Lääne-Harju Vallavolikogu
SOTSIAALKOMISJONI
KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Paldiski

10.12.2019 nr 1-11/11

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.00
Sotsiaalkomisjoni koosolekust võttis osa 8 komisjoni liiget: Olga Kugal, Viktoria Visbek,
Svetlana Kivistik, Anu Leeduks, Maret Vetemaa, Ants Kiviselg, Eda Arusoo, Elena Villmann
(saabus kell 17.08)
Kutsutud: vallavanem Jaanus Saat, finantsjuht Riina Karm, Padise piirkonna juht Leemet
Vaikmaa.
Koosolekut juhatas ja protokollis: komisjoni esimees Olga Kugal
Olga Kugal tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt „Vallavalitsuse
teenistuskohad“,mis edastati komisjoni liikmetele kaks tundi enne koosoleku.

struktuur

ja

Jaanus Saat tegi ettepaneku võta päevakorrast välja punkt nr 3 „Sihtasutus Padise Klooster
asutamine ja põhikirja kinnitamine“ seoses kaasettekandja koosolekule mitte saabumisega ja
eelarve- ja majanduskomisjoni poolt otsuse eelnõu tagasi lükkamisega.
OTSUSTATI:
Kinnitada poolthäälteenamusega alljärgnev päevakord (poolt 7 komisjoni liiget):
1. Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve, II lugemine ja kehtestamine
2. Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve, II lugemine ja kehtestamine
3. Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Päevakorrapunkt 1
Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve, II lugemine ja kehtestamine
Kuulati finantsjuhi Riina Karmi ettekannet.
Seoses suurte projektidega, teede, mänguväljakute, haljastuse jm osas tekkis vajadus kulusid
suurendada ja selleks vaatasime üle kõik tuluartiklid, mille arvelt on võimalik kulude poolt
suurendada. Maamaksu laekus rohkem ja ka erinevad toetusi laekus juurde, sellest tulenevalt
suurendasime vastavaid eelarve artiklid. See ongi muudatus võrreldes lisaeelarve eelmise
lugemisega. Artiklid, mille summasid oli vaja kulude osas suurendada olid keskkonnahooldus,
jäätmekäitlus, teede- ja tänavate hoid. Vald võttis endale palju tegevusi, mis kõik nõuavad
rahastamist. Reservist eraldasime raha Rummu Spordikeskuse WC ruumi remondiks, õpilaste
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veoks. Korrigeerisime ka investeeringute osa, kuna mõned hanked on olnud planneeritust
odavamad ja osa projekte jäid sel aastal tegemata ning lükkuvad järgmisesse aastasse.
• Kell 17.08 saabus koosolekule Elena Villmann.
Sõnavõtud, küsimused ja vastused.
O. Kugal: Eriti suures osas on suurendatud keskkonnahoolduse eelarve rida, lõplik summa on
255 205,00 eurot. Milleks seda raha kulutati?
J. Saat: Hulkuvate loomade püüdmiseks ja varjupaika paigutamiseks, puude lõikamiseks.
O. Kugal: Millega on seotud tänavalgustuse kulude vähendamine?
R.Karm: Kuna vahetasime vanad elektrivalgusted uute ja ökonoomsemate vastu välja, siis tekkis
tänavavalgustuse elektrikulude kokkuhoid.
O. Kugal: Eelarves on kajastatud valla korterite müügist saadud tulu 91 130,00 eurot. Kas see on
ainult koretrite müügist saadud tulu või hoonetest ka? Millistes piirkondades on kortereid kõige
rohkem ära müüdud?
J. Saat: See on korterite müügist saadud tulu, enamus müüdud korteristest asuvad Rummu
alevikus.
Komisjon ei esitanud lisaeelarve muutmiseks ettepanekuid.
OTSUSTATI:
1.1 esitada määruse eelnõu “Lääne-Harju valla 2019. aasta 3. lisaeelarve“ vallavolikogule
II lugemisele ja kinnitamisele (poolt 8 komisjoni liiget).
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve, II lugemine ja kehtestamine
Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2020. a. eelarvest.
Võrreldes eelarve esimese lugemisega on täpsustatud maamaksu summat, suureneb toetus- ja
taasandusfond ning toimub ridade vaheline muudatus seoses valla hallatavate asutuste töö
reorganiseerimisega. 1. jaanuarist tekivad vallas Lääne-Harju Huvikeskus, Lääne-Harju
Kultuurikeskus ja Lääne-Harju Spordikeskus.
Toimus arutelu eelarves tähtud täpsustuste summade suhtes.
Reservfondi jääb 100 000,00 eurot
Sõnavõtud, küsimused ja vastused
A. Kiviselg: Keila-Joa lasteaia kuludeks eraldatakse 135 000,00 eurot. Mis kuus neid rahasid
kasutatakse, lasteaeda ei ole veel ju ehitatud?
J. Saat: Lastead peab valmis olla juba 2020.a septembriks. Kasutame neid eelarvelisi vahendeid
septembrikuus inventari ja mänguasjade ostmiseks.
O. Kugal: Küsimus puudutab lasteaedade jaoks eraldatavat summat. Eelarve peab olema
planeeritud lähtudes laste arvust, 1000 eurot ühe lapse kohta, Paldiski lasteaedades ei ole
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eelarved planeeritud vastavalt laste arvule. Rummu Lasteaias on märgitud laste arvuks 79, kuid
eelarves planeeritakse summaks 75 000 eurot. Miks see niimoodi on otsustatud?
R. Karm: Planeerisime summad septembrikuu seisuga, iga kuu me andmed ei muuda. Kui
mingid summad on ebatäpsed, siis lasteaia direktor pidi raamatupidamisse ebakorrektsete
andmete kohta infot andma nagu seda näiteks on teinud Risti Kooli lasteaia direktor. Järgmise
aasta alguses võetakse EHIS-st täpsed õpilaste ja laste arvud ja esimese lisaeelarve vastuvõtmisel
lähtume laste tegelekust arvust ja vastavalt sellele muudame ka eelarvet.
Komisjon ei ole esitanud eelarve muutmiseks ettepanekuid.
OTSUSTATI:
2.1 esitada Lääne-Harju valla 2020. eelarve eelnõu vallavolikogule II lugemisele ja
kinnitamisele (poolt 8 komisjoni liiget).
Päevakorrapunkt 3
Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet:
Lääne-Harju Vallavolikogu on vallavalitsuse ettepanekul mitmeid kordi muutnud Lääne-Harju
Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Viimased muudatused
on olnud pigem „kosmeetilised“, s.t ei ole muudetud ülesehituse põhiolemust – osakondades on
muutunud ametkohad jne.
Ametiasutuse struktuuri eelnõu kohaselt on ametiasutuses kokku 81,5 töö- ja teenistuskohta.
Aja jooksul on selgunud vajadus struktuuri ja teenistuskohtade täpsustamiseks, et efektiivsemalt
kasutada ära olemasolevat kompetentsi ja ressurssi. Olulisemad struktuurimuudatused
puudutavad ametikohtade ümbernimetamist nõunikeks, kelle tööülesanded määratakse kindlaks
ametijuhendites. Antud muudatus on tingitud sellest, et kui tekib vajadus ametnike töökohustusi
või ülesandeid muuta, siis ei pea selleks muutma struktuuri, vaid muudatused saab teha
ametijuhendites. Nõunikena jätkavad enamuses need teenistujad, kes töötavad avaliku teenistuse
seaduse alusel. Töötajad, kes töötavad töölepinguseaduse alusel, jätkavad edaspidi spetsialisti või
peaspetsialisti töökohanimetusega. Antud muudatusega on edaspidi ametniku tööülesanded
kirjeldatud ametijuhendis ja puudub konkreetne viide ametinimetuses. Muudatusega saavad
ametnikud ametijuhendiga tööülesandeid juurde ja vajadusel saavad ametnikud üksteist
asendada. Kodulehel kajastatakse kontaktide all täpsem valdkond, millega nõunik tegeleb ja mis
valdkonna küsimustes võib ametniku poole pöörduda.
Sellise personalipoliitika alusel töötavad Eestis kõik ministeeriumid, ametiasutused ja ka osad
omavalitsused.
Kantselei osas muudetakse ja täpsustatakse ametikohtade nimetusi. Kantselei peaspetsialisti,
kantselei spetsialisti ja personalispetsialisti ametinimetused muudetakse nõunikeks. Näiteks ei
täida endine personalispetsialist tulevikus enam ainult personaliga seotud küsimusi, vaid täidab
osakonnas ka muid ülesandeid – koosolekute protokollimine, rahavastikuregistri toimingud,
asjaajamine, jne.
Sotsiaalosakonnas muudatusi ei toimu kuna sotsiaalhoolekanne on väga spetsiifiline valdkond ja
ametnikel on väga konkreetsed tööjaotused, siis antud osakonna ametinimetusi käesolev
struktuurimuudatus ei puuduta.
Arendus ja avalike suhete osakonna olulisemaks muudatuseks on, et osakonda luuakse juurde
nõuniku töökoht. Loodava nõuniku töökoha ülesandeks on tegelemine valla turismiarendusega,
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MTÜ-de ja kodanikeühenduste nõustamisega. Avalike suhete juhi nimetus muudetakse
nõunikuks ja arendusspetsialisti ametinimetus arendusnõunikuks. Lisaks olemasolevale
arendusnõuniku ametikohale luuakse juurde veel üks arendusnõuniku töökoht ja edaspidi jääb
osakonda kaks arendusnõuniku töökohta. Kuna tänaseks on oluliselt suurenenud projektide maht,
mida vald koordineerib ja läbi viib, siis ühest arendusnõunikust enam ei piisa. Samuti on
vallavalitsus võtnud eesmärgiks tulevikus oluliselt suurendada välisfinantseeringute kaasamist
investeeringute rahastamiseks ja seetõttu on vaja juurde ka spetsialiste antud osakonda.
Senist ehitus-, planeeringute ja keskkonnaosakonda asemel tekib kaks uut osakonda:
- keskkonna- ja planeeringute osakond
- ehitus- ja haldusosakond
Ehitus- ja haldusteemad on omavahel tihedalt seotud ja mõistlik on need viia ühte osakonda.
Osakonna kuus ametnikku jätkavad edaspidi nõunike ametikohal ja ametinimetustest kaob ära
konkreetne viide valdkonnale. Kolm nõunikku hakkavad tegelema ehitusküsimustega, üks teedeja hooldusküsimustega, üks transpordiküsimustega ning üks hangete ja maaküsimustega. Avaliku
ruumi spetsialist jätkab olemasoleva töökohanimetusega, kuid liigub keskkonnaosakonnast
loodava ehitus- ja haldusosakonna koosseisu. Samuti ei muutu haldusspetsialistide, koristajate,
bussijuhi ja saarevahi töökohanimetused, kuna tegemist on väga konkreetsete valdkondade
töötajatega.
Keskkonna- ja planeeringute osakonnas tekib juurde osakonna juhataja ametikoht ja osakonnas
töötavate ametnike ametinimetused muudetakse nõunikeks. Avaliku ruumi spetsialisti töökoht
viiakse üle loodavasse ehitus- ja haldusosakonna koosseisu. Üks keskkonnaspetsialisti ja
järelevalvespetsialisti ametikoht koondatakse. Samuti koondatakse maakorraldaja ametikoht.
Koondatavate ametikohtade tööülesanded jagatakse ära teiste ametisse jäävate ametnike vahel.
Osakonnas töötavate ametnike ametinimetused muudetakse nõunikeks ning tööjaotus ja
ülesanded kirjeldatakse ametijuhendites.
Rahandusosakonda lisandub üks raamatupidaja töökoht.
Haridus-, kuultur- ja spordikomisjonis
noorsootööosakonnale juhataja kohta.

tehti

ettepanek

luua

haridus-,

kultuuri-

ja

Sõnavõtud, küsimused ja vastused
O. Kugal: Leian, et kui haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonnale tekitatakse juhataja koht, siis
ei olegi meile vaja teise abivallanema kohta, kelle otseses alluvuses on viis osakonna töötajat. Ei
ole mõtet pidada kahte ülemust viiele töötajale.
J. Saat: Kui me tekitame kooseisudes haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonnale juhataja kota,
siis seda kohta ei täideta.
A. Kiviselg: Abivallavanema koht on poliitilne koht. Neid peab olema kindlasti kaks. Mind
huvitab kuidas piirkonnajuhid õigustavad ennast oma kohtadel.
J. Saat: Leian, et ei õigusta, ametikohtade loomine oli tingitud poliitilisest otsusest.
O. Kugal: Arvan, et piirkonnajuhi kohad on vajalikud kohad, lihtsalt nad peavad tegelema
rohkem oma piirkondade küsimustega.
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Komisjon ei teinud esitanud eelnõu muutmiseks ettepanekuid ja ei pooldanud haridus-, kultuurija spordikomisjoni ettepanekut haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonnale osakonda
osakonnajuhataja ametikoha moodustamiseks.

OTSUSTATI:
3.1 esitada määruse eelnõu „Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohad“ vallavolikogule
muutmata kujul (poolt 8 komisjoni liiget).

(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
komisjoni esimees
koosoleku juhataja
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