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Osalejate leht (eraldi lehel)
Päevakord
1. Majandusaasta aruandele hinnangu andmine
Oleme saanud vallavalitsuselt tänaseks nii majandusaasta aruande, audiitori arvamuse kui ka
vallavalitsuse seisukoha. Esmalt on vallavalitsusele ettepanek järgmiseks aastaks veelgi varem
tegutsema asuda, et komisjonil oleks rohkem aega aruanne läbi töötada.
Annan esmalt sõna vallavalitsusele aruande tutvustamiseks.
R.Karm: Paranenud on likviidsus, kohustiste osakaal varadest on hea, netovõlakoormus on vähenenud
nii konsolideeritud kui konsolideerimata kujul, laenu ja intresside maht on vähenenud. Rahaliselt on
vald jätkusuutlik.
L.Orgse: Numbrilises mõttes on tendents paremuse suunas. Valla põhieesmärk ei ole mitte kasumit
teenida vaid täita seadusega talle pandud ülesandeid. Vald peab rohkem ja paremaid teenuseid
pakkuda.Teenuseid me vähendada ei sa aga numbriliselt peame olema jätkusuutlikud.
K.Kurm: Kas vallas elanike arv väheneb? 2019.a. mai seisuga 12 682. Kas siit võib järeldada, et füüsilise
isiku tulumaks väheneb?
J.Saat: Veebruaris kadusid registrist kõik, kes ei olnud registrisse kantud aadressi täpsusega. Neid oli ca
400. Maikuus oli esmakordselt lahkunuid rohkem kui elanikke juurde tuli. Põhiliselt Rummult ja
Paldiskist. Täpselt ei oska öelda milles asi. Ilmselt suvel tihti kolitakse ja muudetakse elukohta.
R.Karm: Kuna keskmine palk kasvab, siis tulumaks ei ole vähenenud.
K.Kurm: Mis siis saab kui tasandusfond ära kaob?
R.Karm: Siiani on teised fondid suurenenud. Tulumaksu laekus rohkem ja eelmisel aastal me laenu ei
võtnud. Üks asi on laenu võtt aga laen tuleb pärast ka ära teenindada.
K.Kurm: Kui tulud vähenevad, siis peavad ka kulud jõuliselt vähenema. Aruandes lk 38 kulurida
sotsiaalteenused (2017 vs 2018) vist on numbri viga?
L.Orgse: 205 on õige. See on asenduskodu teenus, mis enne käis läbi maavalitsuse on nüüd valla alt
otse.
K.Kurm: Haridusvaldkonna teemal näeme, et Paldiskis ei ole vähenenud aste arv. Kas on mingi
pikaajalisem plaan kahe kooli jätkuvaks pidamiseks?
J.Saat: Loodame, et umbes 20 last tuleb Ämarist Paldiskisse. Eks siin tuleb mängu ka logistika ja
transport. Selgub täpsemalt sügisel kas lapsevanemad koolibusside lisandudes lapsi siia kooli panevad.
Pikemas perspektiivis peame hakkama mõtlema ka uute koolimajade peale. Kas on mõtet investeerida
olemasolevatesse või oleks mõistlikum teha uus koolimaja.
K.Kurm: Kuhu piirkonda on töös on kuni 6-rühmalise lasteaia ehitamine piirkonda?
J.Saat: Keila-Joa või Kloogaranna. Keila-Joal on maa olemas aga lapsi on rohkem KloogarannasTuulnas. Transpordiühendus on jällegi sobivam Keila-Joa puhul.
K.Kurm: 2018 astuti osanikuks ettevõttes OÜ Team Paldiski, et veelgi suurendada huvi ja võimalusi
ettevõtluskeskkonna osas Lääne-Harju vallas ning aidata kaasa investeeringute valda toomisele. Selle
kohta ei ole aruandes täpsemalt midagi. Kui palju oleme investeerinud ja kas on tulemusi?
J.Saat: Ostsime väärtpabereid. Ainus summa, mis oleme investeerinud on volikogust läbi käinud.
Praegu on kolm projekti läbirääkimiste käigus - metanoolitehas, hüdropumpelektrijaama ja kanafarmi
teema.
Vastavalt plaanidele peaks ettevõte 2020 plussi hakkama teenima. Hetkel on nad miinuses aga meie ei

maksa peale sellele.
A.Šatov: Kõige olulisem audiitori pikast jutust on esimesed laused. Tema arvamus on, et aruanne
kajastab finantsseisundit õiglaselt ja märkuseid ei ole erinevalt eelmisest aastast.
A.Šatov: Kuidas ise hindate?
R.Karm: Positiivse trendiga. Tütarettevõtete liitumine ja valdade kokku liitmine võrdlusandmeteks oli
praegu kõige ajamahukam osa.
Projektidest mitmed on poolikud. Kas on uusi projekte lisandunud?
R.Karm: Kaasrahastusega projektid tuleb kõik ära kasutada.
Mitmed asjad lükkusid edasi uude aastasse Padise, Laulasmaa kool, ÜVK.
J.Saat: Uutest asjadest Rummu lasteaia renoveerimine ja uus lasteaed Keila piirkonda. Ämari kooli
ümberehitus ülevallaliseks tugikeskuseks. Loodame koostööle Saksa Punase Ristiga ja Innovel on
tulemas taotlusvoor. Lehola raamatukogu ja Rummule moodusmajadest teenusmaja.
Lahkusid J.Saat, R.Karm, L.Orgse
Toimus arutelu. Otsustati koostada aruanne ja esitada volikogule.
2. Jooksvad küsimused
Järgmise teema - MTÜ-de rahastuse osas olen päringu vallale esitanud. Ootame vastust.
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