Lia Oolberg
Andrus Umboja

Saatja:
Saatmiaaeg:

17. jaanuar 201 1. a. 13:13
Lia Oolberg
FW: Neeme kUla toetus Laheranna kinnistute DP kehtestamisele
Neeme kUla eelistus Laheranna arendusest laekuvate summade kasutarniseks
201 101t 7F.ddoc

Adressaat:
Teema:
Manused:

.
-

a

'

Andrus

.

-

.

,:

..

a

--

'From:Sirje f i l l ~~ l l u ~ n a a i I . m ]
17, jaanwr 2011. a, 12:Ol
To: Aladrus Umlmja; lo,nia
aw:h m e k(ilawiL=

DP kMcrtamisele

K h o l e v a e-maili manuses d a m e Teile khja Neeme Mila seisukohtadegaLahemma kinnistute DP
kehtestamisel.
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oC) J8ellhtme Arendusgmpp
Viru v0tjak 2
Tallinn 10111

Laheranna pilrkonna detallplaneeringudja Neeme kiila eelistused Laheranna kinnistutest
laekuva raha kawtarnisel.

Arutaslme meie poolsaare kiilade arengu ja j3tkusuutlikkuse praegusi prloriteete kohalikes
meili-listik, isikutl ja telefonibi {settsid, lasteaia ja kooli lapsevanemad nlng personal) ning
vdtslme teema kokku Meeme kula eestseisuse koosalekutel09, jaanuarll2011 ja 16. jaanuarll
2011.
Awestades asjaolusid, et:

Neeme kooli slilimine ja laienemine vastavalt kohalikele vajadustele on kogu piirkonna
elulwaliteedi ja jatkusuutlikkuse seisukohast ilks esmaseid eeldusi;
giirkonnas tanaseks elavate laste arvu baasil peab 5 kuni 6 aasta perspektiivis Neeme kool
mahutama 60 tipitast, Laheranna valjaehitamisel rohkem;

-

tegemist an viga aktuaalse Yhiperspektiiviga kui tana alustada planeerimist, valmlks
alustatav ehitusjlrk mitte enne, kul3 aasta parast;

tana kooli kasutuses olevat hoonet el ole vdimalik laiendada nii, et see vastaks kehtivatele
nauetele;
katastriiiksus 24505:001:0184 saadi valla kasutusse kindlal sihtotstarbel ning kooli
dljaehitamlseks on antud Whtaeg, rnille mWdalaskmisel tekib risk sellest maast ilma
jaada;
katastrlllksusel24505:001:0184 on piisavalt ruumi, et projekteerida lasteaed-kool
madaia, modulaarse, omavahel Uhendatud hoonetekompleksjna nll, et kasutada
maksimaalselt ara kokkuhoiuvtilmalusedlasteaia ja kooll iihiskasutatavate ruurnide osas
nagu saal ja sportimisv6imalused, k&ok, administratilvruumidjms. ning Uhtlasijatta
v6irnalus ehitada vajadusel juurde nii rahmaruume lastealale kui klasslruume koolile;
lisaks v2lirnaldab modulaarne planeering vallda v3ljaehitamiseks hetke
finantsv6imalustele vastavad, looglllselt tewiklikud asad ilma vajaduseta poolikuid
ehitlse-osi konserveerida;
+

valmis tehtud planeerlngudja projektld annavad meile hea stardipositsiooni ning
valmisoleku raha5tamistaotluste kiireks sisseandmiseks kohe, kui mani asjakohane
toetusmeede avaneb (niiteks KOrr kava);

valial pole jstkunud vahendeid lasteaed-kooli maa-alaga (KU 24505:001:0184) pilrneva
kiilaplatsi maa-aia (EHAK kood 5389) planeerlnguks ning on tekkinud oht sealsest
kiilaplatsist ilma j%ada,mis koos lastead-koollga moodustaks kogukondlikult terviktiku
tambekeskwe;

kinnitame kliesdwaga, et toetame Laheranna 2,3,4 detailplanccrlngu ja baheranna 1,s-8
detailplaneeringu kehtestamist tlnglmusel, et Laheranna kinniskrte miliigIst vailalr
tasumata vahendid kasutatakse Neeme poolsaare arenguks jiirgmisett:
1. piisava summa (hinnanguliselt LEK 500 000t) eraldamIne Neeme lasteaed-kodi
koheseks arhltektuurseks Jatehniitseks projekteerImlsebtiielikus perspektlhs
mahus #catastriiiksusele 24505:001:0184, koos elneva detatplaneerimlsega, mk
h6lmaks ka piimew killaplatsl maa-ala (asustu~ksuseEHAK kood 5389);
2. UlejPBnud summa eest Neeme-Sukasllla kerglliklustee ehitamf ne.
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