ei ole saanud.
Ena Soodla: Milline on reaalne olukord mujal õppivate lastega?
Jaanus Saat: Hetkel õpib teiste omavalitsuste koolides 303 põhikooli astme last ja 10 last käib
erivajadustega laste koolides.
Ena Soodla: Kas Paldiski Ühisgümnaasium saab ikka gümnaasiumi astmega jätka?
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Jaanus Saat: Usun, et saab, kuna vene põhikoolist tuleb palju õpilasi juurde. Üldiselt tuleb
mõelda, kuidas koole atraktiivsemaks muuta. Kõik head mõtted selles osas on teretulnud.
Ena Soodla: Halb on see, et enne siseringis arutamata peame vallas toimuvast lugema meedia
vahendusel.
Jaanus Saat: Loomulikult on selline asi kahetsusväärne. Meilegi tuli üllatusena 22. aprill
Postimehes ilmunud artikkel, milles kirjutatati Lehola koolimaja sulgemisest. Paraku oli artikkel
täis faktivigu ja valeväiteid, millele kohe hommikul tähelepanu osutasime ja mille parandamist
nõudsime.
Jaanus Saat’i info põgenike vastuvõtust
Ukrainast on põgenikena meie vald saabunud 245 inimest, kes elavad valla erinevates
paikkondades. Enamus elavad oma sugulaste ja tuttavate juures. Ühtegi põgenikku valla
elamispinnal ei ela. Pedase hotellis elab 40-45 põgenikku, nende majutamiseks on
hotelliomanikul Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud neljakuuline leping. Varsti hakkab neil juba
kaks kuud täis saama ja elamispinna otsimine käib. Algselt oli neid ligi 70, aga osa neist on edasi
liikunud või kodumaa poole hakanud liikuma. Kõik põgenikud, kellel on elamisluba
registreeritakse ja kantakse rahvastikuregistrisse valla täpsusega. Mure on nende lastele
lasteaiakohtade andmisega.
Ena Soodla: Kas põgenike kooliealised lapsed õpivad ja millistes koolides?
Jaanus Saat: Paldiskis käib üsna mitmeid lapsi vene põhikoolis, õppureid on teisteski koolides.
Me ei ole neile eestikeelses koolis käimise sundust pannud. Vene töökeelega Sipsiku lasteaed on
täis. Püüame pisikeste ukrainlaste tarbeks huvikeskuse juurde lastehoiu tekitada.
Juhan Idnurm: Kas Keila-Joa lasteaia ehitaja leidmiseks korraldatud riigihankel oli pakkujaid?
Jaanus Saat: Pakkujaid oli viis. Odavaim pakkumine oli 3,8 miljonit eurot, mis
ületab meie poolt planeeritud summat. Olime valmis panustama miljon eurot, aga 800 000 jääb
ikka puudu. Vallal on 3 kuud aega hanke luhtunuks tunnistamiseks. Tegeleme aktiivselt
lisarahastuse leidmisega. Lasteaed on vallale eluliselt vajalik, milleta tekib korralik kaos.
Volikogu esimees kuulutas üheksanda istungi lõppenuks kell 19.00 ja teatas, et mais toimub
lisaeelarve teiseks lugemiseks elektrooniline istung ja kuu lõpus toimub tavapärane istung, hetkel
kuupäevi välja ei kuulutatud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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