LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 6. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski
8. veebruar 2022 nr 1
Algus kell 17.00, lõpp kell 18.50
Istungit juhatas: volikogu aseesimees Tanel Lambing
päevakorrapunkti 10 juhatas volikogu liige volikogu esimehe ülesannetes Jüri Alter
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 17 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Armo Hiie, Eduard Hmeljov,
Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Kadri Kurm, Tanel Lambing, Nikolai Pitšugov,
Valentina Pivovarova, Jelena Razdorskaja, Toomas Simanson (saabus kl 17.05), Ena Soodla,
Madis Vaikmaa, Simo Veskioja ja Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Istungilt puudusid: Irina Helasmäki, Olga Kugal, Kalev Laast, Külli Tammur
Istungist võttis osa 8 (kaheksa) 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.
Tanel Lambing: Kas volikogu liikmetel on ettesaadetud päevakorra kohta küsimusi või
muudatusettepanekuid?
Jaanus Saat: Teen ettepaneku päevakorrast välja jätta päevakorrapunkt 12 „Vallavara
võõrandamine enampakkumisel“, kus oleks tulnud arutusele Vasalemma alevikus asuva Ranna
tee 8 kinnistu panek enampakkumisele. Selle eelnõu kohta on tulnud palju vastuväiteid
Vasalemma aleviku elanikelt ja hoone edaspidine kasutus selgub läbirääkimiste käigus.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on nõus töötama muudetud
päevakorra alusel.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada ühehäälselt alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 16 volikogu liiget)
PÄEVAKORD
1. Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Revisjonikomisjoni 2022. a tööplaani teatavakstegemine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Ena Soodla
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3. Vaideotsus
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
4. Arvamuse andmine vähendatud alaga Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
taotluse kohta
Ettekandja: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
5. Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord
Ettekandjad: vallavanem Jaanus Saat ja vallasekretär Anti Pärtel
6. Lääne-Harju valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
delegeerimine
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
7. Nõusoleku andmine ametiruumide üürile võtmiseks
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
8. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 34 „Vallavara kasutusse andmine“ muutmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
9. Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.2020 otsuse nr 79 „Korteriomandi otsustuskorras
võõrandamine“ kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
10. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
11. Vallavara võõrandamine enampakkumisel
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
12. Projekti omafinantseeringu tagamine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
13. Arvamuse andmine Aarnamäe liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule
Ettekandja: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
14. Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu kooskõlastamine
Ettekandja: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
15. Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja
kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
16. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla jäätmevaldajate
registri põhimäärus“ muutmine
Ettekandja: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
17. Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 määruse nr 2 „Korterelamute õuealade haljastuse ja
hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord“ muutmine
Ettekandja: keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambing
18. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
18.1. Ülevaade talvisest teehooldusest vallas
Ettekandja: haldusosakonna juhataja Ahto Pärnamets
18.2. Ülevaade olukorrast valla kalmistutel
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve
• Volikogu liige Toomas Simanson saabus kell 17.05
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Lääne-Harju valla 2022.a. eelarve esimene
lugemine toimus 14. detsembril, kus anti ettepanekute ja muudatuste tegemiseks aega 14.
jaanuarini. Õigeaegselt esitati kaks ettepanekut volikogu liikmetelt ja üks ettepanek
vallakodanikult ning muudatusi tegi ka vallavalitsus. Kõiki ettepanekuid ei saanud kahjuks
arvesse võtta.
Tulude poolele lisati maksude reale 100 000 eurot seetõttu, et füüsilise isiku tulumaksu
laekumise prognoos on paljulubav.
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Vallavalitsuse poolt korrigeeriti lasteaia töötajate palgafondi 80 000 euro võrra, suurenevad
lasteaia õpetaja abide töötasud seoses miinimumpalga tõusuga.
Suurendati materiaalsete ja immateriaalsete varade müügi summat 200 000 euro võrra, mis peab
laekuma Padise piirkonna kinnistute müügist. See summa suunati investeeringute alla, et
koostada Harju-Risti külakeskusesse sissesõidu tee ja keskuse teede, platside ning
parkimislahenduste rekonstrueerimisprojekt.
Vallavalitsus lisas investeerimistegevuse alla 61 230 eurot Väike-Pakri saare puurkaevu
ehituseks.
Eelarve tulem koos investeeringutega muutus pärast esimest lugemist 70 816 euro võrra.
Tanel Lambing: Eelarve täiendatud projekti arutasid kõik komisjonid s.o haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjon ning keskkonna- ja planeeringute komisjon 31. jaanuaril ning eelarve- ja
majanduskomisjon juhtiva komisjonina arutas eelarve vastuvõtmise eelnõud 2. veebruaril.
Kadri Kurm: Vastavalt teistelt komisjonidelt laekunud infole
majanduskomisjon juhtivkomisjonina 2022. aasta eelarve vastuvõtmist.

toetab

eelarve-ja

Küsimused ja vastused
Armo Hiie: Millised Padise piirkonna kinnistud müüki lähevad?
Erki Ruben: Üks kinnistutest asub kloostrist üle tee ja teine kinnistu on endise viljalao kinnistu.
Armo Hiie: Valla omandis peaks olema ka endise koolistaadioni kinnistu, kas ka seda
plaanitakse võõrandada?
Jaanus Saat: Jah, edaspidi on plaanis seegi kinnistu ära müüa.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
määruse eelnõu „Lääne-Harju valla 2022. aasta eelarve“ määrusena.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 kehtestada volikogu koosseisu häälteenamusega volikogu 08.02.2022 määrus nr 1 „LääneHarju valla 2022. aasta eelarve“ (poolt 14 volikogu liiget, 3 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Revisjonikomisjoni 2022. a tööplaan
Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Ena Soodla ettekannet. Pärast volikogu uue koosseisu
valimisi on käesolev revisjonikomisjoni tööplaan alles esimene. 20. jaanuaril toimunud
komisjoni koosolekul kinnitati 2022. aastaks järgmine viie tööülesandega tööplaan:
1. Majandusaasta aruandele hinnangu andmine - see ülesanne tuleneb seadusest
2. Eelarve ja tegevuskava täitmise kontrollimine - jooksvalt
3. Valla osalusega ettevõtete seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll - jooksvalt
4. Vallavara kasutamise seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse kontroll - jooksvalt
5. Jooksvate teemade analüüs ja seisukohtade andmine
Revisjonikomisjoni ülesandeks on täita ka vallavolikogult saadud ühekordseid
kontrollülesandeid.
Komisjonile on juba esitatud kaks teemat, millega peame esimesel võimalusel tegelema.
Küsimused ja vastused ning ettepanekud
Kadri Kurm: Milliste jooksvate küsimustega tegemist on?
Ena Soodla: Üks lahendamist vajav teema laekus valla majandusaasta aruannet auditeerivalt
firmalt ja teine Kadri Tillemannilt.
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Tanel Lambing: Loodan, et ka uue revisjonikomisjoniga kulgeb koostöö ladusalt ja
konstruktiivselt. On ju meie kõigi huvides, et valla tegevus oleks seaduspärane.
Tööplaani võtame teadmiseks ja järgmise aasta esimesel istungil saame juba kuulata
revisjonikomisjoni tegevuse aruannet tööplaanis kajastatud tööülesannete täitmisest.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vaideotsus
Kuulati vallasekretäri Anti Pärteli ettekannet. Vallavolikogu võttis 30.11.2021 vastu otsuse nr 95
„Arvamuse andmine Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“, mille aluseks
oli Marina Minerals OÜ geoloogilise uuringu loa taotlus. Lääne-Harju Vallavolikogu otsustas
mitte nõustuda Lääne-Harju vallas Leetse uuringuruumis Marina Minerals OÜ-le geoloogilise
uuringu loa andmisega.
Marina Minerals OÜ esitas 09.12.2021 vallavolikogu otsuse peale vaide, milles palub tunnistada
nimetatud vallavolikogu otsus kehtetuks ja vallavolikogul vaadata uuesti läbi geoloogilise
uuringu loa taotlus ning otsustada uuesti kohaliku omavalitsuse üksuse arvamuse andmine.
Vallavolikogu edastas 15.12.2021 vaide esitajale teate vaide lahendamise tähtaja pikendamiseks,
kuna jaanuaris ei toimunud vallavolikogu kui vaide lahendaja istungit. Samuti oli vajalik
täiendavalt selgitada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid.
Vaide esitaja geoloogilise uuringu eesmärgiks on selgitada välja Leetse uuringuruumis leviva
ehitus- ja täitekruusa paksus ning kaevandamistingimused tasemel, mis võimaldaksid varu
kinnitada tarbevaruna. Geoloogiline uuring sooviti läbi viia piirkondliku tähtsusega
rohevõrgustiku tuumalal. Planeeritava kaevanduse mõjualas asub Pakri maastikukaitseala.
Leetse uuringuruumi läheduses paiknevad mitmed olulist ruumilist mõju avaldavad objektid ja
ehitised: Tuulepargi detailplaneeringuala, Paldiski endine tuumaobjekt, kus asuvad mitmed suure
kiirgusohuga ehitised, jääkreostusobjekt jms
Vaide esitaja leiab, et geoloogilise uuringu ja/või maavara kaevandamine rohevõrgustiku
tuumalal või koridoril ei ole midagi enneolematut või keelatut. Lisaks sellele on vaide esitaja
toonud välja mitmeid põhjendusi selle kohta, miks volikogu oma eitava otsusega nende huve
rikkus. Vaideotsuse eelnõus on iga vaides toodud punkti juures vallapoolne arvamus ja nendega
on saanud tutvuda kõik volikogu liikmed ning avalikust dokumendiregistrist ka huvitatud
vallaelanikud.
Vallavalitsuse keskkonna- ja ehitusosakonna seisukoht on, et maapõue kasutuse asukoht peab
olema mõistlik ja ruumiliselt läbi mõeldud. Oluline on siinjuures arvestada asjaoluga, et
piirkonnas asuvad või on kavandamisel olulist ruumilist mõju avaldavad ehitised, mis tähendab,
et kaevanduse avamine võimendaks sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid häiringuid nii loodus- kui
ka elukeskkonnas. Uuringualal asub taimestiku vääriselupaik ja üldplaneeringus peaks see ala
jääma rohealaks. Arvestades konkreetse piirkonna eripära ja väärtusi, ei ole võimaliku
keskkonna kahjustumisega kaasneva hüve kaotus ilmselgelt võrreldav geoloogilise uurimistööga
seonduva hüve ja huviga.
Volikogu on jätkuvalt seisukohal, et enne selge ühiskondliku kokkuleppe saavutamist, ei ole
mõistlik algatada menetlusi, mis ei ole kooskõlas või oleksid vastuolus tulevaste kokkulepetega
ja maavarade säästliku kasutamise põhimõtetega. Kohalikul omavalitsusel on Eesti Vabariigi
põhiseaduse kohaselt õigus otsustada ja korraldada kohaliku elu küsimusi ehk teostada oma
põhiseaduslikku enesekorraldusõigust arvestades omavalitsusüksuse ja kohaliku kogukonna huve
ning kaaludes seejuures keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid argumente.
Lähtudes vaideotsuse eelnõus toodust on vallavolikogu seisukohal, et kaevandamine antud
piirkonnas võimendaks nii sotsiaalseid kui ka keskkonnaalaseid häiringuid ja seetõttu ei ole
otstarbekas teostada geoloogilisi uuringuid, mille eesmärk on ühemõtteliselt maavara arvele
võtmine ja kaevandamine. Nendest argumentidest tulenevalt tuleb jätta Marina Minerals OÜ
poolt esitatud vaie Lääne-Harju Vallavolikogu 30.11.2021 otsuse nr 95 „Arvamuse andmine
Leetse uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“ kohta rahuldamata.
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Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon kohtus vaide esitajaga, kes väitis et
uuringu eesmärk on sisendi andmine riigi maavarade varu väljaselgitamiseks.
Komisjon arutas eelnõud 31.01.2022. toimunud koosolekul. Komisjoni liikmed olid seisukohal,
et vaie tuleb jätta rahuldamata ja suunas eelnõu muutmatul kujul volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Vaideotsus“
otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 1 „Vaideotsus“ (poolt 17 volikogu
liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Arvamuse andmine vähendatud alaga Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa
taotluse kohta
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Aktsiaselts
Kiirkandur esitas Keskkonnaametile 14.12.2021 taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks
vähendatud alaga Kõmmaste II uuringuruumis, millega taotletakse uuringuluba Kõmmaste külas
riigile kuuluvatel kinnistutel. Uuringuruumi ja selle teenindusmaa pindala on 20,72 hektarit.
Tegemist AS-i Kiirkandur poolt 2020. aasta lõpul esitatud geoloogilise uuringu loa taotluse
jätkuga. Uues taotluses on esialgset uuringuruumi ala vähendatud 23,98 hektarilt 20,72 hektarile.
Olulisi muudatusi ei ole, vaid uuringuala vähenes 3 hektari võrra. Uuringuloa taotlus on
ettevalmistus kaevandamisloa saamiseks. Taotluses toodud argumendid ei erine varasemast ja
vähendatud alaga geoloogilise uuringu loa taotlus on oma põhiolemuselt sarnane taotlusega,
mille kohta vallavolikogu andis motiveeritud ja põhjendatud eitava seisukoha 26.01.2021
otsusega nr 2.
Taotluses nimetatud uuringuruumi alad asuvad Harju maakonnaplaneeringu 2030+
rohevõrgustiku tuumikala sellel osal, kust edasi kulgeb rohekoridor, mis paikneb KõmmasteAudevälja tugialal. Padise valla üldplaneeringu kohaselt asub uuringuruumi alal osaliselt
väärtusliku miljööga Kõmmaste küla piirkond, kus on oluline säilitada ala omapära ja vältida
tuleb kõiki omaduselt või väljanägemiselt piirkonnale võõraid elemente.
Geoloogiline uuring soovitakse läbi viia olemasolevate majapidamiste läheduses. Vana-Ohega
maaüksus asub uuringualast umbes 60 meetri, Ohega-Eespere 65 meetri kaugusel läänes ja
Kadakavälja maaüksus vaid 17 meetri kaugusel kirdes, samuti läbib ala avalikus kasutuses olevat
Nurga teed. Planeeritud uuringualal ja selle ümbruses on piirkonna areng suunatud elukeskkonna
väärtustamisele, sh väärtusliku miljööga alade säilitamisele. Olemasolevas rohevõrgustikus on
ülioluline elurikkuse kaitse ja säilitamine, rohemajanduse edendamine.
Oluline on asjaolu, et lähipiirkonnas s.o Audevälja külas asuvad juba tegutsevad karjäärid. Seega
on uute karjääride avamist otstarbekas kaaluda alles siis, kui vähemalt maakonna tasandil on riigi
vajadused ja perspektiivid maavarade kasutusele võtmiseks läbi planeeritud.
Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu
ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Enne selge ühiskondliku kokkuleppe
saavutamist ei ole mõistlik algatada menetlusi, mis ei pruugi olla kooskõlas või oleks vastuolus
tulevaste kokkulepetega ja maavarade säästliku kasutamise põhimõtetega.
Arvestades eelnevaid asjaolusid teeb vallavalitsus ettepaneku mitte nõustuda vähendatud alaga
Kõmmaste II uuringuruumis aktsiaseltsile Kiirkandur geoloogilise uuringu loa andmisega.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 31.01.2022. toimunud
koosolekul. Komisjoni liikmed olid seisukohal, et on õige mitte nõustuda vähendatud alaga
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Kõmmaste II uuringuruumis aktsiaseltsile Kiirkandur geoloogilise uuringu loa andmisega ja
suunas eelnõu muutmatul kujul volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Arvamuse
andmine vähendatud alaga Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“
otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 2 „Arvamuse andmine vähendatud
alaga Kõmmaste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“ (poolt 17 volikogu
liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Lääne-Harju valla mittetulundustegevuse toetamise kord
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Algselt olime seisukohal, et piirdume vaid hetkel
kehtiva määruse muutmisega. Kogukonnakomisjonilt tuli palju ettepanekuid ja seetõttu tegimegi
uue määruse eelnõu. Mittetulundustegevuse toetamise korra muutmise algatamise vajadus
tuleneb sellest, et toetatavate tegevuste kriteeriumid vajasid täpsustamist, seati uued tähtajad ja
taotlusega seotud menetlemise toimingud. Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on toetada
tegevusi, mis mitmekesistavad ja edendavad kohaliku omaalgatuse kaudu valla arengut,
parandavad valla elanike heaolu ning on kooskõlas valla arengukavas seatud prioriteetidega.
Toetust saavad taotleda need mittetulundusühingud, kelle tegevus toimub valla või selle elanike
avalikes huvides. Määruses on loetletud kriteeriumid, mille alusel saab toetust taotleda ja samuti
on loendiga välja toodud tegevused mida ei toetata. Arvesse on võetud ka tegevuse mõjusust
piirkondlikul tasandil, kohaliku elanikkonna kaasatust ja kasusaajate arvu. Samuti arvestatakse
toetuse eraldamisel kohaliku kultuuripärandi edendamist, kogukondlike algatuste elluviimist ja
traditsioonide edendamist. Eriti oluliseks peetakse erinevatesse abiprogrammidesse või
muudesse
toetusfondidesse
esitatavate
mittetulunduslike
tegevuste
projektide
kaasfinantseerimise omaosaluse katmist. Eraldi punktidena on välja toodud taotleva
investeeringu toetuse ülempiir, mis on toetuse kohta 2000 eurot ja sellest peab toetuse saaja
katma vähemalt 10 % oma- või kaasfinantseeringu arvelt. Määruse eelnõus on eraldi välja
toodud koguduste tegevustoetuse ja päästeasutuste operatiivse tegevuse ülempiir kalendriaastas,
mis on vastavalt 3000 eurot ja 5000 eurot. Korra alusel ei toetata haldus- ja kommunaalkulude
katmist, välisreisi ja rahvusvahelisel konkursil osalemise kulu, täiskasvanute huvitegevuse
osalustasu, projektikirjutamise või -juhtimise ning töötasude ja nendega seonduvate
maksukulude katmist ning ettevõtlusega konkureerivat tegevust. Taotlusi menetletakse
kohalikule omavalitsusele ja iseteeninduskeskkonda kasutavale elanikule loodud elektroonilises
taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi andmekogus SPOKU. Edaspidi saab uue perioodi
taotlusi esitada üks kord aastas s.o avaldused esitatakse hiljemalt jooksva aasta 2. jaanuariks.
Varem oli kaks taotluste esitamise tähtaega, kuid praktika näitas, et MTÜ-d esitasid taotlused
esimesse vooru ja teise jäid vaid üksikud. Hindamiskomisjon teeb ettepaneku toetuse määramise
ja suuruse suhtes hiljemalt kalendriaasta 31. märtsiks.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022. toimunud koosolekul.
Komisjoni liikmed olid seisukohal, et uus mittetulundustegevuse toetamise kord on hetkel
kehtivast määrusest selgem ja arusaadavam ning otsustas selle koos tehtud ettepanekutega
suunata volikogule.
Komisjoni poolt tehtud muudatusettepanekud on järgmised:
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1. Muuta eelnõu § 3 lõigetes 6 ja 7 toodud sõnad „kogudus“ ja „päästeasutus“ mitmusesse,
sest vallas on ju mitmeid kogudusi ja päästeasutusi.
2. Asendada § 4 lõike 2 esimeses lauses „Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja
noorsootööosakond“ sõnapaariga „vastutav osakond“.
Anti Pärtel: Vallavalitsus arutas eelarve- ja majanduskomisjoni muudatusettepanekud läbi 8.
veebruaril toimunud istungil, kus leiti, et komisjoni esimest muudatust ei võeta arvesse, kuna sel
juhul peaks kogu määruse eelnõus läbivalt viima mitmusse nt sõna toetus asendama sõnaga
toetused jms. Praegune sõnastus ei välista toetuse andmist mitmele kogudusele või
päästeasutusele.
Vallavalitsus leidis, et teist ettepanekut on otstarbekas arvesse võtta ja sõnastada § 4 lõike 2
esimene lause järgmiselt: “Vallavalitsuse vastav osakond (edaspidi osakond) kontrollib taotleja
ja esitatud taotluse nõuetekohasust ning vastavust korra tingimustele.“
Lisaks eeltoodule avastati vallavalitsuse istungil, et § 3 lõike 5 esimeses sõnas on tehniline viga,
sõna „taotleva“ asemel peab olema sõna „taotletava“
Tanel Lambing: seda eelnõud arutas ka haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon 31.01.2022
toimunud koosolekul.
Küsimused ja vastused
Nikolai Pitšugov: Miks § 2 punktis 4 on toetatava tegevuse mõiste all muuhulgas ka sporditöö?
Jaanus Saat: MTÜ-d võivad ju taotleda toetust ka sporditööd puudutavaks tegevuseks. Selleks
otstarbeks on seni toetust taotlenud vaid üks MTÜ.
Ena Soodla: Miks korra alusel ei toetata haldus- ja kommunaalkulude katmist?
Jaanus Saat: Nii see on, jooksvaid kommunaalkulude ja elektritarbimise arveid toetuse
summadest ei saa tasuda.
Ena Soodla: Praegusel piirangute ajal teeme palju tööd veebis ja nt ZOOM keskkonna
kasutamine on tasuline, aga seda ei toetata.
Jaanus Saat: Interneti kasutamine on kodukulu. Kuidas oleks võimalik interneti arveid kodu ja
MTÜ vahel jagada? Nelja aasta jooksul ei ole ükski MTÜ internetiarveid esitanud. Ka
kogukonnakomisjon ei ole seda probleemina näinud.
Ena Soodla: Olen töötanud Saue vallas ja tean, et seal saavad MTÜ-d toetuse arvelt tasuda ka
kommunaalkulusid.
Reigo Krutto: Saue vallas on mittetulundustegevuse toetamisel hoopis teised põhimõtted.
Külaseltsid saavad vastavalt elanike arvule nn pearaha.
Armo Hiie: Kas lõppsätete peatüki § 6 lõige 1 ei ole ebaotstarbekas? Seal kirjas olev kuupäev 31.
jaanuar on juba möödas.
Jaanus Saat: See on õige tähelepanek. Kuna määruse eelnõu valmis juba eelmise aasta lõpus ja
jaanuaris volikogu istungit ei toimunud, siis on see lõige juba aktuaalsuse kaotanud. Selleks
aastaks on MTÜ-de toetus saamise taotlused juba ammugi saabunud. Selle lõike väljajätmise
võib lugeda tehniliseks veaks.
Tanel Lambing: Kuna eelnõule on eelarve- ja majanduskomisjoni poolt tehtud ettepanekuid, siis
peame esmalt nende suhtes hääletama ja seejärel tervikteksti suhtes.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et muuta eelnõu § 3 lõigetes 6 ja
7 toodud sõnad „kogudus“ ja „päästeasutus“ mitmusesse.
Hääletamisel osalenud 17 volikogu liikmest ei olnud ükski volikogu liige sõnade „kogudus“ ja
„päästeasutus“ mitmusesse muutmise poolt
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda kes on selle poolt, et asendada § 4
lõike 2 esimeses lauses „Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakond“ sõnapaariga
„vastutav osakond“ ning sõnastada § 4 lõike 2 esimene lause järgmiselt: “Vallavalitsuse vastav
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osakond (edaspidi osakond) kontrollib taotleja ja esitatud taotluse nõuetekohasust ning vastavust
korra tingimustele.“
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget
Ühehäälselt otsustati muuta § 4 lõike 2 esimest lauset eeltoodud kujul
Tanel Lambing: Palun volikogu sekretäril eelnõusse kaks tehnilist parandust sisse viia.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on muudetud määruse eelnõu „Lääne-Harju
valla mittetulundustegevuse toetamise kord“ määrusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 kehtestada poolthäälteenamusega volikogu 08.02.2022 määrus nr 2 „Lääne-Harju valla
mittetulundustegevuse toetamise kord“ (poolt 14 volikogu liiget, 3 volikogu liiget olid
erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Lääne-Harju valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
delegeerimine
Kuulati vallasekretäri Anti Pärteli ettekannet. Avaliku teabe seaduse sätete kohaselt on
andmekogu riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid
täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum. Andmekogusid
võib asutada ka üksnes asutuse enda töökorralduse tarbeks. Andmekogul peab olema
põhimäärus, milles tuleb sätestada andmekogu pidamise kord, andmekogu vastutav töötleja,
andmekogusse kogutavate andmete koosseis, andmeandjad ja vajaduse korral andmekogu
pidamisega seotud korralduslikud küsimused. Kui küsimuse otsustamine on seadusega antud
kohaliku omavalitsuse ehk volikogu pädevusse, siis igal konkreetsel juhul, kui küsimus ei ole
seadusega antud vallavolikogu ainupädevusse, võib volikogu määruse andmise edasi volitada
vallavalitsusele. Avaliku teabe seaduses ei ole sätestatud, et omavalitsuse andmekogu
põhimääruse võib kinnitada üksnes volikogu, seega võib volikogu delegeerida andmekogude
asutamise ja põhimääruste kehtestamise vallavalitsusele.
Praegu vallavalitsustes kasutusel olevad andmekogud on oma iseloomult vallavalitsusele
töökorralduslikud vahendid, mis lihtsustavad oluliselt asustuse tööd ja nende põhimäärused on
seni kinnitanud vallavolikogu. Volikogu on tänaseks kinnitanud valla kalmistuste registri ja
haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärused. Vallavolikogu on juba hetkel
kehtiva valla noorte huvitegevuse toetamise korraga volitanud vallavalitsust kehtestama valla
noorte huvitegevuse toetamise infosüsteemi SPOKU põhimäärust, mis on sellisel kitsal kujul
juba ajale jalgu jäänud. Reaalselt on võimalik SPOKU süsteemis menetleda enamust vallale
esitatavaid toetuse avaldusi (v.a sotsiaaltoetused). Kuid vallavalitsusel puudub volitusnorm
andmekogu põhimääruses volituste laiendamiseks.
Pixel OÜ poolt väljatöötatud andmekogul SPOKU on laialdased võimalused ja see on kasutuses
36 omavalitsuses. SPOKU näidispõhikirja on välja töötanud Andmekaitse Inspektsioon ja seal
toodud andmete kogumi loetelus ei saa omaloomingut kasutada.
Antud eelnõuga delegeeritakse valla ametiasutuse ülesannete täitmisega seotud andmekogude
asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine vallavalitsusele. Vallavalitsusele
töökorralduslike andmekogude põhimääruste kinnitamine või muutmine koormab volikogu ja
seal menetlemine võtab liialt aega. Kõik senini vallavolikogu poolt kinnitatud andmekogude
põhimäärused jäävad kehtima ja nende põhimääruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine lähtub
konkreetsest vajadusest.
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Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022. toimunud koosolekul.
Komisjoni liikmed olid seisukohal, et andmekogude asutamiseks ja nende põhimääruste
kehtestamiseks vallavalitsusele volituste andmine on otstarbekas ning suunas eelnõu muutmatul
kujul volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on määruse eelnõu „LääneHarju valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“
määrusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 08.02.2022 määrus nr 3 „Lääne-Harju valla andmekogude
asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Nõusoleku andmine ametiruumide üürile võtmiseks
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Vallavalitsuse ametiruumid asuvad Paldiskis
Rae tn 38. Leping ruumide kasutamiseks on sõlmitud 01.03.2012 tähtajaga 10 aastat Paldiski
Linnavolikogu otsuse alusel. Riigihanke tulemuste alusel sõlmis üürilepingu Paldiski
Linnavalitsuse 2012. aasta märtsis. Nimetatud õigusaktide alusel sõlmitud ametiruumide
üürilepingu tähtaeg lõppeb 01.03.2022. Tulenevalt eeltoodust on vajalik kuulutada välja uus
riigihange järgnevaks kümneks aastaks koos võimalusega seda pikendada ja sõlmida hanke
võitjaga leping.
01.03.2012 sõlmitud ametiruumide kasutamise leping hõlmas vallavalitsuse kui ametiasutuse ja
ruumide üürimist ka sotsiaalosakonnale, huvikeskusele, raamatukogule, arhiivile ning
laoruumile. Lepingujärgne üüripind on kokku 1993,8 m2 (s.h 258,7 m2 arhiivi- ja laoruumid)
hinnaga 5 eurot/m2 ja arhiivi/laoruumid 2,5 eurot/m2.
Ka uue üürilepingu tähtaeg võiks olla minimaalselt 10 aastat, koos võimalusega lepingut
pikendada kuni 3 aasta võrra.
Otsuse mõju eelarvele selgub riigihanke tulemuste põhjal. Kümme aastat on üürihinnad olnud
muutumatud, kuid ilmselt üürihinnad nii madalaks ei jää.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul.
Kuna 2022. aasta eelarvest ei ole näha vallavalitsuse majanduskulude suurenemist ja enne
riigihanke väljakuulutamist ei ole teada üüripindadele kuluvat summat, siis olid komisjoni
liikmed seisukohal, et esmalt tuleks anda nõusolek riigihanke väljakuulutamiseks, mille käigus
selgub hind. Seda tuleb analüüsida vastavalt valla eelarve võimalustele ja alles seejärel sõlmida
eduka pakkujaga leping.
Teiseks ettepanekuks oli, et lepingu kestvus oleks 10+3 aastat.
Anti Pärtel: Vallavalitsus arutas eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekut 08.02 toimunud
istungil ja leidis, et eelnõu kaheks jaotamine oleks kohmakas ja pikendaks hanke korraldamiseks
kuluvat aega. Valla eelarves on majanduskulud, mida volikogu nõusolekuta ületada ei saa.
Erki Ruben: Vallavalitsus oli arvamusel, et eelnõu seletuskirja tuleks täiendada ja selles märkida,
et hankes toodud ruutmeetri hind ei tohi senist üüritava pinna keskmist ruutmeetri hinda (5
eurot/m2) ületada rohkem kui 20% võrra. Kui aga hanke tulemusel on see piirmäär ületatud, siis
peab vallavalitsus pöörduma vallavolikogu poole nõusoleku saamiseks, et suurendada
vallavalitsuse majanduskuludeks ettenähtud summasid.
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Kadri Kurm: Kui seletuskirja täiendatakse vastavalt Erki Rubeni ettekandes toodule, siis
komisjon ei soovi protsessi pikendada ja otsuse võiks esitatud kujul vastu võtta.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Mida tähendab lepingu tähtaeg 10+3 aastat, kas lepingu pikkus on siis 13 aastat?
Erki Ruben: See + 3 aastat tähendab, et lepingut saaks pikendada kuni kolm aastat.
Tanel Lambing: Eelarve- ja majanduskomisjonilt laekus eelnõule muudatusettepanek. Peame
esmalt hääletama muudatusettepaneku suhtes ja lõpuks tervikteksti suhtes.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et sõnastada otsuse eelnõu
„Nõusoleku andmine ametiruumide üürile võtmiseks“ punkt 1 järgmiselt: „1. Anda Lääne-Harju
Vallavalitsusele nõusolek kuulutada välja riigihange „Lääne-Harju Vallavalitsusele
ametiruumide üürimine“
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.1 muuta volikogu 08.02.2022 otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine ametiruumide üürile
võtmiseks“ punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1. Anda Lääne-Harju Vallavalitsusele nõusolek
kuulutada välja riigihange „Lääne-Harju Vallavalitsusele ametiruumide üürimine“ (poolt 2
volikogu liiget, vastu 14 volikogu liiget, 1 volikogu liiget oli erapooletu).
Tanel Lambing: Hääletamistulemused näitasid, et volikogu enamus ei pidanud vajalikuks otsuse
eelnõu punkti 1 muuta.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et vastu võtta
otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine ametiruumide üürile võtmiseks“ muutmatul kujul.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.2 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 3 „Nõusoleku andmine
ametiruumide üürile võtmiseks“ (poolt 14volikogu liiget, vastu 3 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 34 „Vallavara kasutusse andmine“
muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Valla omandis on Karjaküla alevikus asuval
üldkasutatava maa sihtotstarbega Naaritsa tn 2 kinnistul kuur, mis on Karjaküla aleviku elanike
poolt üldises kasutuses. Vallavolikogu 26.05.2020 otsusega anti korteriühistule Lääne-Harju
vald, Karjaküla alevik, Orava tn 4 ja eraisikutele Tiia Vainula, Valentin Gribkov ning Vladimir
Nesterko otsustuskorras tasuta kasutada eelnimetatud kinnistul asuv kuur koos mõttelise osaga
kinnistust.
Valentin Gribkov suri 06.12.2021, kuid kuuris hoiti temale kuulunud küttepuid. Valentin
Gribkovi lepingu soovib üle võtta Natalja Drobnitš, kelle lisaelukohana märgitud aadress kattub
Valentin Gribkovi viimase elukohaga. Natalja Drobnitši tütar Kristina Lotsaite esitas 11.12.2021
ema nimel vallavalitsusele sellekohase taotluse
Seega vajab muutmist eelnimetatud vallavolikogu otsuse“ punkt 1, asendades selles Valentin
Gribkovi nime Natalja Drobnitši nimega. Otsuse vastuvõtmise korral sõlmitakse 01.07.2020
kasutuslepingu uus lisa.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul, kus
otsustati eelnõu edastada volikogule muutmatul kujul.
Küsimusi ei esitatud
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Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Lääne-Harju
Vallavolikogu 26.05.2020 otsuse nr 34 „Vallavara kasutusse andmine“ muutmine“ otsusena
vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
8.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 4 „Lääne-Harju Vallavolikogu
26.05.2020 otsuse nr 34 „Vallavara kasutusse andmine“ muutmine“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Lääne-Harju Vallavolikogu 27.10.2020 otsuse nr 79 „Korteriomandi otsustuskorras
võõrandamine“ kehtetuks tunnistamine
• Madise Vaikmaa lahkus istungite ruumist kl 17.55 ja naases 18.00, ei osalenud
hääletamisel.
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Miroslav Bondarev esitas 2019. aastal
vallavalitsusele avalduse sooviga osta valla omanduses olev ja tema poolt üüritav Rummu
alevikus Sireli tn 7-8 asuv korteriomand. 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ koostatud
hindamisakti järgi oli korteriomandi turuväärtus 4100 eurot. Vallavolikogu 27.10.2020 otsusega
nr 79 „Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine“ otsustati müüa eelnimetatud korteriomand
otsustuskorras Miroslav Bondarevi ja Olga Kalmõkova ühisomandisse. Korteriomandi Sireli tn
7-8 üldpind on 37,30 m2, volikogu otsuse kohaselt oli müügihind 2050 eurot. Otsustati müüa
turuväärtusest odavamalt, kuna eksperthinnangust arvestati maha üürnikupoolne panus
korteriomandi korrashoiuks. Pärast vallavolikogu otsuse tegemist lõpetasid üürnikud aga
üürilepingu ja loobusid korteri ostmisest. Kuna üürnik ei ela enam selles korteris, siis on ära
langenud korteri otsustuskorras müümise alus. Tehingut ei ole mõistliku aja jooksul toimunud,
mistõttu on põhjendatud vallavolikogu 2020. aastal tehtud otsus nr 79 kehtetuks tunnistamine.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul, kus
otsustati eelnõu edastada volikogule muutmatul kujul.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Mis selle korteriga edaspidi plaanitakse teha?
Erki Ruben: Vallavalitsus andis Sireli tn 7-8 korteri üürile uuele üürnikule kuni 01.01.2023.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Lääne-Harju
Vallavolikogu 27.10.2020 otsuse nr 79 „Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine“ kehtetuks
tunnistamine“ otsusena vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
9.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 5 „Lääne-Harju Vallavolikogu
27.10.2020 otsuse nr 79 „Korteriomandi otsustuskorras võõrandamine“ (poolt 16 volikogu
liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Omavalitsuse ülesandeks on muuhulgas
korraldada valla heakorda, valla teede ehitamist ja korrashoidu. Kalmistuseaduse alusel haldab
kohaliku omavalitsuse või riigi omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut kohalik omavalitsus.
Halduskoostöö seaduse kohaselt võib kohalik omavalitsus aga volitada halduslepinguga talle
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seadusega või seaduse alusel pandud haldusülesannet täitma juriidilist isikut. Kohaliku
omavalitsuse haldusülesande täitmise volitamise otsustab volikogu, kes volitab halduslepingut
sõlmima vallavalitsuse. Volitamise puhul peab olema tagatud, et volitamine ei halvendaks
halduslepingu täitmise kvaliteeti, ei kahjustaks avalikke huve ega nende isikute õigusi, kelle
suhtes haldusülesannet täidetakse ja oleks majanduslikult põhjendatud tagades ülesande
täitmiseks vajaliku rahastuse.
Eelnõu kohaselt soovib vald sõlmida AS-iga Lahevesi valla heakorra, teede korrashoiu,
kalmistuste haldamise ja jäätmejaama opereerimise korraldamisega seotud ülesannete täitmise
üleandmiseks halduslepingu. AS Lahevesi on täitnud volitatavat haldusülesannet juba 2011.
aastast. Ettevõtte aktsiad on 100% ulatuses munitsipaalomandis. AS Lahevesi omab ülesande
täitmiseks piisavate teadmiste ja oskustega töötajaid ning tehnilist varustatust, teenust on seni
osutatud hästi ja paindlikult.. Teenuse eest tasumine toimub vastavalt tegelikele kuludele ja firma
sellelt kasumit ei teeni.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul, kus
otsustati eelnõu edastada volikogule muutmatul kujul.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Kas volikogu liikmete hulgas ei ole AS-iga Lahevesi seotud isikuid, kes peaksid end
arutelust taandama? Minu teada töötab Madis Vaikmaa nimetatud asutuses.
Anti Pärtel: Madis Vaikmaa on tavaline töötaja ja ei kuulu juhtorganitesse. Küll aga kuulub
Tanel Lambing AS-i Lahevesi nõukogusse.
Tanel Lambing taandas end edaspidisest arutelust ja lahkus istungite ruumist. Päevakorrapunkti
juhtimise võttis üle volikogu koosseisu vanim liige Jüri Alter.
Jüri Alter: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Haldusülesande
täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine“ otsusena vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
10.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 6 „Haldusülesande täitmise volitamine
ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine“ (poolt 16 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 11
Vallavara võõrandamine enampakkumisel
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Valla omandis oleval Rummu alevikus asuval
1915 m² suurusel Sireli 14 kinnisasjal asub renoveerimist vajav sotsiaalse rehabilitatsiooni
keskuse hoone. Hoonet kasutati Vasalemma valla päevakeskusena, kus osutati erihoolekande- ja
sotsiaalteenuseid ning soodustati erivajadusega- ja toimetulekuraskustega isikute toimetulekut
ning sisustati toimetulekuraskustega perede laste ja noorte vaba aega. Hoones võttis igal
esmaspäeval kodanikke vastu sotsiaaltöötaja. Nüüd on sotsiaalabi teisiti korraldatud. Hoones
asusid ka noortetuba ja käsitööruum, kuid need tegevused hakkavad edaspidi toimuma Rummu
alevikus Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kooli Aia 5 hoones.
Sireli 14 hoone II korrusel asuvaid ruume kasutas varem tasuta lepingu alusel perearst, hetkel
kasutab ajutiselt neid ruume juuksur ja massažöör, kellega lepinguid ei ole sõlmitud ja nad
saavad ruume kasutada selle ajani kui hoonele leitakse uus omanik. Hoone I korrusel kasutab
tasuta ühte ruumi Vasalemma Rahvuste Selts, kuid leping lõppeb hoone remondi korral.
Üürilepingud ei ole vallale tulusad ja need lõppevad hoone uuele omanikule võõrandamise või
remondi korral.
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OÜ Pilveprojekt koostas 2012. aasta novembris hoone konstruktsioonide eksperthinnangu, milles
konstateerisiti, et keldri ja I korruse vahelised talad ning soojustust paigal hoidev laudis on
suures osas mädanenud ja tuleb asendada.
Hoone tervikuna vajab renoveerimist, mille kulud saaksid olema suured. Antud kinnistu ei ole
vallale seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks enam vajalik ja selle muul viisil kasutamine
ning käsutamine ei ole otstarbekas, seega on mõistlik antud kinnistu enampakkumise korras
võõrandada. Kinnistusraamatus kitsendused puuduvad.
Vallavalitsuse hinnangul võiks enampakkumise alghinnaks olla 60 000 eurot. Enampakkumise
tingimustesse pannakse klausel, et ostjale läheb üle Vasalemma Valla Rahvuste Seltsiga
11.10.2007 sõlmitud üürileping
Otsuse elluviimisel laekub valla eelarvesse ostuhind ja edaspidi hoitakse kokku majanduskulu ca
10 228 eurot aastas.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul, kus
otsustati eelnõu edastada volikogule muutmatul kujul.
Küsimused ja vastused
Eda Arusoo: Kuhu müügist saadud raha suunatakse?
Jaanus Saat: Laekunud summat kasutatakse erinevate kulutuste katmiseks.
Ena Soodla: Kuhu selles hoones asunud asutused on paigutatud?
Erki Ruben: Noortekeskuse ja sotsiaaltöötaja tarbeks on ruumid spordikeskuses.
Juhan Idnurm: Palju selle hoone kordategemine maksaks?
Erki Ruben: Esialgne hinnapakkumine tühjaks jäänud maja kordategemiseks on ~500 000 eurot,
kusjuures keegi ei tea veel lõplikult, millises olukorras maja konstruktsioonid on.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Vallavara
võõrandamine enampakkumisel“ otsusena vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
11.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 7 „Vallavara võõrandamine
enampakkumisel“ (poolt 12volikogu liiget, vastu 4 volikogu liiget, 1 volikogu liige oli
erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 12
Projekti omafinantseeringu tagamine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Vallavalitsus taotleb toetust meetmest
„Kohalike omavalitsuste ringmajanduse pilootprojektid“ uuendusliku ringmajanduse lahenduste
pilootprojektide väljatöötamiseks ja rakendamiseks kohalikul tasandil. Projekti „Ringmajandav
rohevald“ tegevuste elluviimise tulemusel tõuseb ringmajanduse alane pädevus ja tekivad head
praktikad.
Toetuse andmise eesmärgiks on kaasa aidata ringmajanduse arendamisele ja
keskkonnakestlikemate lahenduste kasutuselevõtule avaliku sektori poolt. Projektiga ellu viidud
uuenduslik pilootprojekt loob võimaluse mõjusate ringmajanduse põhimõtete tagamiseks.
Projekti tulemusel tõuseb ringmajanduse alane pädevus, mida saab ka mujal rakendada. Paraneb
kohalike omavalitsusüksuste tehtavate keskkonnaotsuste kvaliteet.
Projektiga kavandatakse koolitusi, õppe- ja inspiratsiooniväljasõite, doonorriigiga koostöö
arendamist ja selleks vajalikke kohtumiste korraldamist, parandustöökoja ärimudeli välja
töötamist ja nende rajamist Lääne-Harju valda ning teavitus- ja avalikustamiskampaaniad.
Projekti tegevused kestavad kaks aastat, tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 30.aprilliks 2024.
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Taotluse esitamise lahutamatuks osaks on volikogu otsus omaosaluse tagamise kohta. Projekti
kogumaksumus on 235 300 eurot, millest 200 000 eurot moodustab toetus ja 35 300 eurot on
omaosalus.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul, kus
otsustati eelnõu edastada volikogule muutmatul kujul.
Küsimusi ei esitatud.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Projekti
omafinantseeringu tagamine“ otsusena vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
12.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 8 „Projekti
omafinantseeringu tagamine“ (poolt 14 volikogu liiget, 3 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 13
Arvamuse andmine Aarnamäe liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Keskkonnaamet
edastas jaanuaris vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS-ile Tariston kuuluva Aarnamäe
liivakarjääri kaevandatud maa korrastamisprojekti koostamiseks vajalike korrastamistingimuste
eelnõu. Aarnamäe karjäär asub Keelva külas ~28 ha suurusel eraomandisse kuuluvatel Aarname
I, II, III ja Sõeru I katastriüksustel.
Keskkonnaamet väljastas ettevõttele 2014. aastal korrastamistingimused liivakarjääri
korrastamisprojekti koostamiseks, mis nägi ette vaid veekogu rajamist. Korrastamisprojekt
kinnitati Keskkonnaametis, aga kuna Keskkonnaamet muutis Aarnamäe liivakarjääri
keskkonnaluba, siis esitas AS Tariston Keskkonnaametile taotluse korrastamistingimuste
muutmiseks lisades ka rohu- või metsamaa osa. Tulenevalt muudatustest on vajalik uue
korrastamisprojekti koostamine.
Vastavalt korrastamistingimuste eelnõule korrastatakse kaevandatud maa-ala veekoguks, mille
keskmine sügavus on vähemalt 2 meetrit ja rohu- või metsamaaks. Korrastatud ala reljeef ja
pinnavormid peavad olema võimalikult looduslähedased, vältida tuleb ala iseärasustest tulenevat
ohtu seal liikuvatele inimestele või loomadele.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 31.01.2022. toimunud
koosolekul ja suunas eelnõu muutmatul kujul volikogule.
Küsimused ja vastused
Armo Hiie: Kas korrastamisel tekkivasse veekogusse lastakse ka kalad?
Kerli Lambing: Kalu veekogusse ei lasta, kuna vesiviljelus on eraldi protsess. Teostatakse
bioloogiline korrastus.
Juhan Idnurm: Kas kahemeetrine sügavus on projekti nõue?
Kerli Lambing: Jah, selline sügavus on nõutav veekogu tervise huvides, muidu kasvab veekogu
kinni.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu „Arvamuse
andmine Aarnamäe liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule“ otsusena kehtestamise poolt.
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Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
13.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 9 „Arvamuse andmine
Aarnamäe liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõule“ (poolt 16 volikogu liiget, 1 volikogu
liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 14
Maaparandushoiukava 2021-2027 eelnõu kooskõlastamine
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Põllumajandus- ja
Toiduamet edastas möödunud aasta detsembris kooskõlastamiseks maaparandushoiukava 20212027 eelnõu. Maaparandushoiukava on dokument maaparandussüsteemide hoiutöö sihipäraseks
korraldamiseks ja muude rakendatavate abinõude kavandamiseks, mis on kooskõlas veeseaduse
alusel koostatava asjaomase veemajanduskava põhimõtetega. Maaparandushoiukava
kooskõlastatakse enne avalikustamist vesikonna territooriumil asuva kohaliku omavalitsusega.
Eesti asub tervikuna kliimavöötmes, kus sademete hulk ületab aurumise ja see soodustab
maapinna liigniiskust. Looduslikult kataksid liigniisked alad ja sood suurt osa Eesti maismaast,
kuid nende kuivendamisega on võimalik haritavat maad juurde saada ja suurendada põldude ja
metsade tootlikkust. Hoiukavas kavandatu eesmärgiks on tagada maaparandussüsteemide
nõuetekohane toimimine ja seeläbi põllu- ja metsamajanduslikus kasutuses oleva maa
majanduslik kasutatavus.
Ka põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukavas aastani 2034 on seatud strateegiliseks
eesmärgiks, et põllumajandusmaa peab võimaldama mitmekesist põllumajandustootmist.
Maaparandusseaduse sätetest tulenevalt avalikustatakse maaparandushoiukava võimaluse korral
koos veemajanduskavaga vesikonna territooriumil asuvas kohaliku omavalitsuse üksuses, kus
korraldatakse kava väljapanek ja arutelu. Maaparandushoiukava väljapaneku kestus on kolm
kuud.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 31.01.2022. toimunud
koosolekul ja suunas eelnõu muutmatul kujul volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu otsusena
vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
14.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 10 „Maaparandushoiukava 2021-2027
eelnõu kooskõlastamine“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 15
Lääne-Harju Vallavolikogu 29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja
kinnitamine“ muutmine
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Teede nimekiri on dokument, mis on pidevas
muutumises. Ka sellel volikogu istungil tuleb arutusele vallavalitsuse poolt koostatud 29.06.2021
otsust nr 53 muutev eelnõu.
Eelnõu koostamise tingisid uued sõlmitud lepingud ja saabunud avaldused.
Vald on ehitanud kergliiklustee, sõlminud lepinguid, seadnud sundvaldusi, muutnud liikluspinna
nime ja menetlenud teedega seotud taotlusi, mistõttu ongi vajalik taaskord teede nimekirja
muuta.
15

Jahukundru tee
Vastavalt notariaalselt sõlmitud lepingule sõlmiti isikliku kasutusõiguse leping Karilepa külas
Suurekivi kinnistut läbiva 183 pikkuse Jahukundru tee avalikuks kasutamiseks, mistõttu tekkis
vajadus muuta erateelõik teede nimekirjas kohalikuks teeks ja lisade see otsuse lisasse 1 kohaliku
teena..
Rummu - Padise kergliiklustee
Rummu - Padise kergliiklustee ehitamiseks anti vallavalitsuse poolt ehitusluba kergliiklustee
ehituseks Rummu alevikus järgmistel aadressidel: Tiiru tee, 17 Keila-Haapsalu tee, Haapsalu
mnt 21, Lagemaa, Kivipõllu, Teeääre, Kivistiku, Kergliiklustee, Hindreku ja Kasepere külas
Rehe, Padise külas Mäepealse ning Metslõugu külas 17 Keila-Haapsalu tee.
Tiiru tee osas ei ole maareform lõpule viidud ja Mäepealse kasutusõigus on lahendamata.
Tee ehitati 2021 valmis, kuid sellel puudus teeregistri number. Tee saab numbriks 5622085.
Teealuse maa kasutamiseks või omandamiseks on sõlmitud lepingud, kuuele kinnistule on seatud
sundvaldused.
Tee paikneb osalisest erakinnistutel, sõlmitud oli lepinguid ja seatud sundvaldusi, kuid volikogu
ei olnud määranud eratee teelõike avalikku kasutusse. Otsusega määratakse avalikku kasutusse
kümne Rummu-Padise kergliikustee teelõigud.
Otsusega lisatakse teede nimekirja lisasse 1 Rummu - Padise kergliiklustee 1732 meetrile 13
teelõiku.
Loite tee
Veskikülas asuva Lõhkeainelao tee liikluspinna uueks kohanimeks on Loite tee. Seoses
kohanime muutmisega muudetakse ka valla teede nimekirjas selle tee nimetust s.o Lõhkeainelao
tee nimeks teede nimekirjas on Loite tee.
Keibu-Kruusakalda tee
Riigimetsa Majandamise Keskus esitas taotluse, milles soovis kanda teeregistrisse 274 meetri
pikkuse Keibu-Kruusakalda tee. Uus metsatee ühendab Keibu-Alliklepa tee Keibu teega.
Otsusega täiendatakse teede nimekirja lisa 2.
Tee nr 537
Kondi kinnistu omanik esitas vallale taotluse Lehola külas asuva tee Tee 537 eelnimetatud
kinnistu osas teeregistrist väljaarvamiseks. Otsusega kustutatakse lisast 1 Tee 537 kaks teelõiku
pikkusega 431 meetrit.
Bergi tee ja Liivaaugu tee
Vallale esitati eelmise aasta novembris taotlus Keelva külas asuva Liivaaugu tee erateeks
muutmiseks Vooreharja kinnistul asuval osal põhjusel, et kinnistu võõrandati ja puudus
notariaalne leping avaliku tee talumise kohustuse üleminekuks. Uus omanik ei nõustunud
Vooreharja kinnistul asuva tee avaliku kasutusega. Samas avalduses sooviti Liivaaugu tee
Õunapuu tee kinnistul asuva teelõigu võrra lühemaks muutmist ning Õunapuu tee katastriüksuse
piires Liivaaugu tee ja Võsa tee üheks teeks ühendamist ning Võsa tee nime muutmist Bergi
teeks. Kaasatud kinnistu omanike seisukohalt on teele sobiv nimi Miku tee. Kuigi muudetava
nimega tee asub Õunapuu tee kinnistul ja liigub Õunapuu kinnistu suunas, siis teekoridor pöörab
paremale Miku kinnistu juurest ja lõpeb Taagi kinnistuga. Menetluses selgus, et teed kasutavad
kinnistute omanikud pöördusid juba 2014. a Keila valla poole, kuid tol korral jäi nimi muutmata.
Bergi tee nimi tuleneb Takenbergi ja Veibergi nimedest, kelle järeltulijad elavad Keelva külas.
Taagi talu on tuletatud Takenbergi nimest. Võsa tee nimel puudub piirkonnaga seos. Võsa tee
pikendamine Õunapuu tee kinnistu võrra ja selle nime muutmine Bergi teeks on põhjendatud.
Menetlusse kaasatud isikutel puudusid selles suhtes vastuväited.
Otsusega muudetakse tee nr 2950360 Liivaaugu tee pikkuseks kokku 433 meetrit ja Vooreharja
kinnistul asuv teelõik jääb erateeks.
Otsusega muudetakse tee nr 2950540 Võsa tee Õunapuu tee kinnistul asuva teelõigu võrra
pikemaks, kogupikkusega 645 meetrit ja muudetakse selle tee nimeks Bergi tee.
Männivaigu tee
Vallavalitsus avastas ebatäpsused Männivaigu tee numbris ja parandab selle, asendades
Männivaigu tee number 5620503, numbriga 2959180.
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Männioru tee
Männioru tee asub Laulasmaa külas katastriüksusel, mis on munitsipaalomandis. Teelõik 113222, pikkusega 109 meetrit oli märgitud erateena, kuna see ei ole autoga läbitav, teelõik
muudetakse kohalikuks teeks ja jääb avalikku kasutusse jalgteena, kuhu tuleb paigaldada vastav
liiklusmärk.
Otsusel on mõju vallaeelarvele. Nimekirja on lisandunud Rummu - Padise kergliiklustee,
kogupikkusega 1732 meetrit, mille seisundinõuete tagamise ja hoolduse kulu jääb valla kanda.
Valla hoolduskohustus väheneb Liivaaugu teel 134 meetri võrra.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 31.01.2022. toimunud
koosolekul ja suunas eelnõu muutmatul kujul volikogule.
Küsimused ja vastused
Armo Hiie: Rummu – Padise kergliiklusteel jääb 2 meetrit erateeks. Kas seda jupikest
hooldatakse valla voolt?
Erki Ruben: Ikka hooldame, see on korteriomandi teenindusmaa.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on otsuse eelnõu otsusena
vastuvõtmise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
15.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 08.02.2022 otsus nr 11 „Lääne-Harju Vallavolikogu
29.06.2021 otsuse nr 53 „Lääne-Harju valla teede nimekirja kinnitamine“ muutmine“ (poolt 17
volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 16
Lääne-Harju Vallavolikogu 26.05.2020 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla jäätmevaldajate
registri põhimäärus“ muutmine
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Selle määrusega
soovitakse täiendada vallavolikogu poolt kehtestatud Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri
põhimäärust lisamaks juurde jäätmejaama osa. Oluline on, et oleks võimalik pidada arvestust
jäätmejaamas jäätmevaldajate ja käideldud jäätmeliikide ning koguste üle.
Selline jäätmejaama moodul on kasutusel Keila linna jäätmejaamas, mille kasutamiseks sõlmiti
eelmise aasta viimasel päeval Keila Linnavalitsuse ja Lääne-Harju Vallavalitsuse vahel
koostööleping. Lepingust tulenevalt on Lääne-Harju valla elanikel õigus kasutada Keila
jäätmejaama teenuseid võrdsustatult Keila linna elanikega. Lisaks on kavas jäätmejaama moodul
kasutusele võtta ka Karjaküla jäätmejaamas veel käesoleva aasta jooksul. Registri pidamiseks
kasutatakse tarkvara KOVGIS EVALD.
Nikolai Pitšugov: Keskkonna- ja planeeringutekomisjon arutas eelnõud 31.01.2022. toimunud
koosolekul ja suunas eelnõu muutmatul kujul volikogule.
Küsimusi ei esitatud.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on määruse eelnõu määrusena
kehtestamise poolt.
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Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
16.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 08.02.2022 määrus nr 4 „Lääne-Harju Vallavolikogu
26.05.2020 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“ muutmine“
(poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 17
Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 määruse nr 2 „Korterelamute õuealade haljastuse
ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord“ muutmine
Kuulati keskkonna- ja ehitusosakonna juhataja Kerli Lambingu ettekannet. Määrusega
täiendatakse Lääne-Harju Vallavolikogu 26.01.2021 määrusega nr 2 kehtestatud korterelamute
õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimusi ja korda selliselt, et
taotluste menetlemine toimub alates 01.01.2023 ainult andmekogus SPOKU, mis on
elektrooniline taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning
iseteeninduskeskkonda kasutavale elanikule.
Käesoleval aastal on taotlejal võimalik esitada taotlus vallavalitsuse poolt kinnitatud vastavatel
vormidel, kuid võimalik on taotlus esitada ka andmekogu SPOKU kaudu.
Kadri Kurm: Eelarve- ja majanduskomisjon arutas eelnõud 02.02.2022 toimunud koosolekul, kus
otsustati eelnõu edastada volikogule muutmatul kujul.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Kas toetuse saamist kasutati aktiivselt?
Kerli Lambing: Määrus oli väga populaarne ja paljud korteriühistud esitasid taotlusi. Korraldame
info jagamiseks elektroonilise teabepäeva, kus tutvustame SPOKU kasutamisvõimalusi. Sellest
teavitame kindlasti vallalehe vahendusel.
Ena Soodla: Mis ajaks taotlused peab esitama?
Kerli Lambing: Taotlusi ootame 1. aprilliks ja 1. maiks peab otsus tehtud olema.
Tanel Lambing: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on määruse eelnõu määrusena
kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
17.1 kehtestada ühehäälselt volikogu 08.02.2022 määrus nr 5 „Lääne-Harju Vallavolikogu
26.01.2021 määruse nr 2 „Korterelamute õuealade haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse
maksmise tingimused ja kord“ muutmine“ (poolt 17 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 18
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
18.1. Ülevaade talvisest teehooldusest vallas
Kuulati haldusosakonna juhataja Ahto Pärnametsa informatsiooni. Talvised teeolud on olnud
keerukad. Teedehooldus on jagatud neljaks piirkonnaks, teenindab 14 teehooldusmasinat, neist
12 traktorit ja 2 autot. Teenust osutab neli ettevõtet. November ei olnud veel eriti lumerohke,
küll aga detsember ja jaanuar oli neist lumerohkeim. Teedespetsialist oli pikalt haige ja seetõttu
pandi teede hoolduse eest vastutus minu õlgadele. Mõningad probleemid olid tingitud minu
vähesest kogemusest vastavas valdkonnas, kuid üldjoontes oleme toime tulnud. Sageli helistavad
kodanikud juba ennetavalt st, siis kui veel lund ei ole sadanudki. Püüame enne masina saatmist
üle kontrollida, milline olukord konkreetses kohas valitseb. Lumelükkamist tuleb alustada kui
lund on 10 cm või üle selle.
18

On olnud kaks suurt tormi, 24 tundi valitses üsna ekstreemne olukord, kuid saime hästi hakkama.
Teehooldajate tegevus oli professionaalne.
Erateede hooldus toimub vastavalt aasta lõpus kehtestatud uuele määrusele. Kodanikud on palju
küsimusi esitanud. Püüame kodanike probleemidele alati läheneda inimlikust seisukohast ja
nõelasilma pooleks ei aja. Kulutused teehooldusele on olnud suured, kulunud on juba 175 000
eurot, aga küllap lisab veebruargi üsna märkimisväärse kulu.
Armo Hiie: Kas Paldiskist toimub lume äravedu?
Ahto Pärnamets: Jah oleme lund ära vedanud.
Juhan Idnurm: Kuidas on lood libedatõrjega?
Ahto Pärnamets: Teed ja tänavad on tõesti olnud väga libedad. Libedust on olnud õnneks
võimalik ette prognoosida ja oleme saanud tellida libedatõrje teenust. Osadel masinatel on
olemas ka jääkammid, et jääd karestada. Erilist tähelepanu pöörame just enne prügiveo päevi.
18.2. Ülevaade olukorrast valla kalmistutel
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni informatsiooni. Valla territooriumil on seitse aktiivselt
kasutatavat kalmistut. Suurim surve on Karjaküla kalmistule, kuna sinna maetakse ka Keila
elanikke, selle kalmistu laiendamiseks puudub vallal maa. Ka Paldiski vene kalmistu on täis,
kuid selle laiendamiseks on vaba maa olemas. Madise ja Harju-Risti kalmistutel on piisavalt
ruumi. Madise kalmistule saaks matta ka Paldiski elanikke, seal on juba üsna mitme Paldiski
suguvõsa matmispaiku ja vahemaa ei ole ka suur. Üldiselt toimub matmine vastavalt perekonna
matmispaikadele ja vald ei saa dikteerida, kes kuhu matma peaks.
Vallal on kavas uue kalmistu rajamine Kloogale Sooda järve äärde, seal on 13 hektarit
munitsipaalmaad. Ala vajab uurimist.
Tanel Lambing: Kas Karjaküla kalmistu laiendamiseks ei saaks eramaa omanikega läbirääkimisi
pidada.?
Erki Ruben: Kindlasti saab, aga maa-ala sobivuseks tuleb läbi viia geoloogilised uuringud.
Tanel Lambing: Kas Keila linnaga ei ole kalmistu rajamise suhtes räägitud?
Erki Ruben: Kunagi pidasime plaani ühise kalmistu rajamise suhtes, kuid need soikusid.
Ena Soodla: Kas on tegevuskava Ranna tee 8 kinnistu kasutamiseks?
Jaanus Saat: On moodustatud töörühm kogukonnaga läbirääkimiste pidamiseks.
Kunagi kehtestas Vasalemma vald üürihinnad, mis on tänaseks ajale jalgu jäänud ja need
vaadatakse vallavalitsuses üle.
Volikogu aseesimees Tanel Lambing kuulutas volikogu istungi lõppenuks kell 18.50.

(allkirjastatud digitaalselt)
Tanel Lambing
volikogu aseesimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Alter
volikogu liige volikogu esimehe
ülesannetes
(juhatas päevakorrapunkti 10)
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