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Algus kell 17.00, lõpp kell 19.20
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: Padise vallasekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 20 volikogu liiget: Jaan Alver, Eda Arusoo, Eduard Hmeljov, Vladimir
Kamoza, Olga Kugal, Kadri Kurm, Kalev Laast (saabus kl 17.09), Tanel Lambing, Urve
Luht, Indrek Migur, Nikolai Pitšugov, Jelena Razdorskaja, Toomas Simanson, Aleksei Šatov,
Külli Tammur, Eldar Toonverk, Simo Veskioja, Mati Vetevool, Elena Villmann, Viktoria
Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Puudus 1 volikogu liige: Valentina Pivovarova
Istungist võttis osa 12 külalist (nimekiri lisatud protokollile).
Volikogu istung on helisalvestatud.
Läbirääkimised päevakorra suhtes:
Volikogu liige, alatise eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimees Indrek Migur esitas
ettepaneku jätta istungi päevakorrast välja alljärgnevad päevakorrapunktid:
1. Päevakorrapunkt nr 9 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale volituste
andmine”, kuna see võib kaasa tuua vallale varaliste kohustuste võtmise ja päevakorrapunkt
nr 16 “Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele,
revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja
revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine”, kuna selle otsuse alusel makstakse tasusid neli
aastat ja vajaks põhjalikumat arutelu. Indrek Migur leidis, et mõlemad otsuse eelnõud peaksid
saama eelarve-ja majanduskomisjoni heakskiidu.
Külli Tammur: Päevakorrapunkti nr 9 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja
vallavanemale volituste andmine” eelnõu puudutab eelnõus toodud Väike-Pakrineeme ja
Põhjasadama 2 katastriüksuste munitsipaalomandisse taotlemist, mitte vallale varaliste
kohustuste võtmist. Pärast munitsipaalomandisse saamist toimub hindamine vastavalt
turuväärtusele.
Nikolai Pitšugov: Otsuse eelnõud on täiendatud punktiga 3, mis kinnitab, et kinnisasjade
omandamise otsustab volikogu.
Indrek Migur: Arvestades selgitusi nõustun päevakorrapunkti nr 9 päevakorda jätmisega.
Külli Tammur: Päevakorrapunkti nr 16 kohta ei ole esitatud ühtegi teist eelnõud ja volikogu
liikmetele saadetud eelnõu seletuskirjas on toodud piisavalt põhjendusi ning tabel
arvutustega, seega ei ole päevakorrapunkti nr 16 “Vallavolikogu esimehele, aseesimehele,
alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele, revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu
liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine”
päevakorrast väljajätmine põhjendatud.
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Küsimuse esitas Jaan Alver: Milline on volikogu töökord? Kas volikogu eelnõud ja
seletuskirjad lastakse dataprojektoriga seinale?
Küsimusele vastas Külli Tammur: Volikogu töökorda kehtestatud ei ole, sest ka selle
dokumendi ettevalmistamine nõuab põhjalikku eeltööd, dokumenti dokumendi pärast pole
mõtet kiirustades kehtestada. Eraldi töökorda ei ole vaja kehtestada juhul kui volikogu töö
üksikasjad kajastuvad valla põhimääruses.
Tänase istungi materjalid on kõigile laiali saadetud ja volikogu liige ise otsustab, kas prindib
need paberkandjale või loeb oma sülearvutist. Edaspidi püüan tagada eelnõude ja
seletuskirjade ning lisamaterjalide dataprojektoriga seinale laskmise.
Päevakorra suhtes ei esitatud rohkem küsimusi ega ettepanekuid.
Jaan Alver lahkus istungite ruumist kell 17.05. et tuua autost arvuti, et volikogu istungil oleks
arvutist vaadeldavad nii istungi päevakord, kui sellekohased eelnõud (istungiruumist oli
eemal ajavahemikus 17.05.-17.10.).
Hääletamisest võttis osa 19 volikogu liiget
OTSUSTATI: poolthäälte enamusega kinnitada alljärgnev volikogu istungi päevakord: (poolt
17 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid erapooletud)
PÄEVAKORD:
1. Audiitori määramine
1.1 Vasalemma valla 2017. majandusaasta auditeerimiseks
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
1.2. Paldiski linna 2017. majandusaasta auditeerimiseks
Ettekandja: Paldiski linna finantsosakonna juhataja Lauri Orgse
2. Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve
Ettekandja: Paldiski linna finantsosakonna juhataja Lauri Orgse
3. Keila Vallavalitsuse ja Paldiski Linnavalitsuse palgalistele liikmetele volituste tähtajalise
lõppemisega tasu maksmine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
4. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lohusalu tee 108 katastriüksusele
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila-Joal asuvatele Pargi allee L1 ja Kose tänav L2
katastriüksustele
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev
6. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lõunaranna tee ja Lohusaare põik katastriüksustele
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev
7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Vana tee katastriüksusele
Ettekandja: abivallavanem Ago Kokser
Kaasettekandja: vallavalitsuse liige Kuldar Vassiljev
8. Katastriüksuse jagamine
8.1 Rummu alevik Tamme katastriüksus
8.2 Lemmaru küla Vahepõllu katastriüksus
Ettekandja: vallavalitsuse liige Mart Mets
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale volituste andmine
Ettekandja: keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov
10. Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine
Ettekandja: eelarve-ja majanduskomisjoni esimees Mati Vetevool
11. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Olga Kugal
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12. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine
Ettekandja: keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov
13. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine
Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aleksei Šatov
14. Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine
Ettekandja: vallavanem: Jaanus Saat
15. Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele ametiauto, isikliku sõiduauto kasutamise
ametisõitudeks hüvitise, ametitelefoni kasutamise limiidi ning muude soodustuste määramine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
16. Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele,
revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja
revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
PÄEVAKORRAPUNKT 1
1.1 Audiitori määramine Vasalemma valla 2017. majandusaasta auditeerimiseks
Kuulati vallavalitsuse liikme Mart Metsa ettekannet Vasalemma valla 2017. majandusaasta
auditeerimise kohta. Ühinemise aasta majandusaasta aruanne koostatakse iga ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuse kohta eraldi. 20.09.2017 tegi AMC Audit OÜ juhatuse
liige/vandeaudiitor pakkumise Vasalemma valla 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande auditeerimiseks. Sama firma on ka eelnevatel aastatel Vasalemma valla
audiitoriks olnud. Auditi läbiviimisega on kiire, kuna see on vajalik läbi viia juba veebruaris
2018. Teenuse hind on võrreldes eelmise auditiga sama ja seetõttu on mõistlik, et viimase
majandusaasta aruande auditeerib sama audiitor.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI: võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 16
„Audiitori määramine” (poolt 18 volikogu liiget, 2 volikogu liiget ei hääletanud).
1.2 Audiitori määramine Paldiski linna 2017. majandusaasta auditeerimiseks
Kuulati Paldiski Linnavalitsuse pearaamatupidaja Lauri Orgse ettekannet.
07.11.2017. a toimunud Lääne-Harju valla moodustanud omavalitsuste pearaamatupidajate
koosolekul lepiti kokku, et 2017. a majandusaasta aruannete auditeerimisega tuleb alustada
juba algava aasta jaanuaris.
Paldiski linna audiitor oli määratud perioodiks 2014-2016, millele eelnes Paldiski
Linnavalitsuse lihthange, kus pakkumised saadi kahelt audiitorfirmalt. Valituks osutus
odavama pakkumise teinud Audest Audiitorteenuste osaühing. Kuna enne ühinemist on
Paldiski linnal eraldiseisvalt vaja audiitorit vaid ühe majandusaasta auditeerimiseks, siis teeb
finantsosakond ettepaneku jätkata sellel korral sama audiitoriga, s.o Audest Audiitorteenuste
OÜ-ga, sama hinnaga millega osutati audiitorteenust aastatel 2014-2016. arvestades asjaolu,
et nende tehtud hinnapakkumine 2017. aastaks on sama suur kui 2014. aastal. Seega võib
eeldada et nende poolt pakutud hind on suure tõenäosusega ka praegu odavaim ning isegi kui
mõni pakkuja teeks veelgi soodsama pakkumise, siis eelnevalt auditeerinud audiitoril on eelis
juba seetõttu, et asutuse protseduurid ja eripärad on teada ning audiitor ei vaja täiendavaid
päringuid ega tutvumist põhjustades raamatupidamisele lisakoormust, mis seoses
ühinemisega on niikuinii ajutiselt suurenenud.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
3

OTSUSTATI: võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 17
„Audiitori määramine” (poolt 19 volikogu liiget, 1 volikogu liige ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve
Kuulati Paldiski Linnavalitsuse pearaamatupidaja Lauri Orgse ettekannet, milles ta andis
ülevaate lisaeelarve koostmise vajaduse kohta ja tõi välja lisaeelarve olulisemad aspektid.
Põhiline vajadus lisaeelarve vastuvõtmiseks seisneb palgafondis, mida on suurendatud
niipalju, et oleks võimalik detsembri palk välja maksta detsembrikuus. Nii lepiti kokku
ühinevate omavalitsuste pearaamatupidajate nõupidamisel 7. novembril 2017. Vastasel juhul
tuleks detsembri palgaarvestus teha jaanuari esimestel päevadel juba uues ühises andmebaasis
(kuna jaanuari väljamaksete deklaratsioon peab olema üks ja uue omavalitsuse oma), mis
võib tekitada ajalisi ja tehnilisi probleeme, sh jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused, mis
teevad maksuarvestuse oluliselt keerulisemaks. Kuna Paldiski eelarve on kassapõhine, siis
tuleb see muudatus kajastada eelarves. Lisaks sisaldab palgafond ka uue volikogu poolt
kinnitatud lahkumishüvitisi endisele linnapeale ja volikogu esimehele.
Kui juba lisaeelarvet tegema hakkasime, siis käisime kriitilise pilguga üle ka teised eelarve
read.
Põhitegevuse tuludes suurendatakse tulumaksu ja müügitulu, mille laekumist on novembri
seisuga võimalik täpsemini prognoosida. Vähendatud on tasandus- ja toetusfondi, mille
summad on selgunud 2017.aasta jooksul.
Antavad tegevustoetused on vastavusse viidud uute toetusfondi summadega, ühiskondlike
tegevuste MTÜ-de toetus tõuseb osalt spordivaldkonna arvelt, peamine kulu on
bussitranspordi võimaldamine.
Majanduskuludes on märgatavalt suurenenud teedehoiu rida, kuna teostati mitmeid
ühekordseid töid (puude istutamine Raudteejaama-Rae tänava kergliiklustee kõrvale ja
maastiku korrastamine, pumpla lammutamine Peetri-Rae tänava läbimurde alal, kruusa vedu
poolsaare teedele jm).
Territoriaalne planeerimine sisaldab Kadakaranna maatüki detailplaneeringut, mille eesmärk
oli aidata kaasa maatüki müügile.
Spordikeskus ja Muusikakool on teinud mitmeid ühekordseid kulutusi seoses remontidega,
spordikeskuses on muuhulgas linnavalitsuse otsusega pikendatud lahtiolekuaega, mis tõi
kaasa samuti lisakulusid. Koolide kuludesse on lisandunud ühekordse ostuna IT-tehnika
soetus kõikidesse üldhariduskoolidesse, sh osaliselt HITSA programmi raames (kokku üle 40
tuhande euro).
Saadavatest investeeringutoetustest on välja jäetud Rae tänava kergliiklustee ja
tänavavalgustus, alles jäi Peetri-Rae läbimurde eest saadud toetus. Kergliiklustee aruanne on
küll EAS-ile esitatud, aga väljamakse 2017. aastal ei ole tõenäoline. Suurima müügitulu andis
Kadakaranna maatükk, mille müük ei olnud esialgses eelarves planeeritud.
Laenu võtmine kokku 820 tuhat eurot läheb täies mahus investeeringute katteks
(investeeringud kokku 1554,4 tuhat eurot miinus saadud toetus 727,5 tuhat eurot). Lisaks on
2018. aasta alguses oodata laekumist EAS-ilt kergliiklustee eest summas 168,2 tuhat eurot.
Põhitegevuse tulem läheb ühekordselt negatiivseks, kuid see on tingitud kassapõhisest
metoodikast, eeldusel et detsembri palk makstakse kõikidele asutustele välja detsembris.
Samuti sisaldab eelarve praegusel kujul juba välja makstud lahkumishüvitisi, mille riik
tulevikus kompenseerib.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
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OTSUSTATI: võtta poolthäälteenamusega vastu määruse eelnõu vallavolikogu määrusena
nr 1 „Paldiski linna 2017. aasta lisaeelarve” (poolt 17 volikogu liiget, 3 volikogu liige olid
erapooletud)
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Keila Vallavalitsuse ja Paldiski Linnavalitsuse palgalistele liikmetele volituste
tähtajalise lõppemisega tasu maksmine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Esmalt tegi K.Tammur ettepaneku
muuta otsuse eelnõu õiguslikke aluseid, kus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17
lõige 41 on ekslik, kuna puudutab volikogu liikmeid, mitte vallavalitsue liikmeid. Samuti
peaks preambulist eemaldama töölepingu seaduse § 68 lõike 1, millele viitamine antud otsuse
eelnõus ei ole asjakohane. Nimetatud muudatused on redaktsioonilise tähendusega ja ei
muuda otsuse eelnõu sisu.
Külli Tammur selgitas, et 4. novembril otsustas vallavolikogu hüvitise ja lõpparve maksta
küll endistele Lääne–Harju vallaks ühinenud valdade ja linna vallavanematele ja linnapeale,
kuid ei tehtud otsust omavalitsuste palgaliste valitsuse liikmete osas. Väljamaksmisele kuulub
seaduse alusel saamata jäänud töötasu ja puhkusekompensatsioon. Muude hüvitiste tasumise
otsustamine on volikogu ainupädevuses. Keila endine vallavanem Jaan Alver on teinud
ettepaneku maksta kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 541 lõike 1 alusel ametist
lahkunud vallavalitsuse liikmetele hüvitist. Vallavalitsus ei nõustunud J.Alveri ettepanekuga.
Sõna võttis Jaan Alver. Endise vallavanemana tunnen end halvasti oma meeskonna liikmete –
vallavalitsuse liikmete – ees halvasti, hüvitist maksti vallajuhtidele, aga mitte neile, kes on
töötanud suurepäraselt ja aidanud oma tööpanusega kaasa Keila valla arengule.
Vallaametnikud said ühe kuupalga ulatuses preemiat, aga kolm abivallavanemat ja Paldiski
abilinnapea ei ole saanud mingit hüvitist. Leian, et see on nende suhtes ebaõiglane, nad
väärivad tunnustust ja oleksid väärt hüvitist kasvõi ühe kuupalga ulatuses.
Jaan Alveri selgitused: Endise vallavanemana tunnen end oma meeskonna liikmete –
vallavalitsuse liikmete – ees halvasti ja ebamugavalt. Hüvitist maksti vaid
omavalitsusjuhtidele, kuid mitte palgalistele vallavalitsuse liikmete – abivallavanematele, kes
on samuti nn poliitiliselt volikogude poolt juhtivkodadele määratud. Nad on suurepäraste
töötulemustega ja aidanud oma tööpanusega kaasa Keila valla arengule. Sealjuures
vallaametnikud said ühe kuupalga ulatuses preemiat, aga kolm abivallavanemat ja Paldiski
abilinnapea ei ole saanud mingit hüvitist. Leian, et see on nende suhtes ebaõiglane, nad
väärinuks tunnustust ja oleksid väärt hüvitist kasvõi ühe kuupalga ulatuses.
Külli Tammur: Jaan Alveri taotlus on saadetud kõigile volikogu liikmetele. Ka vallavalitsus
arutas seda ja andis eitava vastuse eelkõige seetõttu, et Keila valla eelarve on suures
miinuses.
Kalev Laast tegi ettepaneku, et selguse huvides peaks otsuse eelnõu punktides 1-3 olema
vallavalitsuse või linnavalitsuse liikme ees olema sõna “palgaline”.
Rohkem ettepanekuid ja parandusi otsuse eelnõu suhtes ei esitatud.
Enne hääletamist taandasid end volikogu liikmed: Kadri Kurm, Kalev Laast ja Elena
Vilmann.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 17 volikogu liiget
OTSUSTATI:
3.1 muuta otsuse eelnõu “Keila Vallavalitsuse ja Paldiski Linnavalitsuse palgalistele
liikmetele volituste tähtajalise lõppemisega tasu maksmine” eelnõu preambulit ja eemaldada
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sealt eelnõud mitte puudutavad sätted: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõige
41 ja töölepingu seaduse § 68 lõike 1 ning sõnastada otsuse eelnõu preambul järgmiselt:
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lõigete 42 ja 43 ja töölepingu seaduse §-1 71
alusel”
3.2 lisada otsuse eelnõu punktidesse 1-3 (k.a nende alapunktidesse) vallavalitsuse ja liikme
sõnade vahele sõna “palgaline”. Näitena punkt 1 uues redaktsioonis “1. Maksta Keila
vallavalitsuse palgalistele liikmetele ametist vabastamisel seoses volituste tähtajalise
lõppemisega 04.11.2017”.
3.3 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 18 “Keila
Vallavalitsuse ja Paldiski Linnavalitsuse palgalistele liikmetele volituste tähtajalise
lõppemisega tasu maksmine” (poolt 13 volikogu liige, vastu 3 volikogu liiget, 1 volikogu
liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Isikliku kasutusõiguse seadmine Lohusalu tee 108 katastriüksusele
Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Leonhard Weiss Energy AS esitas taotluse
munitsipaalomandisse taotletava maa koormamiseks isikliku kasutusõigusega. 20.09.2017
esitatud kinnistamisavalduse alusel on omanik Keila vald (täna Lääne-Harju vald). Taotluse
aluseks on Keskkonnaprojekt OÜ poolt projekteeritud töö nr 1548 „Lohusalu tee 110
liitumine“, mis on kooskõlastatud Keila Vallavalitsusega. Taotluse alusel soovitakse seada
nimetatud munitsipaalmaale tehnorajatise - maakaabelliini ehitamiseks tähtajatu
maakasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
Küsimusi ei esitatud ja hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI:
4.1 võtta vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 19 “Isikliku kasutusõiguse seadmine
Lohusalu tee 108 katastriüksusele”.
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila-Joal asuvatele Pargi allee L1 ja Kose tänav L2
katastriüksustele
Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Peeter
Lellsaar esitas 19.07.2017 avalduse Keila vallale (nüüd Lääne-Harju vald) kuuluvate
kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Avalduse aluseks
on Leonhard Weiss Energy AS poolt koostatud tööprojekt „Keila vald, Keila-Joa parkmetsa
veepumpla liitumine“. Projekt näeb ette madalpinge maakaabli paigaldamise Pargi allee L1 ja
Kose tänav L2 osas teekatte alla kinnisel meetodil kaablikaitsetorusse, sügavusele
minimaalselt 1 m. Projekt on kooskõlastatud Keila Vallavalitsusega. Avalduses taotletakse
tehnorajatise püstitamiseks isikliku kasutusõiguse seadmist Elektrilevi OÜ kasuks valla
munitsipaalomandis olevatele tee maa-aladele, asukohaga Pargi allee L1, Keila-Joa alevik,
Lääne-Harju valdja Kose tänav L2, Keila-Joa alevik, Lääne-Harju vald. Isikliku
kasutusõiguse sisu on tehnorajatise ehitamine, omamine ja majandamine.
Küsimusi ei esitatud ja hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI:
5.1 võtta vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 20 “Isikliku kasutusõiguse seadmine
Keila-Joal asuvatele Pargi allee L1 ja Kose tänav L2 katastriüksustele”.
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Isikliku kasutusõiguse seadmine Lõunaranna tee ja Lohusaare põik katastriüksustele
6

Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Elektrilevi OÜ ja Empower AS volitatud
esindaja Jaanus Kaldoja esitas 19.10.2017 avalduse Keila vallale (nüüd Lääne-Harju vallale)
kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega. Avalduse aluseks on Empower
AS poolt projekteeritud töö nr 003/17 „Serva kinnistu elektriliitumise tööprojekt, Laulasmaa
küla, Keila vald Harjumaa PL4130“. Projekt näeb ette Serva kinnistu liitumiskilbi
paigaldamise Serva kinnistu piirist 1,5 m kaugusele munitsipaalomandis olevale maale ning
100 m pikkuse 0,4 kV kaabelliini (kaitsevööndiga 1 m kaabli teljest) paigaldamise, mis
paigaldatakse lahtisel meetodil kaitsetorus 1 m sügavusele. Projekt on kooskõlastatud Keila
Vallavalitsuse ehitusspetsialistiga. Avalduses soovitakse seada tehnorajatise püstitamiseks
tähtajatu maakasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks munitsipaalomandis olevatele
katastriüksustele asukohaga Lõunaranna tee, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald ja Lohusaare
põik, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald. Isikliku kasutusõiguse sisu on tehnorajatise
ehitamine, omamine ja majandamine.
Küsimused ja vastused:
Indrek Migur: Nimetatud ala detailplaneering on lõpusirgel, kas tehnorajatise püstitamine ei
sega seda protsessi?
Ago Kokser: Ei sega
Kalev Laast: Planeeringusse tuleks kanda märge isikliku kasutusõiguse seadmise kohta.
Ago Kokser: Kanname planeeringule vastava märkuse.
Rohkem küsimusi ei esitatud ja hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI:
6.1 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 21 “Isikliku kasutusõiguse seadmine
Lõunaranna tee ja Lohusaare põik katastriüksustele”.
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Isikliku kasutusõiguse seadmine Vana tee katastriüksusele
Kuulati abivallavanema Ago Kokseri ettekannet. Elektrilevi OÜ volitatud esindaja Peeter
Lellsaar esitas 10.04.2017 taotluse munitsipaalmaale tehnorajatise püstitamiseks nõusoleku
saamiseks Lääne-Harju vallas Illurmaa külas asuvale Vana tee kinnistule. Projekt on
kooskõlastatud Keila Vallavalitsusega. Elektrilevi OÜ soovib seada isikliku kasutusõiguse
ehitatavale 2212 m pikkusele keskpinge maakaabelliinile, kaitsevööndiga 1 m mõlemale
poole kaablit, kasutusõiguse alaga 424 m2. Isikliku kasutusõiguse sisu on tehnorajatise
ehitamine, omamine ja majandamine.
Mati Vetevool tegi täpsustuse: Kui ehitatava maakaabelliini pikkus on 2212 meetrit, siis
peaks kasutusõiguse ala suurus olema 4424 m2.
Ago Kokser: Eelnõusse on sattunud näpuviga ja see tuleb parandada.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
7.1 muuta otsuse eelnõu punkti 1.1 kasutusõiguse ala suurust 424 m2-lt 4424 m2-le ja
sõnastada otsuse eelnõu punkt 1.1 järgmiselt: “1.1 Kasutusõigus Vana tee katastriüksusel
seatakse ehitatavale 2212 m pikkusele keskpinge maakaabelliinile, kaitseõiguse alaga 4424
m2, vastavalt lisatud plaanile (lisa).
7.2 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 22 “Isikliku
kasutusõiguse seadmine Vana tee katastriüksusele” (poolt 20 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
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Katastriüksuse jagamine
8.1 Rummu alevik Tamme katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine
Kuulati vallavalitsuse liikme Mart Metsa ettekannet. Omaniku soovil jagatakse
maatulundusmaast
maatükk
äriotstarbelise
ehitise
püstitamiseks.
Vastavalt
maakatastriseaduse sätetele tuleb ilma ehitisteta maatulundusmaa sihtotstarbega
katastriüksusele ehitise püstitamiseks moodustada iseseisev ehitise alust ning selle
teenindamiseks vajalikku maad hõlmav katastriüksus, mille sihtotstarbe määrab
detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise korral volikogu vastavalt ehitise
kasutamise otstarbele. Jagatav Tamme katastriüksus asub hajaasustusega alal ja ei ole
detailplaneeringu kohustusega ala.
Küsimused ja vastused
Kalev Laast: Kas Tamme kinnistu jagamiseks on olemas alusdokumendid näiteks
projekteerimistingimused, ehitusluba vms?
Mart Mets: Alusdokumendid puuduvad. Probleem seisneb selles, et kinnistu omanikul ei ole
mõtet alusdokumentide taotlemiseks teha kulutusi enne, kui katastriüksus on volikogu otsuse
alusel jagatud. Antud kinnistu puhul ei ole ka detailplaneeringu koostamise kohustust.
Kadri Kurm: Mida sellele ärimaa sihtotstarbega Tammetare katastriüksusele planeeritakse
ehitada?
Mart Mets: Kuna Tammetare katastriüksus on Padise tankla kõrval, siis soovitakse sinna
ehitada väike kiirtoidukiosk.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
8.1 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 23
“Katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine” (poolt 15 volikogu liiget, 3 volikogu
liiget olid erapooletud, 2 volikogu liiget ei hääletanud).
8.2 Lemmaru küla Vahepõllu katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine
Kuulati vallavalitsuse liikme Mart Metsa ettekannet. Lemmaru külas asuva Vahepõllu
katastriüksuse jagamise küsimus on analoogne eelmises punktis arutusel olnud katastriüksuse
jagamisega. Katastriüksusel ei ole detailplaneeringu kohustust ja see asub hajaaasustusega
alal. Erinevus vaid selles, et jagamise tulemusel tekkiva Palmi katastriüksus sihtotstarve on
100 % ehitusmaa, millele soovitakse ehitada elamu.
Küsimusi ei esitatud ja hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI:
8.2 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 24 “Katastriüksuse jagamine ja
sihtotstarvete määramine”.
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale volituste andmine
Ettekandega esines keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimees Nikolai Pitšugov. Kindlasti
on kõik volikogu liikmed lugenud otsuse eelnõud ja pikka ning põhjalikku seletuskirja.
Paldiski LNG terminali mandriosa detailplaneeringu alale jääb riigile kuuluv kinnistu
nimetusega Väike-Pakrineeme, pindalaga 23367 m2, sihtotstarbega 100% tootmismaa.
Nimetatud kinnistu kujutab endast terminali arendavatele ettevõtjatele kuuluvate kinnisasjade
vahele jäävat maariba, millele on riigi esindate poolt kooskõlastatud detailplaneeringu
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kohaselt ette nähtud peamiselt BALTICCONNECTOR´i kompressorjaama ning terminali
sidustavate tehnorajatiste- ja kommunikatsioonide paigutamine. Nimetatud kinnistu osas on
riigivara valitsejaks Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet.
Mere ja Paldiski Sadamate AS-le kuuluva Paldiski Põhjasadama moodustava territooriumi
vahele jääb kitsa ribana riigile kuuluv kinnistu nimetusega Põhjasadama 2, pindalaga 17 693
m2, sihtotstarbega 100% tootmismaa. Riigile kuuluval kinnisasjal puudub iseseisev
juurdepääs avalikus kasutuses olevalt teelt ja oma ribalise ning korrapäratud kuju tõttu on
kinnistut võimalik kasutada üksnes koos Paldiski Põhjasadama ülejäänud territooriumiga.
Seni on nimetatud projekte õigusaktidega määratud piirides toetanud Paldiski Linnavalitsus ja
Linnavolikogu. Ka Lääne-Harju Vallavolikogul oleks mõistlik suurprojekti toetamist jätkata.
Viimases, veel Paldiski Linnavalitsusele adresseeritud, eitavas vastuses on keskkonnaminister
leidnud, et soovitud kinnisasju on kohalikul omavalitsusel võimalik omandada
riigivaraseaduse § 33 lõike 11 ja § 34 alusel, mis võimaldavad kohalikul omavalitsusel
taotleda riigile kuuluvaid kinnisasju, kui kinnisasjad on vajalikud kohaliku omavalitsuse
üksusel ettevõtluskeskkonna arendamiseks.
Samas kirjas selgitab keskkonnaminister, et riigivaraseaduse alusel maa võõrandamisel
eeldab riik, et maaüksused on eelnevalt valla või linna üldplaneeringuga kavandatud äri- või
tootmismaa kasutusotstarbega maaks.
Keskkonnaministri poolt viidatud alustel riigile kuuluva maa kohaliku omavalitsuse üksuse
omandisse taotlemine tähendab seda, et riik võõrandab maa kohalikule omavalitsusele tasu
eest, mis võrdub 65%-ga vastava kinnisasja harilikust väärtusest (turuhinnast). Müügihind
tuleb tasuda viie aasta jooksul lepingu sõlmimisest arvates ja tasumisgraafik lepitakse kokku
võõrandamislepingus. Maatükkide harilik väärtus määratakse kindlaks eksperthinnangute
alusel.
Riigimaa omandamismenetluse sujuvaks korraldamiseks on otstarbekas anda kõigi vajalike
menetluse käigus koostamisele ja allkirjastamisele kuuluvate dokumentide, taotluste,
nõusolekute jms allkirjastamise õigus Lääne-Harju vallavanemale, kellel on õigus vajadusel
kaasata menetlusse erialaspetsialiste, et esindada valla huvisid parimal võimalikul moel.
Nikolai Pitšugov tegi ettepaneku täiendada otsuse eelnõud punktiga 3, mis kinnitab, et
kinnisasjade omandamise otsustab volikogu.
Küsimused ja vastused
Indrek Migur: Kui Lääne-Harju vald saab nimetatud kinnistud endale, kas siis müüakse need
ära?
Nikolai Pitšugov: Võimalik, aga see toimub pärast seda kui on kehtestatud vallavara
kasutamise, käsutamise ja võõrandamise kord.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
9.1 täiendada volikogu otsuse “Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale
volituste andmine” eelnõud punktiga 3 ja sõnastada see järgmiselt: ”3. Kinnisasjade VäikePakrineeme ja Põhjasadama 2 omandamise otsustab Lääne-Harju Vallavolikogu”;
9.2 muuta otsuse eelnõu punkt 3 punktiks 4 ja punkt 4 punktiks 5;
9.3 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 25 “Maa
munitsipaalomandisse taotlemine ja vallavanemale volituste andmine” (poolt 19 volikogu
liiget, 1 volikogu liige oli erapooletu).
PÄEVAKORRAPUNKT 10
9

Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine
Volikogu esimees Külli Tammur tutvustas volikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamise
protseduuri. Komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe esildise alusel ühe
nimekirjana ja iga liikme osas eraldi ei hääletata.
Kuulati eelarve-ja majanduskomisjoni esimehe Mati Vetevoolu ettekannet. Eelarve- ja
majanduskomisjoni liikmeks soovis saada 20 inimest. Langetasin otsuse põhimõttel, et igast
endisest vallast oleks esindaja. Kõik kinnitatavad komisjoni liikmed on andnud nõusoleku.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
10.1 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmete
kinnitamine” punkti 1 alapunkte 1.1-1.7 komisjoni liikmete nimedega ja sõnastada punkt 1
järgmiselt: “1. Kinnitada vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmeteks: 1.1 Nikolai
Bogatšev; 1.2 Vahur Kukk; 1.3 Raul Rosenberg; 1.4 Peeter Schneider; 1.5 Peep Siitam; 1.6
Toomas Simanson; 1.7 Aleksei Šatov.”
10.2 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 26
“Vallavolikogu eelarve-ja majanduskomisjoni liikmete kinnitamine” (poolt 17 volikogu
liiget, vastu 1 volikogu liige, 2 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 11
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine
Kuulati sotsiaalkomisjoni esimehe Olga Kugali ettekannet. Komisjoni liikmete leidmisel
kasutasime nn kodupaiga printsiipi, soovisime, et igast endisest vallast oleks esindaja olemas.
Kõik kinnitatavad komisjoni liikmed on andnud nõusoleku.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget (J.Alver lahkus volikogu ruumist)
OTSUSTATI:
11.1 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine” punkti
1 alapunkte 1.1-1.7 komisjoni liikmete nimedega ja sõnastada punkt 1 järgmiselt: “1.
Kinnitada vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmeteks: 1.1 Eda Arusoo; 1.2 Ants Kiviselg; 1.3
Svetlana Kivistik; 1.4 Janika Molejus; 1.5 Jelena Razdorskaja; 1.6 Maret Vetemaa; 1.7
Viktoria Visbek.”
11.2 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 27
“Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine” (poolt 15 volikogu liiget, vastu 2
volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 12
Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine
Kuulati keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe Nikolai Pitšugovi ettekannet
keskkonna-ja planeerimiskomisjoni liikmete valiku kohta. Kõik kinnitatavad komisjoni
liikmed on andnud nõusoleku.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
12.1 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu keskkonna-ja planeerimiskomisjoni liikmete
kinnitamine” punkti 1 alapunkte 1.1-1.7 komisjoni liikmete nimedega ja sõnastada punkt 1
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järgmiselt: “1. Kinnitada vallavolikogu keskkonna-ja planeerimiskomisjoni liikmeteks: 1.1
Mait Kornet; 1.2 Tanel Lambing; 1.3 Toivo Lambing; 1.4 Peeter Pere; 1.5 Kristina Pärni; 1.6
Madis Vaikmaa; 1.7 Simo Veskioja.”
12.2 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 28
“Vallavolikogu keskkonna-ja planeerimiskomisjoni liikmete kinnitamine” (poolt 14 volikogu
liiget, vastu 1 volikogu liige, 4 volikogu liiget olid erapooletud, 1 volikogu liige ei
hääletanud).

PÄEVAKORRAPUNKT 13
Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine
Kuulati haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe Aleksei Šatovi ettekanet kinnitamisele
kuuluvate komisjoni liikmete kohta
Kõik kinnitatavad komisjoni liikmed on andnud nõusoleku.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
13.1 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete
kinnitamine” punkti 1 alapunkte 1.1-1.7 komisjoni liikmete nimedega ja sõnastada punkt 1
järgmiselt: “1. Kinnitada vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeteks: 1.1
Jüri Alter; 1.2 Eduard Hmeljov; 1.3 Hannes Kasemaa; 1.4 Kristi Lambing; 1.5 Käti TeärRiisaar; 1.6 Mati Vetevool; 1.7 Viktoria Visbek.”
13.2 võtta poolthäälteenamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 28
“Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine” (poolt 15
volikogu liiget, vastu 3 volikogu liige, 1 volikogu liige oli erapooletu, 1 volikogu liige ei
hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 14
Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Lääne-Harju vallavolikogu 04.11.2017 otsuse
nr 4 “Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine” punkti 1.2 kohaselt on
vallavalitsuse struktuuris ette nähtud kaks abivallavanema ametikohta. Tänase otsusega
nimetatakse ametisse palgalise vallavalitsuse liikmena teine abivallavanem Urve Luht, kes
asub tööle 13. detsembrist 2017. Volikogu pädevuses on abivallavanemale töötasu suuruse
määramine.
Volikogu liige Elena Villmann palus Urve Luhtil end tutvustada.
Kuulati Urve Luhti sõnavõttu, milles ta tutvustas oma varasemat tegevust.
Küsimused ja vastused:
Volikogu liige Olga Kugal: Kui Keila Vallavalitsuse eelarve on miinuses, siis kuidas saab
abivallavanemale sealt eelarvest töötasu maksta?
Jaanus Saat: Siinjuures räägime me vaid poole kuu palgast, mitte suurtest summadest, mida
sooviti maksta Keila Vallavalitsuse liikmetele hüvitisena
Rohkem küsimusi ei esitatud.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
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OTSUSTATI:
14.1 täiendada otsuse eelnõu “Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu
määramine” punkti 1 palgalise vallavalitsuse liikme nimega ja muuta ametisse nimetamise
kuupäeva ning sõnastada eelnõu punkt 1 järgmislt: “Nimetada Urve Luht alates 13.
detsembrist 2017 vallavalitsuse palgalise liikmena ametinimetusega abivallavanem”.
14.2 täiendada otsuse eelnõu punkti 2 palgalise vallavalitsuse liikme nimega ja sõnastada
eelnõu punkt 2 järgmiselt: “Määrata abivallavanema Urve Luhti töötasuks 2400 eurot kuus”:
14.3 täiendada otsuse eelnõu punkti 3 palgalise vallavalitsuse liikme nimega ja töötasu
maksva valla nimega ning sõnastada eelnõu punkt 3 järgmiselt: “Maksta 2017. aastal
abivallavanema Urve Luhti töötasu välja Keila valla 2017. aasta eelarvest”.
14.4 võtta poolthäälte enamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 30
“Vallavalitsuse palgalise liikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine” (poolt 14
volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige, 2 volikogu liiget olid erapooletud, 3 volikogu liiget ei
hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 15
Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele ametiauto, isikliku sõiduauto kasutamise
ametisõitudeks hüvitise, ametitelefoni kasutamise limiidi ning muude soodustuste
määramine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Kõik soodustused ja hüvitised peavad
olema volikogu poolt määratud ja reguleeritud. Hüvedeks on ametiauto kasutamine, isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise suuruse määramine ja ametitelefoni
kasutamine. Mõistlik on rakendada käesolevat otsust tagasiulatuvalt ehk volikogu poolt
vallavanema valimise ja vallavalitsuse liikmete kinnitamise hetkest. Isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise hüvitise piirmäär tuleneb Vabariigi Valitsuse vastavast määrusest
ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise saamiseks peab pidama
sõidupäevikut.
Küsimusi ei esitatud.
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
15.1 võtta poolthäälte enamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 31
“Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele ametiauto, isikliku sõiduauto kasutamise
ametisõitudeks hüvitise, ametitelefoni kasutamise limiidi ning muude soodustuste
määramine” (poolt 15 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid epooletud, 3 volikogu liiget ei
hääletanud).
PÄEVAKLORRAPUNKT 16
Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele,
revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja
revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu maksmist reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja vastava
otsuse tegemine kuulub vallavolikogu ainupädevusse.
Koos otsuse eelnõuga saadetud seletuskirjas on toodud tabel, mis kirjeldab endiste
omavalitsuste volikogudega seonduvaid personalikulusid 2017. aasta eelarves ja käesoleva
eelnõuga kirjeldatud tasude mõju eelarvele.
Tasude määramisel on aluseks võetud vallavanemale määratud tasu suurus ja tingimuseks on,
et volikogu personalikulud ei suurene võrreldes varasema nelja omavalitsuse kogukuludega.
12

Varem oli nelja omavalitsuse volikogu personalikulu 197 497 eurot (sh maksud). Eelnõus
toodud ettepanekuga tehtav aastane kulu Lääne-Harju omavalitsuses on 128 512 eurot (sh
maksud). Arvutuste kohaselt vähenevad volikogu personalikulud ca 69 000 euro võrra aastas.
Tasu suuruse määramisel on lähtutud eeldusest, et volikogu esimehe vastutus, ülesanded ja
koormus on võrreldavad vallavanema omaga, kuid lähtudes töökorralduslikest ja- jaotuslikest
kokkulepetest volikogu esimehe ning aseesimeeste vahel, on töö ja tasu jagatud volikogu
esimehe ning aseesimeeste vahel. Volikogu aseesimehed täidavad volikogu esindamisega
seonduvaid ülesandeid ehk peamiselt osaledes erinevatel üritustel, kus volikogu esindatus on
eeldatav. Volikogu aseesimeestel on sarnaselt volikogu esimehele vallakodanike
vastuvõtuaeg.
Volikogu esimehe, aseesimeeste, komisjonide esimeeste ning aseesimeeste tasu on igakuine.
Volikogu liige ja komisjoni liige saavad tasu istungil või koosolekul osalemise eest vastavalt
registreerimislehele, sõltumata istungite või koosolekute arvust kalendrikuus.
Kõik määratavad tasud on seotud vallavanemale määratud töötasuga. Eelarvemõju
arvestamisel on tasu määradele arvestatud juurde tööandja maksukoormus. Tasu makstakse
hetkest, mil volikoguga seonduv töö algas ehk 30.oktoobrist 2017 ja seda makstakse
tagasiulatuvalt määruse jõustumise hetkest.
Küsimused, vastused ja arvamused
Indrek Migur: Miks me ei väärtusta volikogu lihtliikmeid, vaid komisjoni esimehi ja
aseesimehi? See faktor, et volikogu tasude osas eelarve väheneb on loomulikult positiivne,
aga leian, et võrreldes volikogu esimehe, aseesimeeste, komisjonide esimeeste ning
aseesimeeste tasudega on lihtliikme tasu osas käärid liiga suured ja see tundub ebavõrdne.
Saatsin volikogu liikmetele Keila linnavolikogu vastava määruse, kus just volikogu
liikmetele on suurem tasu määratud. Volikogule on järgmised neli aastat väga töörohked ja
kõigil volikogu liikmetel rohkesti tööd. Volikogu liige peaks rahvast teenima
missioonitundest, küll aga oleks vääriline tasu paljudelegi motiveeriv.
Indrek Migur: Miks eelnõus on tasu määramine, tegemist on ju sisuliselt ikka hüvitisega?
Külli Tammur: Hüvitise maksmise aluseks on kuludokumendid.
Eldar Toonverk: Võin oma kogemustest Paldiski linnavolikogu aseesimehena väita, et
volikogu aseesimees on tavaline volikogu liige. Aseesimehed ei juhi volikogu ju
igapäevaliselt, vaid volikogu esimehe reaalse asendamise korral.
Külli Tammur: Volikogu aseesimehed valiti tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse sätetest, kuna Lääne-Harju valla põhimääruse eelnõu on alles koostamisel ja paljude
asjade kohta veel regulatsioon puudub. Volikogu esimehe ja aseesimeeste vahelised
tööülesannete jaotused sõltuvad kokkulepetest. Volikogu esimehe töö ei seisne ainult
volikogu istungi juhatamises. Meie uus vald on suur ja selle esindamisel on just aseesimeestel
suur roll.
Olga Kugal: Kui Paldiski volikogu aseesimees tööd ei teinud, siis ei saa ju eeldada, et LääneHarju volikogu aseesimehed ka tööd ei tee. Alati on ju võimalik teha alternatiivne otsuse
eelnõu, kas keegi on seda teinud?
Rohkem küsimusi ja ettepanekuid ei tehtud.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
16.1 võtta poolthäälte enamusega vastu otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 32
“Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, alatise komisjoni esimehele ja aseesimehele,
revisjonikomisjoni esimehele, vallavolikogu liikmele ning alatise komisjoni liikmele ja
revisjonikomisjoni liikmele tasu määramine” (poolt 12 volikogu liiget, vastu 6 volikogu
liiget, 1 volikogu liige oli erapooletu, 1 volikogu liige ei hääletanud).
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Volikogu esimees Külli Tammur kuulutas istungi lõppenuks ja teatas, et järgmine volikogu
istung toimub 19. detsembril 2017 kell 17.00 Paldiskis.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees
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