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Algus kell 17.00, lõpp kell 19.25
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: Padise vallasekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 20 volikogu liiget: Jaan Alver, Eda Arusoo (saabus kell 17.12), Eduard
Hmeljov, Vladimir Kamoza, Olga Kugal, Kadri Kurm, Kalev Laast, Tanel Lambing, Indrek
Migur, Nikolai Pitšugov, Valentina Pivovarova, Peeter Schneider, Toomas Simanson, Aleksei
Šatov, Külli Tammur, Eldar Toonverk, Simo Veskioja, Mati Vetevool, Elena Villmann,
Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Puudus 1 volikogu liige: Jelena Razdorskaja
Istungist võttis osa 10 külalist (nimekiri lisatud protokollile).
Volikogu istung on helisalvestatud.
Läbirääkimised päevakorra suhtes:
Abivallavanem Ago Kokser esitas ettepaneku jätta istungi päevakorrast välja päevakorrapunkt
nr 8 „Veskikülas Lepa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku
korraldamine“, kuna Veskikülas asuva Lepa kinnistu detailplaneering vajab täiendavat arutelu
ja keskkonna- ja planeerimiskomisjoni arvamust, mille kujundamiseks on olnud liiga vähe
aega.
Päevakorra suhtes ei esitatud rohkem küsimusi ega ettepanekuid.
Hääletamisest võttis osa 19 volikogu liiget
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega kinnitada alljärgnev volikogu istungi päevakord: (poolt
19 volikogu liiget)
PÄEVAKORD:
1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Lääne–Harju Vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
3. Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kehtestamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
4. Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
5. Maamaksumäärade kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
6. Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
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7. Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Kulna külas paiknevale Raja tee katastriüksustele
Ettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev
9. Isikliku kasutusõiguse seadmine Ämari alevikus kinnisasjadele Lennu tänav L3 ja Ämari
haljasala 6
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
10. Hanke läbiviimine terviseteenuste osutaja leidmiseks
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
11. Arvelduskrediidi pikendamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
12. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saati ettekannet. Volikogu ainupädevuses on valla ametiasutuse
moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine. Eesti territooriumi haldusjaotuse
seaduse kohaselt lähevad ühinenud omavalitsusüksuste ametiasutused uue avalik-õigusliku
juriidilise isiku koosseisu ja uue kohaliku omavalitsus üksuse moodustav ametiasutus alustab
tööd ühinemisele järgneva aasta 1. jaanuaril.
31.12.2017 lõpetatakse olemasolevate omavalitsuste ametiasutuste tegevus ja alates 1.
jaanuarist 2018 moodustatakse ühendamise teel uus ametiasutus Lääne-Harju Vallavalitsus.
Kuna kõikide olemasolevate ametiasutuste tegevus lõpetatakse, arhiveeritakse kõikide
ametiasutuste registrikoodid ja taotletakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikult
registrilt uus registrikood.
Küsimusi ei esitatud.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool: Komisjon arutas kõiki volikogu
eelnõusid ja otsuse eelnõu „Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine” osas parandusi ega
ettepanekuid ei tehtud.
Hääletamisest võttis osa 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI: võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 33
„Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine” (poolt 19 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Lääne–Harju Vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saati ettekannet. Lääne-Harju Vallavalitsuse põhimäärus
reguleerib ametiasutuse üldandmeid, tegevusvaldkondi ja ülesandeid, juhtimise korraldust,
struktuuri ning teenistuskorraldust. Et Lääne-Harju Vallavalitsust ametiasutusena registreerida
peab ametiasutusel olema eraldi põhimäärusena. Lääne-Harju valla põhimäärus on alles
koostamisel ja selles ei olegi mõistlik detailselt ametiasutuse tegevust reguleerida, sellest
tulenevalt on otstarbekas vastu võtta eraldi ametiasutuse põhimäärus.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse sätete kohaselt lähevad ühinenud omavalitsusüksuste
ametiasutused uue avalik-õiguslik juriidilise isiku koosseisu ja peavad alustama
haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Lääne-Harju
Vallavalitsuse üksuse ametiasutusena tööd 2018. aasta 1. jaanuaril.
Uus vallavalitsus ametiasutusena, tuleb registreerida riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste
riiklikus registris. Registreerimiseks tuleb esitada ametiasutuste ümberkorraldamise otsus ja
ametiasutuse põhimäärus.
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Valla ametiasutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine ning
ametiasutuse põhimääruse kinnitamine kuulub volikogu ainupädevusse.
Vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimääruse koostamisel kasutasime ekspertide abi.
Kuulati eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe Mati Vetevoolu sõnavõttu, milles ta esitas
komisjoni ettepanekud määruse eelnõule:
1. Teha volikogule ettepanek muuta määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavalitsuse põhimäärus“
pealkirja ja lisada selguse huvides sulgudes sõna „ametiasutuse“ ning sõnastada see järgmiselt:
„Lääne-Harju Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus“.
2. Teha volikogule ettepanek lisada määruse eelnõu §-s 9 ametiasutusele pandud ülesannetesse
“valla arendamine” ja sõnastada põhimääruse § 9 järgmiselt: “Ametiasutuse valitsemisalas on
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja
ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning
valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine ja valla arendamine”, komisjoni liikmed
hääletasid lisatava ülesande suhtes ja poolthäälteenamusega (poolt 5, vastu 4 komisjoni liiget)
otsustatigi esitada volikogule muudatusettepanek §-i 9 suhtes.
Küsimused ja vastused
Indrek Migur: Kas vallavalitsuse kui ametiasutuse põhimäärus ei peaks läbima mitut lugemist?
Külli Tammur: vallavalitsuse põhimäärust ei pea mitu korda lugema, küll aga peab valla
põhimääruse läbima vähemalt kaks lugemist.
Toimus arutelu.
Külli Tammur tegi ettepaneku viia läbi eraldi hääletus mõlema eelarve-ja majanduskomisjoni
poolt tehtud ettepaneku suhtes.
Rohkem küsimusi esitatud ja ettepanekuid ei tehtud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 Muuta määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavalitsuse põhimäärus“ pealkirja ja lisada selguse
huvides sulgudes sõna „ametiasutuse“ ning sõnastada see järgmiselt: „Lääne-Harju
Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus“ (poolt 16 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid
erapooletud, 3 volikogu liiget ei hääletanud).
2.2 Jätta eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanek määruse eelnõu § 9 täiendamiseks arvesse
võtmata ja kehtestada määruse eelnõu § 9 muutmata kujul (poolt 15 volikogu liiget, vastu 2
volikogu liiget, 3 volikogu liiget ei hääletanud).
Toimus hääletamine muudetud määruse eelnõu „Lääne-Harju Vallavalitsuse põhimäärus“
kehtestamiseks.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.3 kehtestada poolthäälteenamusega määruse eelnõu vallavolikogu määrusena nr 2 „LääneHarju Vallavalitsuse (ametiasutuse) põhimäärus” (poolt 15 volikogu liiget, 2 volikogu liiget
olid erapooletud, 3 volikogu liiget ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kehtestamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saati ettekannet. Ametiasutuse struktuuri projekti
ettevalmistamist alustati pärast Lääne-Harju Vallavalitsuse (otsustusorgani) kinnitamist, lisaks
Lääne-Harju vallavalitsuse ja volikogu liikmetele osalesid struktuuri projekti ettevalmistamisel
ühendatud omavalitsuste seniste ametiasutuste esindajad, protsessi nõustas OÜ Vesterra
(konsultandid Piret Lõuk ja Kadri Tillemann). Esitatud eelnõu kirjeldab üldisemalt struktuuri
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projekti koostamise põhimõtteid ja struktuuriüksuste ja teenistujate/töötajate töö iseloomu.
Struktuuriüksuste täpsemad ülesanded on kirjeldatud eelmises päevakorrapunktis kehtestatud
ametiasutuse põhimääruses ja töötajate/teenistujate tööülesanded määratakse kindlaks nende
ametijuhenditega.
Struktuuriprojekti koostamisel on lähtutud alljärgnevatest põhimõtetest ja sisendandmetest:
- olemasolevate ametiasutuste (Keila vallavalitsus, Padise vallavalitsus, Paldiski linnavalitsus
ja Vasalemma vallavalitsus) võrdlev analüüs;
- Lääne-Harju Vallavalitsuse (otsustusorgan) ja vallavolikogu liikmetelt töökoosolekute ja
intervjuude käigus kogutud sisendandmed;
- kooskõla haldusreformi eesmärgiga pakkuda elanikele kvaliteetsemaid ja kättesaadavamaid
avalikke teenuseid ning parandada piirkonna konkurentsivõimet;
- vajadus ja soov säilitada kohalikele elanikele vajalikud kohapealsed teenuskeskused ja
võimaldada teenuseid osutavate spetsialistide valdkondlikku ja piirkondlikku
spetsialiseerumist.
Ametiasutuse struktuuriprojekti eelnõu kohaselt on ametiasutuses kokku 83,3 töö- ja
teenistuskohta. Keila vallavalitsuse, Padise vallavalitsuse, Paldiski linnavalitsuse ja
Vasalemma vallavalituse uue struktuuriga võrreldavate ametikohtade summaarne töö- ja
teenistuskohtade arv on 84. Käesolevas struktuuriprojektis on kajastatud 8,5 haldusosakonna
töökohta (koristajad, majahoidja, kalmistuvaht ja haljastustööline), et tagada nende
töökohtadega seotud funktsioonide tõrgeteta täitmine. 2018. aasta jooksul on kavas teenuste
ümberkorraldamiste (koristusteenuste sisseostmine, haldusteenuste osutamine hallatavate
asutuste/sidusettevõtete poolt) käigus töökohtade koondamine ametiasutuse struktuurist.
Sõna võttis eelnõu koostaja Keila vallavalitsuse õigusnõunik Anti Pärtel. Kuna koostati mitut
põhidokumenti paralleelselt, siis on tekkinud mõningad vastuolud põhimääruse ja käesoleva
eelnõu lisa 1 vahel, nende parandamiseks on enne arutelu algust just õige aeg.
Muudatusettepanekud:
1. Ametiasutuse põhimääruse § 14 lõike 1 järgi on juhtivametnikeks vallasekretär, finantsjuht,
ametiasutuse osakonnajuhatajad ja ametiasutuse piirkonnajuhid. Seega tuleb muudatus viia
sisse ka vastavasse struktuuritabelisse.
2. KOKS § 49 lõikele 4 kuuluvad valitsuse koosseisu vallavanem ja valitsuse liikmed.
Vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu 04.11.2017.a otsusele nr 5 ja 12.12.2017.a otsusele nr
30 on abivallavanemate näol tegemist palgaliste valitsuse liikmetega. Avaliku teenistuse
seaduse (ATS) § 3 lõike 3 punkti 10 alusel ei laiene ATS valla- ja linnavalitsuse liikmetele.
Vallavanema ja abivallavanemate näol on tegemist juhtidega, kelle tegevus (s.t õigused ja
kohustused) on sätestatud KOKS-s ja teistes vallavolikogu õigusaktides.
Ametiasutuse teenistuskohtade koosseis kehtestatakse ATS-st tulenevate sätete põhjal eelpool
nimetatuid ametiasutuse teenistuskohtade koosseisus üldjuhul ei näidata, kuid ei ole ka vale
teenistuskohtade koosseisus nimetada ka palgalisi valitsuse liikmeid. Seetõttu võivad nad
teenistuskohtade koosseisus olla nimetatud, kuid mitte kui ATS-st tulenev ametikoht.
3. Arendusosakonna kahest ametikohast on üks viidud ametnikuks. Arendusspetsialist on
seotud oma tegevuses mitmete riiklike registritega, samuti toimub nii otseselt kui ka kaudselt
tema kaudu ettepanekute tegemine valla arengukavasse ja selle kaudu valla
eelarvestrateegiasse.
Lisaks eeltoodule on vaja teha ka mõned redaktsioonilised parandused ehk ühtlustada kahes
dokumendis toodud osakondade nimetuste kirjapildid.
1. Eelnõus toodud „Ehitusplaneeringute ja keskkonnaosakond“ asendada nimetusega „Ehitus, planeeringute ja keskkonnaosakond“.
2. Eelnõus pakutud „Kultuuri- ja noorsootööosakond“ asendada nimetusega „Kultuuri ja
noorsootööosakond“ (nimetus ilma sidekriipsuta on kasutuses nii ametiasutuse põhimääruses,
kui ka struktuuriskeemil).
Sõna võttis eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool. Komisjon arutas otsuse
eelnõud, selle lisadeks olevas tabelis ja struuktuuri joonises toodud teenistuskohtade koosseisu
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väga põhjalikult. Arutelul leiti, et kuna struktuuri on enne otsuse eelnõu valmimist koos
konsultantidega ja endiste vallavalitsuste ametnikega mitmeid kordi muudetud ja täiendatud,
siis see on hetkel edasiste toimingute tegemiseks valmis ja uue valla vajadustega kooskõlas.
Reaalne elu paneb asjad paika ja struktuuri saab vastavalt vajadustele alati muuta. Eelarve- ja
majanduskomisjon otsuse eelnõusse parandusettepanekuid ei esitanud.
Küsimused ja vastused
Jaan Alver: Struktuurist on näha, et igal osakonnal ei ole juhatajat, millest see on tingitud?
Anti Pärtel: Kui osakonnas on 2-3 töötajat, siis puudub vajadus eraldi osakonnajuhataja
ametikohaks. Samas on elu ju dünaamiline ja vajadusel saab alati lisada vastavasse osakonda
ka osakonnajuhataja ametikoht.
Jaan Alver: Struktuuris on kaheksa osakonda, mis on valla arenguks olulised, aga neis puudub
ühine joon, st tippametnike, juhtivametnike ja ametnike jaotus on kaootiline. Osades
osakondades pole ühtegi tippametnikku, aga näiteks sotsiaalosakonnas on 3 tippametnikku,
seevastu planeeringute osakonnas ei oleks nagu ühtegi vaja.
Anti Pärtel: Märkus on asjakohane. Selgituseks võib öelda, et sotsiaalosakond on üks
suuremaid, kus õigusaktid muutuvad kõige kiiremini. Arenguosakonnas on praegu kolm
inimest, aga võib-olla kuu aja pärast tekib vajadus spetsialistide arvu suurendada.
Jaanus Saat: Sotsiaalosakonna tippametnikud on laiali jaotatud erinevate piirkondade vahel.
Jaan Alver: Sotsiaalalal on vähem kohtuvaidlusi kui ehituse ja planeeringute alal ja leian, et
selles osakonnas peaks olema rohkem tippametnikke, nii saaks kokku hoida kohtuvaidlustele
kuluvaid summasid.
Anti Pärtel: vallakantseleis on lisaks vallasekretärile ja abivallasekretärile kaks juristi
ametikohta, kes hakkavadki lahendama kõiki vaidlusi valdkonnast sõltumata, sh ka ehitusplaneeringute alaseid.
Indrek Migur: Murelikuks teeb nn pehme pool. Kas kaks kultuurispetsialisti suudavad kogu
valla kultuurielu piisavalt arendada?
Jaanus Saat: Kultuuri ja noorsootööosakonna koosseis on alles komplekteerimisel. Praegu
kasutame vastavate mittetulundusühingute potentsiaali. Piirkondade kultuuriinimestega
kohtumistel jäi küll mulje, et neil on visioon ja tahe olemas.
Kalev Laast: Kas piirkonnajuhtidel ei olegi alluvaid?
Anti Pärtel: Piirkondades töötavad spetsialistid ja töötajad alluvad vastavatele osakondadele.
Kalev Laast: Miks vallavalitsusel on autojuhti vaja?
Jaanus Saat: Autojuhid on vajalikud sotsiaaltranspordi korraldamiseks. Üks autojuht on
Paldiski ja Padise piirkonnale ning teine Keila ja Vasalemma piirkonnale.
Külli Tammur: Seletuskirjast nähtub, et osade spetsialistide teenust hakatakse sisse ostma.
Milliste täpsemalt?
Jaanus Saat: Kõiki ametikohti ei ole otstarbekas täita, vajadusel saab teenust sisse osta. Esmalt
on plaanis sisse ostma hakata siseaudiitori ja hankespetsialisti teenust.
Rohkem küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku hääletada Anti Pärteli esitatud muudatusettepankute suhtes. Viia
otsuse eelnõu “Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis” lisas 1
teenistusgrupid vastavusse vallavalitsuse põhimääruses toodud ametnike teenistusgruppidega
ja teha otsuse eelnõu lisas 1 ka redaktsioonilised pranaduses osakondade nimetustes.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 viia volikogu otsuse eelnõu “Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseis” lisas 1 järgnevad muudatused:
3.1.1 vallavanem ja abivallavanemad on teenistuskohtade koosseisus nimetatud kui kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest tulenevad ametikohad;
3.1.2 vallasekretäri, finantsjuhi, ametiasutuse osakonnajuhatajate ja piirkonnajuhtide
teenistusgrupp on juhtivametnik;
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3.1.3 arendusosakonna kahest töökohast on üks viidud ametikohale (ametnikuks);
3.1.4 ehitusplaneeringute ja keskkonnaosakond asemele kanda lisasse 1 nimetus “Ehitus-,
planeeringute ja keskkonnaosakond”:
3.1.5 kultuuri- ja noorsootööosakond asemele kanda lisasse 1 nimetus “Kultuuri ja
noorsootööosakond”.
3.2 kinnitada poolthäälteenamusega otsuse eelnõu lisas 1 tehtud muudatused (poolt 13
volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige, 2 volikogu liiget olid erapooletud, 4 volikogu liiget ei
hääletanud).
Toimus hääletus muudetud otsuse eelnõu „Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseis” vastuvõtmiseks.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.3 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 34 “Lääne-Harju
Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis” (poolt 13 volikogu liiget, vastu 4
volikogu liiget, 1 volikogu liige oli erapooletu, 2 volikogu liiget ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhendi kinnitamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saati ettekannet. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena alustab Lääne-Harju Vallavalitsus ametiasutusena tööd 1. jaanuaril 2018.
Tulenevalt eeltoodust on vajalik kehtestada Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend, mida
rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018. Palgajuhendiga määratakse kindlaks ametnikele palga
ja töötajatele töötasu määramise ja maksmise kord, palga ja töötasu maksmise aeg ja viis,
muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.
Palgajuhendiga reguleeritakse nii vallavalitsuse ametnike kui töötajate töötasustamise alused.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel kuulub otsustamine selles küsimuses
volikogu ainupädevusse. Määruse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälteenamus.
Palgajuhend on palga määramise ja maksmise kord, mille kohustuslikud punktid on:
1. ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik;
2. muutuvpalga maksmise tingimused ja kord;
3. muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord;
4. palga maksmise aeg ja viis ehk palga maksmise kord.
Põhipalk on fikseeritud palga osa, mis on määratud ametikoha teenistusülesannete ning
ametniku teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal. Ametiasutuse palgajuhendis
on määratud põhipalga vahemik (põhipalga miinimum- ja maksimummäärad).
Muutuvpalk on ametniku palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana,
lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete
teenistusalaste saavutuste eest. Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul põhipalgale juurde
maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast. Muutuvpalka määratakse üldjuhul
üksnes eelarvevahendite olemasolul. Muud lisatasud (kohustuslik maksmine), s.o valveaeg,
ületunnitöö, öötöö, töö riigipühadel ja puuduva ametniku ülesannete täitmine.
Kuulati vallavanema Jaanus Saati ettepanekut muuta Lääne–Harju Vallavolikogu määruse
eelnõu „Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend“ §-s 4 sisalduvat palgaastmete tabelit
juhtivametnike põhipalga alammära osas. Juhtivametnike põhipalga alammääraks on eelnõus
2000 eurot. Muudetud alammääraks algselt väljapakutu asemel on 1500 eurot põhjusel, et
kõikide juhtivametnike põhipalgana ei ole tagatud alammäära 2000 eurot. Selleks, et vältida
vastuolu palgajuhendi ja teenistuskoha järgselt makstava tasu vahel on otstarbekas teha
muudatus palgajuhendi eelnõus.
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Sõna võttis eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool. Komisjon arutas
palgajuhendi eelnõud põhjalikult. Palgajuhend on dokument, milleta ei saa uus ametiasutus
funktsioneerida. Koondamiste ja üleviimiste puhul peavad töötasu maksmise alused selged
olema.
Komisjoni arvates olid eelnõu §-s 4 toodud põhipalga alammäärad samuti liiga kõrged nagu
märkis ka muudatusettepanekut tehes vallavanem. Komisjoni arutas ka eelnõu §-s 5 toodud
muutuvpalga protsenti ja leidis, et erinevalt ametnikest ei peaks töötajatele makstava
muutuvpalga osas rakendama 20 %-list piirangut, vaid tuleks lähtuda töötulemustest.
Eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevoolu esitas volikogule esitatavad
ettepanekud:
1. Muuta volikogu määruse eelnõu §-s 4 toodud põhipalga alammärasid alljärgnevalt:
- Juhtivametnik 1700 eurot
- Tippametnikud/spetsialistid ja keskastmejuhid 1000 eurot
- Keskastme ametnikud/spetsialistid 600 eurot
2. Muuta volikogu määruse eelnõu §-i 5 ja sõnastada see alljärgnevalt:
“Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema
aastasest põhipalgast, teistele töötajatele makstava muutuvpalga protsent aastasest põhipalgast
võib ületada 20 % ja sõltub konkreetse töötaja töötulemustest”.
Küsimused ja vastused:
Indrek Migur: Tulenevalt avaliku teenistuse seaduse sätetest võib ametnikele põhipalgale
juurde maksta muutuvpalka kuni 20% tema aastasest põhipalgast. Miks ei võiks töölepingu
alusel töötajatele põhipalgale juurde makstava muutuvpalga (tulemuspalga) protsent suurem
olla?
Jaanus Saat: Rakendame võrdsuse printsiipi.
Külli Tammur: Olen samal seisukohal, tulemuspalga protsent võiks kõigil olla ikka ühtsetel
alustel.
Mati Vetevool: Ettepanekut esitades olin veendunud, et tulemuspalka võiks maksta ametnikele
ja töötajatele erinevalt, aga nüüd leian, et solidaarsuse printsiip oleks ikka õiglasem.
Kalev Laast: Millisteks uues omavalitsuses palgad kujunevad?
Jaanus Saat: Püüame säilitada nende endised palgad.
Indrek Migur: Miks juhtivametniku põhipalga alammäära suurus nii suurt rolli mängib ja peab
just 1500 eurot olema?
Anti Pärtel: Üks põhjustest on see, et piirkondade juhid on struktuuri järgi juhtivametnikud ja
samaaegselt on nad ka vallavalitsuse liikmed ning nende tasu koosneb kahest komponendist –
juhtivametniku ametikohapõhine palgast ja vallavalitsuse liikme hüvitisest.
Külli Tammur: Määruse eelnõu § 6 lõikes 2 jäi tulemuspalga väljamaksmise aja osas parandus
tegemata. Eelnõus oli tulemuspalga ühekordse tasumise maksmise ajaks detsembrikuu.
Vallavalitsus tegi ettepaneku maksta tulemuspalka ühekordse tasuna kord aastas
novembrikuus.
Külli Tammur tegi ettepaneku hääletamiskorra kohta. Kuna määruse eelnõu muutmiseks on
tulnud mitmeid ettepanekuid, siis peaksime igat ettepaneku eraldi hääletama. Kaks ettepanekut
puudutasid juhtivametnike põhipalga alammäära vähendamist ja kannavad sama eesmärki –
määra madalamaks viia, summad mõnevõrra erinevad, lähtume vallavanema esitatud
madalama määra ettepanekust.
Ettepanek nr 1 (Jaanus Saat): Teha parandus volikogu määruse eelnõu “Lääne-Harju
Vallavalitsuse palgajuhend” §-s 4 Teenistusgrupid ja palgaastmed” toodud tabeli esimesel real
juhtivametniku põhipalga alammääraks 2000 euro asemel 1500 eurot.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
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OTSUSTATI:
4.1 poolthäälteenamusega muuta määruse eelnõu §-s 4 toodud juhtivametniku põhipalga
alammäär 2000-lt eurolt 1500-le eurole (poolt 18 volikogu liiget, 2 volikogu liiget ei
hääletanud).
Ettepanek nr 2 (Mati Vetevool): Teha parandus volikogu määruse eelnõu “Lääne-Harju
Vallavalitsuse palgajuhend” §-s 4 Teenistusgrupid ja palgaastmed” toodud tabeli esimesel real
juhtivametniku põhipalga alammääraks 2000 euro asemel 1700 eurot, tabeli teasel real
tippametnikud/spetsialistid ja keskastmejuhid põhipalga alammääraks 1300 euro asemel 1000
eurot ja kolmandal real keskastme ametnikud/spetsialistid põhipalga alammääraks 800 euro
asemel 600 eurot ja §-s 5 ja sõnastada see järgnevalt: “Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul
teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast, teistele töötajatele
makstava muutuvpalga protsent aastasest põhipalgast võib ületada 20 % ja sõltub konkreetse
töötaja töötulemustest”
Ettepanek nr 3 (Kalev Laast): Jätta määruse eelnõu“Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend”
§ 6 lõikes 2 märkimata tulemuspalga väljamaksmise kuu ja sõnastada § 6 lõige 2 järgmiselt:
“Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas”.
Hääletamisest võttis osa 19 volikogu liiget, Jaan Alver lahkus volikogu istungi ruumist.
OTSUSTATI:
4.2 jätta muutmata määruse eelnõu §-s 4 toodud juhtivametniku põhipalga alammäär 2000-lt
eurolt 1700-le eurole, kuna volikogu liikmed hääletasid ettepaneku nr 1 raames põhipalga
alammäraks 2000 euro asemel 1500 eurot;
4.3 poolthäälteenamusega muuta määruse eelnõu §-s 4 toodud tippametnikud/spetsialistid ja
keskastmejuhid põhipalga alammäär 1300-lt eurolt 1000-le eurole (poolt 18 volikogu liiget, 1
volikogu liige ei hääletanud);
4.4 poolthäälteenamusega muuta määruse eelnõu §-s 4 toodud keskastme
ametnikud/spetsialistid põhipalga alammäär 800-lt eurolt 600-le eurole (poolt 18 volikogu
liiget, vastu 1 volikogu liige);
4.5 muuta määruse eelnõu §-i 5 ja sõnastada see järgnevalt: “Muutuvpalka võib kalendriaasta
jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast, teistele
töötajatele makstava muutuvpalga protsent aastasest põhipalgast võib ületada 20 % ja sõltub
konkreetse töötaja töötulemustest” (poolt 5 volikogu liiget,vastu 13 volikogu liiget, 1 volikogu
liige oli erapooletu), seega jätta kehtima eelnõu § 5 esialgses redaktsioonis “Muutuvpalka võib
kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest
põhipalgast”
Jaan Alver saabus tagasi istungite ruumi.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
4.6 jätta määruse eelnõu“Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend” § 6 lõikes 2 märkimata
tulemuspalga väljamaksmise kuu ja sõnastada § 6 lõige 2 järgmiselt: “Tulemuspalka võib
maksta ühekordse tasuna kord aastas” (poolt 10 volikogu liiget, 6 volikogu liiget olid
erapooletud, 4 volikogu liiget ei hääletanud).
Rohkem ettepanekuid ei tehtud ja Külli Tammur tegi ettepaneku panna määruse eelnõu
“Lääne-Harju Vallavalitsuse palgajuhend” koos sisseviidud parandusettepanekutega
hääletusele.
Hääletamisest võttis osa 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.7 võtta poolthäälteenamusega vastu määruse eelnõu vallavolikogu määrusena nr 3 “LääneHarju Vallavalitsuse palgajuhend” (poolt 13 volikogu liiget, 3 volikogu liige olid erapooletud,
3 volikogu liiget ei hääletanud).
Kuulutati välja viieminutiline vaheaeg
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PÄEVAKORRAPUNKT 5
Maamaksumäärade kehtestamine
Kuulati abivallavanema Ago Kokser ettekannet. Volikogu peab kehtestama maamaksumäära
hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Maamaksumäär on 0,1 % kuni 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud maamaksuseaduse § 11 lõikes 4 sätestatud juhul, kus
sätestatakse, et põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksu määr on 0,1 % kuni 2.0 % maa maksustamishinnast aastas. Ühinenud
omavalitsustes on seni kehtinud erinevad maksumäärad: Paldiski linnas on kehtivateks
maamaksumääradeks 2,5 % ja 2,0 %, laekuv maamaks 2017. aastal oli ca 259 500 eurot, Keila
vallas on kehtivateks maamaksumääradeks 2,5 % ja 2,0 %, laekuv maamaks 2017. aastal oli
ca 445 300 eurot, Vasalemma vallas on kehtivateks maamaksumääradeks 1,8 % ja 1,0 %,
laekuv maamaks 2017. aastal on ca 28 000 eurot ja Padise vallas on maamaksumääradeks
hinnatsooniti 2,5 % ja 1,0 % laekuv maamaks 2017. aastal on ca 148 900 eurot. Otstarbekas on
ühtlustada maamaksumäärad ja kehtestada ühesugused maksumäärad kogu valla ulatuses.
Sõna võttis eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool. Komisjon leidis, et
maamaksumäärad peavad olema ühtsed ja komisjonil ettepanekuid määruse eelnõu
muutmiseks ei olnud.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 võtta poolthäälteenamusega vastu määruse eelnõu vallavolikogu määrusena nr 4
“Maamaksumäärade kehtestamine” (poolt 18 volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige, 1 volikogu
liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks
Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Määruse eelnõuga sätestatakse maamaksu
toetuse ja määramise kord. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt on volikogu
ainupädevuses toetuste andmise ja valla eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra
kehtestamine.
Määruse eelnõu eesmärk on toetada Lääne-Harju valla elanikke kodualuse maamaksu
tasumisel, eriti arvestades asjaolu, et maa maksumäärad tõsteti maksimummääradeni, mida
kehtiv maamaksuseadus võimaldab. Võrdluseks toon andmed endiste haldusterritooriumite
lõikes:
Endiste Keila valla ja Paldiski linna maa maksumäärad jäävad samaks, kus olid juba
maksimummäärad s.o kõikides maahinnatsoonides ühtne maksumäär 2,5% maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev
haritava maa ja loodusliku rohumaa, mille määr on 2% maa maksustamishinnast aastas.
Endise Padise valla maa maksumäärasid tõstetakse 1%-lt 2,5%-le ja haritava maa maksumäär
1%-lt 2%-le, ühtne maksumäär jääb samaks 2,5%, haritava maa maksumäära tõstetakse 1%-lt
2%-le.
Endise Vasalemma valla kõikides maahinnatsoonides tõstetakse ühtset maksumäära 1,8%-lt
2,5%-le ja haritava maa maksumäära 1%-lt 2%-le. Selline hüppeline maamaksu tõus võib olla
Lääne-Harju valla elanikele koormav. Koduomanikud peavad oma kodualuse maa eest
hakkama maksma kuni poolteist korda rohkem kui eelnenud aastatel. Loodetavasti suurendab
koduause maamaksu toetus elanike nn sissekirjutamist Lääne-Harju valda, mis oleks valla
eelarves määrava tähendusega. Määrus sätestab toetuseõiguslikuks füüsilise isiku, kelle
elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt 2017. aasta 31. detsembri seisuga on Lääne-Harju
vallas.
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Sõna võttis eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool. Komisjon leidis, et toetuse
taotlemisel on oluliseim see, et maamaksu toetust saab taotleda vaid selle kinnistu osas, mis on
kantud rahvastikuregistrisse taotleja elukohaks ja, et enne toetuse taotlemist peab maamaks
olema täies ulatuses tasutud. Komisjon leidis, et määruse eelnõus “Maamaksu toetuse suuruse
ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks” on kõik olulised kriteeriumid välja toodud.
Komisjon ei teinud eelnõu kohta ühtegi parandusettepanekut. Komisjoni liige Raul Rosenberg
jäi eriarvamusele, leides, et maamaks on oluline tuluallikas valla eelarvesse ja seetõttu ei peaks
maamaksust üldse vabastusi rakendama.
Küsimused ja vastused:
Kalev Laast: Kas sain õigesti aru, et maamaksust vabastamist saab taotleda ainult selle kinnistu
osas, kuhu taotleja elukoht on rahvastikuregistrisse kantud?
Ago Kokser: Jah, nii see on.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 võtta poolthäälteenamusega vastu määruse eelnõu vallavolikogu määrusena nr 5
“Maamaksu toetuse suuruse ja määramise korra kehtestamine 2018. aastaks” (poolt 19
volikogu liiget, 1 volikogu liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord
Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Määruse eelnõu eesmärgiks on sätestatada
Lääne-Harju vallas maamaksust vabastatavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
isikute või represseerituga võrdsustatud isikute maamaksust vabastamise tingimused ja ulatus
ning maamaksust vabastamise menetlemise kord.
Maksuvabastust saavad okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikud, kelle kasutuses on
elamumaa sihtotstarbega või õuemaa kõlvikut sisaldav maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksus Lääne-Harju vallas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa
kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Represseerituid ja nendega võrdsustatud isikuid ei ole kuigi palju, aga neile tuleb anda
seadusjärgne võimalus vabastuse taotlemiseks.
Sõna võttis eelarve- ja majanduskomisjoni esimees
muudatusettepanekuid määruse eelnõu suhtes ei olnud.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.

Mati

Vetevool.

Komisjonil

OTSUSTATI:
7.1 võtta poolthäälteenamusega vastu määruse eelnõu vallavolikogu määrusena nr 6
“Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord” (poolt 18
volikogu liiget, 2 volikogu liiget ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Isikliku kasutusõiguse seadmine Kulna külas paiknevale Raja tee katastriüksustele
Kuulati vallavalitsuse liikme Kuldar Vassiljevi ettekannet. Elektrilevi OÜ volitatud esindaja
Peeter Lellsaar esitas 24.11.2017 avalduse Kulna külas munitsipaalomandisse kuuluva Raja
tee kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Avalduse aluseks
on Leonhard Weiss Energy AS poolt koostatud tööprojekt „Keila vald. Elevaatori JA Lehola
10 kV F rekonstrueerimine“. Nimetatud projekt näeb ette keskpinge maakaabli paigaldamise
munitsipaalomandis oleva Raja tee katastriüksusele 402 m ulatuses. Keila Vallavalitsus on
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andnud projekteerimistingimused tööprojektile „Keila vald. Elevaatori ja Lehola 10 kV F
rekonstrueerimine“ ja need on kooskõlastatud Keila Vallavalitsuse ehitusspetsialistiga.
Avalduses taotletakse eelpoolnimetatud tehnorajatise (keskpinge maakaabelliin) ehitamiseks,
omamiseks ja majandamiseks isikliku kasutusõiguse seadmist Elektrilevi OÜ kasuks valla
munitsipaalomandis olevale Raja tee katastriüksusele vastavalt lisatud plaanile. Elektrilevi OÜ
kohustub kandma isikliku kasutusõiguse seadmise kulud.
Küsimused ja vastused
Kalev Laast: Kas sellel kinnistul on detailplaneeringu ala?
Kuldar Vassiljev: Ei ole.
Indrek Migur: Mis kaabel sinna paigutatakse.
Ago Kokser: Maakaabelliin nagu seletuskirjas märgitud.
Rohkem küsimusi ei esitatud ja hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI:
8.1 võtta vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 35 “Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kulna külas paiknevale Raja tee katastriüksusele”.
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Isikliku kasutusõiguse seadmine Ämari alevikus kinnisasjadele Lennu tänav L3 ja
Ämari haljasala 6
Kuulati vallavalitsuse liikme Mart Metsa ettekannet. AS Connecto Eesti esitas 04.12.2017
avalduse isikliku kasutusõiguse seadmiseks munitsipaalmaadele Ämari alevikus, Lennu tänav
L3 asuvale kinnistule pindalaga 2747 m2, mille sihtotstarve on transpordimaa ja koormatava ala
pindala on 20 m2, sideehitise pikkus on 9 m ja kaitsevööndi laius on kuni 2 m ning Ämari
alevikus, Ämari haljasala 6 kinnistule pindalaga 12135 m2, mille sihtotstarve on üldkasutatav
maa ja koormatava ala pindala on 21 m2, sideehitise pikkus 10 m ja kaitsevööndi laius on kuni
2 m.
Taotleja soovib seada Elisa Eesti Aktsiaseltsi kasuks isikliku kasutusõiguse tähtajatult ja tasuta,
õigusega omada maaüksusel maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid,
mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja
likvideerimiseks. Menetlemisel kasutatakse tööprojekti „Harju maakond, Lääne-Harju vald,
Ämari alevik, Lennu tn 24, Ämari haljasala 6 ja Lennu tänav L3: Lennu tn 24
sidekanalisatsioon”.
Elisa Eesti AS on valmis ette valmistama notariaalse kokkulepe projekti, korraldama kokkulepe
sõlmimise ning tasuma kõik nende toimingutega seotud kulud.
Küsimusi ei esitatud ja hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI:
9.1 võtta vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 36 “Isikliku kasutusõiguse seadmine”.
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Hanke läbiviimine terviseteenuste osutaja leidmiseks
Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Paldiski Linnavalitsus korraldas hanke
„Saunateenuse osutamine 2017 aastal Paldiski linnas”, mille tulemusel sõlmis linnavalitsus
töövõtulepingu OÜ-ga Freyagrupp. Teenust osutatakse Lääne-Harju vallale kuuluvas saunas
aadressil Pakri 9. Kuni 31. detsembrini 2017, mil leping lõpeb.
Pakri 9 asuv saunahoone on amortiseerunud ja ei vasta elementaarsetele sanitaarnõuetele,
koostatud ehitusekspertiisi akti kohaselt ei ole hoone renoveerimine majanduslikult
otstarbekas. Et jätkata saunateenuse osutamist 2018. ja järgnevatel aastatel, tuleb korraldada
hange, kus on tingimuseks, et pakkujal peavad olema ruumid ja tingimused saunateenuse
osutamiseks, lisaks ruumid ja tingimused jõusaali toimimiseks ning rühmatreeningute
läbiviimiseks.
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Selleks et pakkujal oleks majanduslikult põhjendatud huvi hankel osalemiseks, on otstarbekas
kuulutada välja hange, mis oleks pikema kestvusega, sest üheaastase lepingu sõlmimisest ei
ole tavaliselt ettevõtjad huvitatud. Lääne-Harju Vallavalitsus soovib välja kuulutada hanke
perioodiks 01.01.2018–31.12.2022. Kuna selle hankega võetakse rahaline kohustus pikemaks
kui üheks eelarveaastaks, siis on sellise kohustuse võtmiseks vajalik volikogu nõusolek.
Otsuse eelnõu “Hanke läbiviimine terviseteenuste osutaja leidmiseks” on läbi arutanud alatine
sotsiaalkomisjon, kellel ei olnud otsuse eelnõu kohta muudatusettepanekuid.
Küsimused ja vastused
Elena Villmann: Kas lepingut ei soovita liiga pikaks ajaks sõlmida? Kas Paldiskis peab olema
mitu jõusaali?
Olga Kugal: Ükski ärimees ei soovi teha investeeringuid ühe aastase lepingu puhul.
Täiendavate sportimisvõimaluste loomine vallas on minu arvates ainult teretulnud.
Indrek Migur: Kas teenuse osutamiseks otsitakse ainult ühte ettevõtet? Kas on alternatiive?
Mitmelt ettevõtjalt pakkumisi ootate?
Ago Kokser: Pakkujate arvu ei oska ette näha, hankes saab osaleda igaüks, kes vastab
tingimustele. Inimesed soovivad leilisauna.
Indrek Migur: Põhimõtteliselt võib teenusepakkuja tulla ka nn saunabussiga, kus on sees ka
jõusaal.
Ago Kokser: Miks mitte, kui tingimused elanike teenindamiseks on vastuvõetavad.
Kalev Laast: Kas kulud kaetakse valla eelarvest?
Ago Kokser: Jah.
Kalev Laast: Kas sama hanke raames, ei võiks küsida ka pakkumist Klooga alevikus
terviseteenuse pakkumiseks?
Ago Kokser: Praegune hange puudutab ainult Paldiskit, sest siin on varem see leping ja teenus
juba olnud.
Külli Tammur: Kui vana teenuse osutajaga lõpeb leping aasta lõpus, kas siis kuni uue
leidmiseni jäävad inimesed ilma saunateenuseta?
Ago Kokser: Peame läbirääkimisi, ehk endine lepingupartner on nõus seni jätkama kui uue
pakkujaga leping sõlmitud saab.
Rohkem küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
10.1 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 37 “Hanke
läbiviimine terviseteenuste osutaja leidmiseks” (poolt 15 volikogu liiget, vastu 2 volikogu
liiget, 2 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 11
Arvelduskrediidi pikendamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saati ettekannet. Endiste omavalitsuste pearaamatupidajate kohtumisel
lepiti kokku, et ühendamise protsessi tehniliseks lihtsustamiseks makstakse ühinevate
omavalitsuste detsembrikuu palgad välja tavapärasest varem ehk detsembrikuu viimasel tööpäeval.
Keila Vallavalitsuse eelarvele lisanduvad väljamaksed, mis sisaldavad detsembrikuu töötasusid
koos kaasnevate tööjõu maksudega moodustavad kokku ligikaudu 390 000 eurot.
Esialgsetes arvestuses ei ole arvestatud koondamishüvitisi, etteteatamise tähtaja järgimata jätmise
hüvitise ja lõpparve raha olemasoluga. Seetõttu oleks vajalik Keila Vallavalitsuse ja Danske Bank
AS Eesti filiaali vahel sõlmitud arvelduslaenu lepingu arvelduslaenu tähtaja pikendamine kuni
31.12.2018.a. tagamaks lühiajaliste kohustuste õigeaegne tasumine.
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Sõna võttis eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool. Komisjonil ei olnud otsuse
eelnõu suhtes vastuväiteid ega muudatusettepanekuid.
Küsimused ja vastused:
Nikolai Pitšugov: Mis saab laenulepingutest?
Külli Tammur: Kõikide ühinenud valdade laenulepingud tulevad Lääne-Harju vallale üle.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
11.1 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 38
“Arvelduskrediidi lepingu muutmine” (poolt 19 volikogu liiget, 1 volikogu liige oli
erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 12
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Jaan Alver: Meie uue volikogu 21 liiget on erinevatest omavalitsustest, kus igaühel oli oma
asjaajamistava. Olen jätkuvalt seisukohal, et volikogul peaks olema konkreetne töökord, kus
kõik selgelt lahtikirjutatud, KOKS-i sätted on siiski üldsõnalised. Juba mitu volikogu istungit
on toimunud töökorrata ja komisjonid ei ole saanud eelnõudele arvamust anda. Tänane
volikogu istung on esimene, kus on komisjonide tööd näha. Valla põhimäärusesse saaks ju
volikogu töökorra sisse kirjutada, aga see valmib parimal juhul alles aprillikuuks.
Külli Tammur: Minu eesmärk on valla põhimääruse tutvustus volikogu ja komisjoni liikmetele
teha jaanuaris töökoosolekul, kus konsultant tutvustab eelnõud põhjalikult. Kindlasti peab see
olema volikogu läbinud enne aprilli. Mis puudutab komisjonide tööd, siis komisjonid ei
saanudki varem tööd teha, kuna nagu me kõik teame, kinnitati komisjoni liikmed alles nädal
tagasi s.o 12. detsembril.
Kadri Kurm: Olen lasteaia kohatasude kohta kuulnud väga erinevat infot. Kas juba 1. jaanuarist
lähevad lasteaia kohatasud kallimaks?
Jaanus Saat: Kahju, et töökoosolekute käigus arutusel olnud lasteaia kohatasude määrad on
oma elu elama hakanud. Ühtegi maksumäära ametlikult kehtestatud ei ole, need peavad saama
komisjoni hinnangu ja volikogu heakskiidu.
Külli Tammur: Töödokument läks liiga vara ringlema, arutelud ei ole lõppenud. Kinnitan
siinjuures, et volikogu otsuseta lasteaia kohatasu ei kehtestata. Palun siinkohal kõigil volikogu
liikmetele anda oma panus, et selle eksitava informatsiooni levimine peatada ning selgitada
inimestele ka omaltpoolt, et tegemist oli väära infoga.
Volikogu esimees Külli Tammur kuulutas istungi lõppenuks ja teatas, et järgmine volikogu
istung toimub jaanuaris ja selle toimumise aja ning koha informatsioon saadetakse volikogu
liikmetele e-posti teel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees
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