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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

Lääne-Harju vald on Loode-Eestis 

Harjumaal paiknev pika ja kauni 

rannajoone, rikkaliku loodus- ja 

kultuuripärandiga, hea ligipääsetavuse 

− sadamate, raudtee- ja 

maanteevõrgustikuga − ning 

mitmekesiste arengueeldustega, 

looduslähedane elu-, töö- ja 

puhkepiirkond. Siin elavad oma 

kodukohast hoolivad, rahulolevad ja 

tegusad inimesed. 

Valla arenguvisiooniks on terviklikult 

ja piirkonniti tasakaalustatult arenev, 

heal järjel omavalitsus. Lääne-Harju 

vallas on heakorrastatud ja turvaline 

elukeskkond, elujõuline ja 

omaalgatuslik kogukond, 

kättesaadavad ja vajaduspõhised 

avalikud teenused, mitmekesised 

liikumisvõimalused ning tasuvad 

kodulähedased töökohad. 

Lisaks vallaelanike rahulolu 

tagamisele on tähtis, et Lääne-Harju 

vald on hea mainega ja ligitõmbav 

elu-, ettevõtlus- ja külastuskeskkond, 

mida juhitakse kaasavalt, tõhusalt, 

uuendusmeelselt ning koostööd 

väärtustavalt. 

Lääne-Harju vald on Loode-Eestis 

Harjumaal paiknev pika ja kauni 

rannajoone, rikkaliku loodus- ja 

kultuuripärandiga, hea ligipääsetavuse − 

sadamate, raudtee- ja 

maanteevõrgustikuga − ning 

mitmekesiste arengueeldustega, 

looduslähedane elu-, töö- ja 

puhkepiirkond. Siin elavad oma 

kodukohast hoolivad, rahulolevad ja 

tegusad inimesed. 

Valla arenguvisiooniks on terviklikult ja 

piirkonniti tasakaalustatult arenev, 

säästliku ja nutika elukorraldusega heal 

järjel omavalitsus. Lääne-Harju vallas 

on heakorrastatud ja turvaline 

elukeskkond, elujõuline ja 

omaalgatuslik kogukond, kättesaadavad 

ja vajaduspõhised avalikud teenused, 

mitmekesised liikumisvõimalused ning 

tasuvad kodulähedased töökohad. 

Lisaks vallaelanike rahulolu tagamisele 

on tähtis, et Lääne-Harju vald on hea 

mainega ja ligitõmbav elu-, ettevõtlus- 

ja külastuskeskkond, mida juhitakse 

kaasavalt, tõhusalt, uuendusmeelselt 

ning koostööd väärtustavalt. 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

1. Elukeskkond ja avalik ruum  

2. Teed ja ühistransport  

3. Ettevõtluskeskkond ja turism 

4. Ühine haridusruum 

5. Vaba aeg ja kodanikuühiskond  

6. Sotsiaalkaitse 

 7. Terviseedendus ja heaolu  

1.1 Asulakeskuste korrastamine  

Paldiskis, Laulasmaal, Kloogal, Keila-

Joal, Karjakülas, Leholas, 

Vasalemmas, Rummus, Ämaris, 

Padisel ja Harju-Ristil 

1.1 Asulakeskuste korrastamine   

   1.1.1 Paldiski linna keskväljaku 

rajamine 

   1.1.2 Rummu alevikukeskuse 

korrastamine 

1.2 Mängu- ja tegevusväljakute ning 

linnas koerte jalutusväljaku rajamine, 

lähtudes kogukondade vajadustest ja 

valla piirkondlikust tasakaalustatusest 

1.2 Mitmefunktsiooniliste mängu-, 

tegevus-, liikumise ja vabaaja veetmise 

rajatiste rajamine, lähtudes 

kogukondade vajadustest ja valla 

piirkondlikust tasakaalustatusest 

  

1.3 Turvalisuse tagamine 1.3 Turvalisuse tagamine, turva- ja 

valvesüsteemide väljaarendamine, 

vabatahtlike päästjate, abipolitseinike ja 

naabersektorite toetamine ning 

hoonevälise tulekustutusvee lahenduste 

arendamine asulates 

  

   1.3.1 Turva- ja valvesüsteemide 

väljaarendamine 

   1.3.2 Vabatahtlike päästjate, 

abipolitseinike ja 

naabrivalvesektori toetamine 

   1.3.3 Hoonevälise tulekustutusvee 

lahenduste arendamine asulates 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

   1.6.1 Kloogaranna korrastamine 

   1.6.2 Leetse ranna korrastamine 

   1.6.3 Alliklepa ranna korrastamine 

   1.6.4 Klooga järve rannaala 

korrastamine 

   1.8.1 Padise ja Vasalemma 

terviserada 

   1.8.2 Muula mägede terviserada 

Paldiskis 

   1.8.3 Lahepere terviserada 

Laulasmaal 

   1.11.1 Karjaküla jäätmejaama 

laiendamine 

   1.11.2 Ühtsete prügimajade 

rajamise toetamine 

   1.12.1 Laulasmaa ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni rajamine 

   1.12.2 Reoveepuhastite rajamine 

Rummule, Harju-Ristile ja 

Padisele 

  1.16 Pakri saarte elukeskkonna ja 

esmavajalike teenuste arendamine 

 

  1.17 Kiire ja stabiilse Interneti 

ühenduse kättesaadavus valla 

territooriumil 

 

2.2 Vallateede ja -tänavate rajamine,  

rekonstrueerimine ning tolmuvabaks 

muutmine vastavalt teehoiukavale 

2.2 Kohalike teede ja tänavate rajamine 

ja rekonstrueerimine 

  

   2.2.1 Paldiski Kadaka ja Leetse 

tee 

   2.2.2 Klooga - Lehola tee 

kõvakattega katmine 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

   2.3.1 Vasalemma aleviku ja 

Padise küla tänavavalgustuse 

rajamine 

  
 

2.4.1 Paldiski − Pakri 

kergliiklustee 

  
 

2.4.2 Laulasmaa − Lohusalu 

kergliiklustee 

  
 

2.4.3 Keila − Paldiski 

kergliiklustee 

   2.4.4 Padise − Rummu  

kergliiklustee 

   2.4.5 Lehola − Vasalemma 

kergliiklustee 

  2.7 Nutikate- ja loodussõbralike 

liikuvuslahenduste edendamine 

 

3. Ettevõtluskeskkond 3. Ettevõtluskeskkond ja turism   

Lääne-Harju vallas on ligitõmbav 

ettevõtluskeskkond, kuhu koondub 

kaasaegne ja kõrget lisandväärtust 

loov tööstus ja teenusmajandus. Elu- 

ja looduskeskkonda sobituvad 

erinevad ettevõtluspiirkonnad ja 

unikaalsed logistikavõimalused 

soodustavad ettevõtluse arengut ja 

tasuvate töökohtade loomist. 

Võimalikult paljudel valla elanikel on 

võimalus töötada valla ettevõtetes ja 

seeläbi panustada valla eelarve 

pikaajalisse ja stabiilsesse kasvu. 

Lääne-Harju vald toetab 

ettevõtluskeskkonna arengut kiire ja 

sujuva planeerimistegevuse ja 

asjaajamisega. 

Lääne-Harju vallas on ligitõmbav 

ettevõtluskeskkond, kuhu koondub 

kaasaegne ja kõrget lisandväärtust loov 

tööstus ja teenusmajandus. Elu- ja 

looduskeskkonda sobituvad erinevad 

ettevõtluspiirkonnad ja unikaalsed 

logistikavõimalused soodustavad 

ettevõtluse arengut ja tasuvate 

töökohtade loomist. 

Võimalikult paljudel valla elanikel on 

võimalus töötada vallas tegutsevates 

ettevõtetes ja seeläbi panustada valla 

eelarve pikaajalisse ja stabiilsesse 

kasvu. 

Lääne-Harju vald toetab 

ettevõtluskeskkonna arengut kiire ja 

sujuva planeerimistegevuse ja 

asjaajamisega. 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

Vald on ettevõtjatele hinnatud ja 

usaldusväärne koostööpartner – 

toetatakse ühisturundust ning tehakse 

koostööd valla mainet kujundavate 

tegevuste läbiviimisel 

Vald on ettevõtjatele hinnatud ja 

usaldusväärne koostööpartner – 

toetatakse ühisturundust ning tehakse 

koostööd valla mainet kujundavate 

tegevuste läbiviimisel 

  

  3.8 Turismi ja külastuskeskkonna 

arendamine 

 

Mõju 

 

• Ettevõtete arvu kasv 

• Valla ettevõtetes töötavate 

vallaelanike arvu kasv 

• Valla ettevõtjate rahulolu kasv 

 Mõju 

 

• Olemasolevate teenuste 

kvaliteedi kasv 

• Turistide arvu kasv 

• Elanike rahulolu tõus 

 

4. Haridusasutuste võrgustik ja õpi-

keskkond 

4. Ühine haridusruum   

Lääne-Harju valla lastel on võimalik 

omandada kvaliteetset, kodulähedast 

ja konkurentsivõimelist alus-, üld- 

ning huviharidust, sõltumata õppuri 

emakeelest. 

Lääne-Harju valla haridusvõrgustik on 

terviklik, sidus, hästi juhitud ja 

tõhusalt toimiv. 

Siinsetes lasteaedades ja koolides 

töötavad kvalifitseeritud ja 

motiveeritud haridustöötajad, kes 

arvestavad iga õppuri vajadustega. 

Õpikeskkond on kaasaegne ja õppima 

innustav. Tugeva põhihariduse 

omandamise võimaluste kaudu on 

valla lastele ja noortele tagatud siin 

alustatud haridustee jätkamine kesk-, 

kutse- ja kõrgkoolides. 

Lääne-Harju valla haridusruum on 

terviklik, sidus, hästi juhitud ja tõhusalt 

toimiv.  

Lääne-Harju valla lastel on võimalik 

omandada kvaliteetset, kodulähedast ja 

konkurentsivõimelist alus-, üld- ning 

huviharidust. Toevajadusega lastele ja 

peredele on tugiteenused tagatud. 

Siinsetes lasteaedades ja koolides 

töötavad kvalifitseeritud ja motiveeritud 

haridustöötajad. Õpikeskkond on 

kaasaegne ja õppima innustav. Tugeva 

põhi- ja gümnaasiumihariduse 

omandamise võimaluste kaudu on valla 

lastele ja noortele tagatud haridustee 

jätkamine. Loodud on võimalused 

õppimiseks elukaare üleselt. 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

4.1 Haridusasutuste võrgustiku 

korrastamine ja arendamine 

4.1 Liitmõju suurendamine haridus-

asutuste vahel 

  

4.2 Kooli- ja lasteaiahoonete 

ehitamine ja arendamine 

4.2 Kooli- ja lasteaiahoonete ehitamine 

ja korrastamine 

  

   4.2.1 Laulasmaa kooli 

juurdeehitus 

   4.2.2 Rummu lasteaia remont 

   4.2.3 Padise kooli remont 

   4.2.4 Vasalemma, Klooga ja 

Karjaküla lasteaia juurdeehitus 

   4.2.5 Lehola kooli juurdeehitus 

4.3 Liitmõju suurendamine Lääne-

Harju valla haridusasutuste vahel 

(kogemuste- ja personalivahetus, 

ühiskoolitused jms) 

4.3 Eesti keelsele õppele ülemineku 

toetamine 

  

4.4 Haridusasutuste töötajate 

mitmekülgse motivatsioonisüsteemi 

väljatöötamine ja rakendamine 

4.4 Haridusasutuste töötajate 

motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja 

rakendamine 

  

4.5 Huvihariduse omandamise 

võimaluste arendamine 

4.5 Huvihariduse omandamise 

võimaluste arendamine ja huvihariduse 

lõimimine ühtsesse haridusruumi 

  

4.6 Haridusasutuste digitaristu ja e-

teenuste arendamine ja ühtlustamine 

4.6 Haridusasutuste digitaristu ja e-

teenuste arendamine 

  

4.7 Ühtlase kvaliteediga hariduse 

tugiteenuste tagamine kõigis valla 

haridusasutustes 

4.7 Hariduslike erivajadustega laste ja 

noorte tugiteenuste (Lääne-Harju 

Tugipesade) arendamine ja lõimimine 

sotsiaalvaldkonna teenustega 

  

4.8 Haridusasutuste õppesuundade 

rakendamise toetamine, nende 

lõimimine huvihariduse ja -

tegevustega 

4.8 Elukestva õppe toetamine   

4.9 Valla haridusasutuste ja ettevõtete 

vahelise koostöö toetamine 

4.9 Haridusasutuste, ettevõtete ja 

vabaühenduste koostöövormide 

väljatöötamine 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

Mõju 

 

• Paranenud õpitulemused 

• Kõrg- ja kutseharidusasutustes 

õpinguid jätkavate õpilaste arvu kasv 

• Koolist väljalangemiste ja 

õpiprobleemide vähenemine 

• Õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate 

rahulolu kasv 

  Mõju 

 

• Paranenud õpitulemused 

• Kõrg- ja kutse-haridusasutustes 

õpinguid jätkavate õpilaste arvu 

kasv 

• Koolist väljalangemiste ja 

õpiprobleemide vähenemine 

• Õpilaste, õpetajate ja 

lapsevanemate rahulolu kasv 

  Mõju 

 

• Paranenud õpitulemused 

• Laste ja õpilaste arvu kasv valla 

haridusasutustes 

• Haridusteed jätkavate õppijate 

arvu kasv 

• Koolist väljalangemise 

vähenemine 

• Laste ja perede ning 

vallaelanike heaolu ja rahulolu 

kasv 

• Paranenud huvihariduse 

võimalused 

• Huvihariduses osalejate arvu 

kasv 

 

5. Vaba aeg, turism, terviseedendus 

ja kodanikuühiskond 

5. Vaba aeg ja kodanikuühiskond   

Lääne-Harju valla elanikel on soov ja 

võimalus koduvalla arengu 

kujundamises kaasa rääkida ja 

osaleda. Siin tegutsevad elujõulised 

Lääne-Harju valla elanikel on võimalus 

koduvalla arengu kujundamises osaleda. 

Vald toetab kohalikul omaalgatusel ja 

koostööl põhinevate tegevuste 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

vabaühendused ning vald toetab 

kohalikul omaalgatusel ja koostööl 

põhinevate algatuste elluviimist – 

kogukonnateenuste osutamisest 

avaliku ruumi arendamiseni.  

Kogukonna- ja valdkonnaühendused 

osalevad aktiivselt elanike vaba aja 

sisustamisel, hoiavad üleval seltsi-, 

kultuuri- ja spordielu ning koostöös 

nendega on loodud mitmekülgsed 

võimalused huvitegevuseks 

erinevatele vanuse- ja huvigruppidele. 

Lääne-Harju vald soosib 

terviseedendust kui inimese tervist 

väärtustava ja soodustava käitumise ja 

elulaadi kujundamist igas vanuses 

elanike seas ning tervist toetava 

elukeskkonna sihipärast arendamist. 

Vallas toimuvad regulaarsed 

terviseedenduslikud sündmused ning 

elanikud on teadlikud tervislikest 

valikutest ja eluviisidest. 

elluviimist – ürituste korraldamisest 

avaliku ruumi arendamiseni. 

Kogukonna liikmed on aktiivsed seltsi-, 

kultuuri- ja spordielu korraldamisel ning 

koostöös on loodud mitmekülgsed 

võimalused vaba aja veetmiseks 

erinevatele vanuse- ja huvigruppidele. 

Vald toetab inimese tervist väärtustava 

ja soodustava käitumise ja elulaadi 

kujundamist igas vanuses elanike seas 

ning tervist toetava elukeskkonna 

sihipärast arendamist. 

  

5.1 Vaba aja veetmiseks, 

huvitegevusteks ja terviseedenduseks 

võimaluste loomine ning nende 

propageerimine valla kultuuri-, 

spordi- ja haridusasutustes 

5.1 Huvi- ja haridusasutuste ning 

vabaühenduste koostöös vaba aja 

veetmise ja huvitegevuste 

mitmekesistamine ja algatuste 

toetamine 

  

   5.1.1 Padise rahvamaja 

renoveerimine 

   5.1.2 Paldiski külastuskeskuse 

rajamine 

   5.1.3 Vasalemma seltsimaja 

renoveerimine 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

5.2 Spordirajatiste (sh spordiväljakud, 

välijõusaalid jms) rajamine 

suurematesse asustusüksustesse 

piirkondlikult tasakaalustatud viisil 

5.2 Kodulähedaste loodus- ja 

elukeskkonda ning vajadusi arvestavate 

aktiivset liikumisharrastust 

võimaldavate rajatiste rajamine 

piirkondlikult tasakaalustatud viisil 

  

   5.2.1 Laulasmaa spordihoone 

rajamine 

   5.2.2 Paldiski koolistaadioni 

rajamine 

   5.2.3 Vasalemma kooli- ja 

jalgpallistaadioni rajamine 

   5.2.4 Lehola spordiväljaku 

rajamine 

   5.3 Vaba aja veetmise võimaluste, 

huvitegevuse ning 

terviseedendusega seotud 

algatuste toetamine 

5.4 Valla mainet, loodus- või 

kultuuripärandit toetavate tegevuste 

ning sündmuste korraldamine ja 

toetamine 

5.3 Valla mainet, loodus- ja 

kultuuripärandit väärtustavate tegevuste 

toetamine ja huvigruppide kaasamine 

  

  5.4 Pärimus- ja rahvuskultuuri 

väärtuste hoidmine ja arendamine 

 

   5.5 Kogukonna- ja 

valdkonnapõhiste vabaühenduste 

tegevuse toetamine 

   5.6 Vabaühenduste kaasamine 

avalike teenuste kavandamisse ja 

osutamisse 

5.7 Valla raamatukogude võrgustiku 

korrastamine ja raamatukoguteenuse 

kaasajastamine 

5.5 Raamatukoguteenuste 

mitmekesistamine ja kaasajastamine 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

  5.6 Noorte osaluse suurendamine 

läbi võrgustikutöö ja noorsootöö 

arendamise 

 

   5.8 Kogukonnamajade loomine 

valla alevikesse ja küladesse 

   5.9 Turismi ja külastuskeskkonna 

arendamine 

   5.9.1 Vallas pakutavaid 

turismitooteid tutvustavate ja 

turundavate infokandjate ja -

platvormide väljatöötamine 

   5.9.2 Veekogudel (meri, järved, 

jõed) ja saartel turismi 

soodustamiseks eelduste loomine 

(sadamad, ranna-alad, ligipääsud) 

   5.9.3 Turismialastes 

koostööplatvormides osalemine 

   5.9.4 Digitaalsete infotahvlite 

rajamine valla enamkülastatavate 

objektide juurde 

   5.9.5 Personaalsete turismitoodete 

väljatöötamine 

turismiettevõtjatega koostöös 

   5.9.6 Pereturismi arendamine 

   Mõju 

 

• Elujõuliste vabaühenduste arvu 

kasv 

• Elanike rahulolu kasv vaba aja 

veetmise võimalustega 

• Elanike tervisenäitajate 

paranemine 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

   •Turistide arvu kasv 

•Olemasolevate teenuste 

kvaliteedi kasv 

•Elanike rahulolu tõus 

  Mõju 

 

• Elujõuliste vabaühenduste arvu 

kasv 

• Elanike rahulolu kasv 

• Elanike terviseteadlikkuse kasv 

• Noorte osaluse suurenemine 

otsustusprotsessides 

• Valla maine kasv 

 

   6.4.1 Karjaküla sotsiaalkeskuse 

renoveerimine 

   6.4.2 Lääne-Harju Valla 

Tugikeskuse arendamine 

   6.4.3 Rummu teenuste maja 

renoveerimine 

  7. Terviseedendus ja heaolu  

  Lääne-Harju vald soosib 

terviseedendust kui inimese tervist 

väärtustava ja soodustava 

käitumise ja elulaadi kujundamist 

igas vanuses elanike seas, 

heaoluks vajalike võrgustike 

loomist ning tervist toetava 

elukeskkonna sihipärast 

arendamist.  

Vallas toimuvad regulaarsed 

terviseedenduslikud sündmused 

ning elanikud on teadlikud 

tervislikest valikutest ja 

eluviisidest. 
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Kehtiv sõnastus Muudetud sõnastus Lisada uus sõnastus Jätta välja 

  7.1 Terviseedendusega seotud 

algatuste toetamine ja 

mitmekesistamine 

 

  7.2 Kogukonna- ja 

valdkonnapõhiste vabaühenduste 

terviseteadliku tegevuse toetamine 

 

  7.3 Vabaühenduste kaasamine 

avalike teenuste kavandamisse ja 

osutamisse 

 

  7.4 Kogukonnamajade loomine 

valla alevikesse ja küladesse 

 

  7.5 Mitmefunktsiooniliste 

objektide arendamine, mis 

samaaegselt kannavad nii 

kogukondlikku rekreatsioonilist, 

turismialast kui ka vabaaja 

veetmise funktsiooni 

 

  7.6 Valla heaoluprofiili 

järjepidevuse hoidmine 

 

  Mõju 

 

• Elanike tervise näitajate 

parenemine 

• Terviseedenduseks suunatud 

objektide arv 

• Elanike rahulolu tõus 

 


