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PROTOKOLL
Vasalemma

14. november 2017 nr 3

Algus kell 17.00, lõpp kell 19.18
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: Padise vallasekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 20 volikogu liiget: Eda Arusoo, Eduard Hmeljov, Vladimir Kamoza, Olga
Kugal, Kadri Kurm, Kalev Laast, Tanel Lambing, Urve Luht, Indrek Migur, Nikolai
Pitšugov, Valentina Pivovarova, 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: Jaan Alver
Istungist võttis osa 11 külalist (nimekiri lisatud protokollile).
Volikogu istung on helisalvestatud.
Läbirääkimised päevakorra suhtes:
Volikogu esimees Külli Tammur esitas ettepaneku istungi päevakorras muudatuste
tegemiseks.
1. Teha muudatus volikogu päevakorrapunktide järjestuses ja tõsta päevakorrapunkt nr 9
“Ehitise peremehetuse tuvastamine” esimeseks päevakorrapunktiks, nii ei pea ettekandja,
Paldiski linnakorralduse osakonna nõunik Elmar Luha ootama seni, kuni aeganõudvad
komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise protseduurid läbi saavad.
2. Teha kaks keelelist parandust komisjonide nimedes:
2.1 asendada päevakorrapunktis nr 6 vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjon
nimega vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjon;
2.2 asendada päevakorrapunktis nr 7 vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon
nimega vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon.
Päevakorra suhtes ei esitatud rohkem ettepanekuid ega esitatud täiendavaid küsimusi.
OTSUSTATI: kinnitada alljärgnev volikogu istungi päevakord: (poolt 20 volikogu liiget)
PÄEVAKORD:
1. Ehitise peremehetuse tuvastamine
Ettekandja: Paldiski linnakorralduse osakonna nõunik Elmar Luha
2. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
3. Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja revisjonikomisjoni esimehe ning
liikmete valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
4. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur

5. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
6. Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
7. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
8. Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise
määramine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
9. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Ehitise peremehetuse tuvastamine
Kuulati Paldiski linnakorralduse osakonna nõuniku Elmar Luha ettekannet Paldiski linna
Marina tänav 2 asuva puurkaevu hoone peremehetuse tuvastamise vajaduse kohta.
Nimetatud aadressil asuv puurkaevu hoone ei ole registreeritud ehitisregistris ja nüüdseks
juba likvideerimisel oleval aiandusühistul Marina puuduvad hoone omandiõigust tõendavad
dokumendid.
Paldiski Linnavalitsuse 31.08.2017 korraldusega nr 316 „Peremehetu ehitise arvele võtmine
ja hooldaja määramine“ otsustati eelpool nimetatud pumbamaja koos veevõtuseadmetega
arvele võtta ja selle hooldajaks määrata Paldiski Linnahoolduse Osaühing. Peremehetu ehitise
hõivamise teade avaldati Ametlikes Teadaannetes 31.08.2017. Tähtajaks s.o 01.11.2017.
vastuväiteid ei esitatud.
Selle elamupiirkonna elanike veega korrapäraseks varustamiseks on vaja lõpule viia Marina
tänav 2 asuva pumbamaja, veevõtuseadmete ja nendega seotud veetrasside omandiõiguse
kindlaksmääramine läbi peremehetuse tuvastamise ja seejärel määrata kindlaks selles
piirkonnas tegutsev vee-ettevõtja.
Küsimused ja vastused
Kalev Laast: Kas pumbamaja on töökorras ja kas selle juurde kuulub ka teenindusmaa?
Elmar Luha: Pumbamaja töötab ja sealt saab nn suvist vett, sest trassid on maa peal.
Pumbamaja ümber on väike teenindusmaa, katastriüksus on moodustatud.
Esimese päevakorrapunkti osas hääletamist ei nõutud.
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 7 „Ehitise peremehetuse
tuvastamine“.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet volikogu alatiste komisjonide
moodustamise kohta. Külli Tammur tegi ettepaneku moodustada lisaks seadusest tulenevale
revisjonikomisjonile neli alatist komisjoni: sotsiaalkomisjon, eelarve-ja majanduskomisjon,
keskkonna- ja planeerimiskomisjon ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon, mis peaksid
katma kõik valla arenguks vajalikud valdkonnad.
Küsimusi ei esitatud.
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 8 „Vallavolikogu alatiste
komisjonide moodustamine“ (poolt 20 volikogu liiget).

PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja revisjonikomisjoni esimehe ning
liikmete valimine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus sätestab, et revisjonikomisjon peab olema vähemalt kolmeliikmeline, nii komisjoni
esimees kui liikmed valitakse volikogu liikmete hulgast. Volikogu esimees tutvustas
revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimise protseduuri ja märkis, et neid võiks
rakendada kõigi alatiste komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimistel:
- revisjonikomisjoni esimees ja liikmed valitakse salajasel hääletamisel volikogu poolthäälte
enamusega;
- kandidaadi ülesseadmiseks esitab volikogu liige istungi juhatajale vastavasisulise kirjaliku
või suulise esildise;
- kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
- nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega;
- revisjonikomisjoni esimehe valimisel on volikogu liikmel üks hääl;
- nimekirja sulgemise järel valitakse avalikul hääletamisel volikogu poolthäälte enamusega
volikogu liikmete seast vähemalt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes nimetab endi
hulgast komisjoni esimehe;
- häältelugemiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletussedelid;
- hääletamistulemuste kohta koostab häältelugemiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla
kõik komisjoni liikmed;
- revisjonikomisjoni esimeheks valituks osutub kandidaat, kes saab volikogu poolthäälte
enamuse;
- kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi
kordushääletamine. Kordushääletamisel jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus
enim hääli saanud kandidaati. Kui kordushääletamisel ei saa kumbki kandidaat vajalikku
häälteenamust, korraldatakse uus valimine, kus võib kandideerida ka valituks mitteosutunud
isik;
- kui on üks kandidaat ja ta ei saavuta vajalikku häälteenamust, korraldatakse uus valimine,
kus võib kandideerida ka valituks mitteosutunud isik.
Iga revisjonikomisjoni liige valitakse eraldi.
K.Tammur märkis, et tänasel volikogu istungil seisab lisaks revisjonikomisjoni esimehe ja
liikmete valimisele ees veel mitmeid isikuvalimisi ja aja kokkuhoiu huvides oleks hea kui
neid korraldaks üks häältelugemiskomisjon. Häältelugemiskomisjoni liikmed ei tohiks
kandideerida revisjonikomisjoni esimeheks ja liikmeteks ega mitte ühegi komisjoni
esimeheks ja aseesimeheks. Vajadusel kinnitame häältelugemiskomisjoni teised isikud, kui
selgub, et keegi mingisse komisjoni soovib kandideerida.
Külli Tammur tegi ettepaneku valida kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises
koosseisus: Eda Arusoo, Tanel Lambing ja Urve Luht.
Küsimused ja vastused
Kalev Laast: Kas revisjonikomisjonile ei peaks aseesimeest valima?

Külli Tammur: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei sätesta revisjonikomisjoni
aseesimehe valimist ja Padise valla põhimäärus, mille alusel volikogu veel tegutseb, ei näe
ette revisjonikomisjonile aseesimeest. Kui näeme siiski tulevikus vajadust, et
revisjonikomisjonil peaks olema aseesimees, tuleb see sätestada Lääne-Harju valla
põhimääruses ja siis korraldada uued valimised.
OTSUSTATI:
3.1 moodustada revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimiseks salajast hääletamist
korraldav häältelugemiskomisjon koosseisus: Eda Arusoo (esimees), Tanel Lambing ja Urve
Luht (poolt 20 volikogu liiget).
Volikogu esimees K.Tammur tegi ettepaneku moodustada volikogu revisjonikomisjon
kolmeliikmelisena.
OTSUSTATI:
3.2 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja
revisjonikomisjoni esimehe ning liikmete valimine” punkti 1 liikmete arvuga ning sõnastada
see järgmiselt: ”Moodustada vallavolikogu revisjonikomisjon kolmeliikmelisena” (poolt 20
volikogu liiget).
Külli Tammur esitas revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks Kadri Kurmi, kes andis
suusõnalise nõusoleku kandideerimiseks.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Aleksei Šatov tegi ettepaneku revisjonikomisjoni esimehe kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
3.3 Sulgeda revisjonikomisjoni esimehe kandidaatide nimekiri (poolt 20 volikogu liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 1 revisjonikomisjoni esimehe salajase hääletamise tulemuste kohta.
Revisjonikomisjoni esimehe kandidaat Kadri Kurm sai 17 poolthäält, 1 hääletussedel oli
kehtetu, 2 hääletussedelit olid rikutud.
Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Külli Tammur palus esitada revisjonikomisjoni liikme nr 1 kandidaadid.
Tanel Lambing esitas revisjonikomisjoni liikme nr 1 kandaadiks Aleksei Šatovi, kes andis
kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku revisjonikomisjoni liikme nr 1 kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
3.4 Sulgeda revisjonikomisjoni liikme nr 1 kandidaatide nimekiri (poolt 20 volikogu liiget).
Külli Tammur tegi ettepaneku, et revisjonikomisjoni liikme nr 1 valimist korraldab sama
häältelugemiskomisjon.

OTSUSTATI:
3.5 Nõustuda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni
töö jätkamisega revisjonikomisjoni liikme nr 1 valimise korraldamisel (poolt 20 volikogu
liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 2 revisjonikomisjoni liikme nr 1 salajase hääletamise tulemuste kohta.
Revisjonikomisjoni liikme kandidaat nr 1 Aleksei Šatov sai 17 poolthäält, 2 hääletussedelit
olid kehtetud, 1 hääletussedel oli rikutud.
Külli Tammur esitas revisjonikomisjoni liikme nr 2 kandidaadiks Viktoria Visbeki, kes andis
kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku revisjonikomisjoni liikme nr 2 kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
3.6 Sulgeda revisjonikomisjoni liikme nr 2 kandidaatide nimekiri (poolt 20 volikogu liiget).
Külli Tammur tegi ettepaneku, et revisjonikomisjoni liikme nr 2 valimist korraldab sama
häältelugemiskomisjon.
OTSUSTATI:
3.7 Nõustuda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni
töö jätkamisega revisjonikomisjoni liikme nr 2 valimise korraldamisel (poolt 20 volikogu
liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 3 revisjonikomisjoni liikme nr 2 salajase hääletamise tulemuste kohta.
Revisjonikomisjoni liikme kandidaat nr 2 Viktoria Visbek sai 16 poolthäält, 2 hääletussedelit
olid kehtetud, 2 hääletussedelit olid rikutud.
OTSUSTATI:
3.8 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine ja
revisjonikomisjoni esimehe ning liikmete valimine” punkti 2 alapunkti 2.1 revisjonikomisjoni
esimehe nimega ning alapunkte 2.2 ja 2.3 revisjonikomisjoni liikmete nimedega ja sõnastada
otsuse punkt 2 järgmiselt: ”2. Valida: 2.1 vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Kadri
Kurm; 2.2 vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Aleksei Šatov; 2.3 vallavolikogu
revisjonikomisjoni liikmeks Viktoria Visbek”.

3.9 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 9 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni
moodustamine ja revisjonikomisjoni esimehe ning liikmete valimine“ (poolt 20 volikogu
liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. 16. oktoobril jõustusid kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõige 11 ja lõige 12, kus sätestatakse, et komisjoni
esimees ja aseesimees valitakse üheaegselt salajasel hääletusel ning volikogu liikmel on üks
hääl. Komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat ja komisjoni
aseesimeheks saab häältearvult teiseks jäänud kandidaat.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur palus esitada sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadid.
Tanel Lambing esitas sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks Olga Kugali, kes
andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Kadri Kurm esitas sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks Elena Villmanni, kes
andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaatide nimekiri
sulgeda.
OTSUSTATI:
4.1 Sulgeda sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaatide nimekiri (poolt 20 volikogu
liiget).
Külli Tammur tegi ettepaneku, et sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe valimist korraldab
sama häältelugemiskomisjon.
OTSUSTATI:
4.2 Nõustuda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni
töö jätkamisega sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe valimise korraldamisel (poolt 20
volikogu liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 4 sotsiaalkomisjoni esimehe/aseesimehe salajase hääletamise tulemuste kohta.
Kandidaadid said hääli järgmiselt: Olga Kugal 14 häält ja Elena Villmann 6 häält, kehtetuid
ja rikutud hääletussedeleid ei olnud.
OTSUSTATI:
4.3 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe
valimine” punkti 1 alapunkti 1.1 sotsiaalkomisjoni esimehe nimega ja alapunkti 1.2
sotsiaalkomisjoni aseesimehe nimega ning sõnastada otsuse punkt 1 järgmiselt: ”1. Valida:

1.1 sotsiaalkomisjoni esimeheks Olga Kugal; 1.2 sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Elena
Villmann”.
4.4 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 10 „Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimine“ (poolt 20 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Külli Tammur palus esitada eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadid.
Tanel Lambing esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks Mati
Vetevoolu, kes andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Kadri Kurm esitas eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks Indrek
Miguri, kes andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe
kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
5.1 Sulgeda eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaatide nimekiri (poolt
20 volikogu liiget).
Külli Tammur tegi ettepaneku, et eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe
valimist korraldab sama häältelugemiskomisjon.
OTSUSTATI:
5.2 Nõustuda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni
töö jätkamisega eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe valimise korraldamisel
(poolt 20 volikogu liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 5 eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe/aseesimehe salajase hääletamise
tulemuste kohta.
Kandidaadid said hääli järgmiselt: Mati Vetevool 12 häält ja Indrek Migur 7 häält, üks
hääletussedel oli kehtetu.
OTSUSTATI:
5.3 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine” punkti 1 alapunkti 1.1 eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe nimega
ja alapunkti 1.2 eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimehe nimega ning sõnastada otsuse
punkt 1 järgmiselt: ”1. Valida: 1.1 eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Mati Vetevool;
1.2 eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks Indrek Migur”.
5.4 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 11 „Vallavolikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ (poolt 20 volikogu liiget).

PÄEVAKORRAPUNKT 6
Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Külli Tammur palus esitada keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe
kandidaadid.
Olga Kugal esitas keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks
Nikolai Pitšugovi, kes andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Kadri Kurm esitas keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks
Kalev Laastu, kes andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe
kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
6.1 Sulgeda keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaatide nimekiri
(poolt 20 volikogu liiget).
Külli Tammur tegi ettepaneku, et keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe
valimist korraldab sama häältelugemiskomisjon.
OTSUSTATI:
6.2 Nõustuda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni
töö jätkamisega keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe valimise
korraldamisel (poolt 20 volikogu liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 6 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe/aseesimehe salajase hääletamise
tulemuste kohta.
Kandidaadid said hääli järgmiselt: Nikolai Pitšugov 14 häält ja Kalev Laast 6 häält, kehtetud
ja rikutud hääletussedeleid ei olnud.
OTSUSTATI:
6.3 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine” punkti 1 alapunkti 1.1 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni esimehe
nimega ja alapunkti 1.2 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni aseesimehe nimega ning
sõnastada otsuse punkt 1 järgmiselt: ”1. Valida: 1.1 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni
esimeheks Nikolai Pitšugov; 1.2 keskkonna- ja planeerimiskomisjoni aseesimeheks Kalev
Laast.”
6.4 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 12 „Vallavolikogu keskkonna- ja
planeerimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ (poolt 20 volikogu liiget).

PÄEVAKORRAPUNKT 7
Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Külli Tammur palus esitada haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe
kandidaadid.
Nikolai Pitšugov esitas haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe
kandidaadiks Aleksei Šatovi, kes andis kandideerimiseks suusõnalise nõusoleku.
Kadri Kurm esitas haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaadiks
Jaan Alveri, kes oli kandideerimiseks saatnud digitaalselt allkirjastatud kirjaliku nõusoleku.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur tegi ettepaneku haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe
kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
7.1 Sulgeda haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe kandidaatide nimekiri
(poolt 20 volikogu liiget).
Külli Tammur tegi ettepaneku, et haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe
valimist korraldab sama häältelugemiskomisjon.
OTSUSTATI:
7.2 Nõustuda revisjonikomisjoni esimehe valimiseks moodustatud häältelugemiskomisjoni
töö jätkamisega haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe valimise
korraldamisel (poolt 20 volikogu liiget).
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 20 volikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 5-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eda Arusoo luges ette häältelugemiskomisjoni 14.11.2017.a
protokolli nr 7 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe/aseesimehe salajase
hääletamise tulemuste kohta.
Kandidaadid said hääli järgmiselt: Aleksei Šatov 12 häält ja Jaan Alver 8 häält, kehtetud ja
rikutud hääletussedeleid ei olnud.
OTSUSTATI:
7.3 täiendada otsuse eelnõu “Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine” punkti 1 alapunkti 1.1 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe
nimega ja alapunkti 1.2 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe nimega ning
sõnastada otsuse punkt 1 järgmiselt: ”1. Valida: 1.1 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni
esimeheks Aleksei Šatov; 1.2 haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks Jaan
Alver.”
7.4 vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 13 „Vallavolikogu haridus-, kultuurija spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ (poolt 20 volikogu liiget).

PÄEVAKORRAPUNKT 8
Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise
määramine
Kuulati volikogu esimehe ettekannet. Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning
vallavalitsuse liikmele hüvitise määramine on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
sätete kohaselt volikogu ainupädevuses. Otsuse eelnõus toodud töötasude ja hüvitise suuruse
arvutamise aluseks on võetud ligilähedaselt sama elanike arvuga Harjumaa omavalitsuste
vallavanemate ja abivallavanemate töötasude ning vallavalitsuse liikmetele makstavate
hüvitiste suurused ja valdade majandusnäitajad.
Küsimused ja vastused
Elena Villmann: Kas mainitud valdades on samad majandusnäitajad kui Lääne-Harju vallas?
Külli Tammur: Nende valdade majandusnäitajad on tunduvalt paremad ning seetõttu
samasugust töötasu ja hüvitist meie vallas maksta ei saa. Eelnõus toodud töötasud ja
hüvitised on vastavuses meie valla majandusnäitajatega.
Indrek Migur: Kas vallavalitsuse liikmete 500-eurone hüvitis ikka motiveerib vallavalitsuse
liikmeid töötama?
Külli Tammur: Pärast struktuuri ja teenistujate ametikohtade kinnitamist saavad
vallavalitsuse liikmed ka ametnikeks ja neile määrab töötasu vallavanem. Volikogu poolt
määratav hüvitis on töötasule täiendavalt juurde makstav summa.
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 14 „Vallavanemale ja
abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine“ (poolt 19
volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Kõik Lääne-Harju valla koosseisus
olevad endised vallad kuulusid Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse. Endiste HOL
volikogu liikmete volitused on lõppenud ning seetõttu peame nimetama ühe liikme ja
asendusliikme volikogu liikmete hulgast ning teise liikme ja asendusliikme vallavalitsuse
liikmete hulgast. Tavapäraselt on HOL-i volikogus mõlema organi põhiliikmeteks vastavalt
volikogu esimees ja vallavanem.
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 15 „Esindajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ (poolt 19 volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige).
Volikogu esimees Külli Tammur teavitas volikogu liikmeid asjaolust, et iga volikogu liige
võib kandideerida ühe või mitme alatise komisjoni liikmeks ja palus esitada kirjalikud
ettepanekud komisjonide esimeestele ning informeerida sellest võimalusest ka isikuid
väljaspool volikogu.
Volikogu esimees Külli Tammur kuulutas istungi lõppenuks ja teatas, et järgmine volikogu
istung toimub 5. detsembril 2017 kell 17.00 Padisel.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees

