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8 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020- 2023, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: Riina Karm
2. Lääne-Harju valla 2019. a 3. lisaeelarve, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat, kaasettekandja: Riina Karm
3. Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve, I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
4. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“
muutmine
Ettekandja: haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aleksei Šatov
5.Kohalalgatatud küsimused ja informatsioon.

1.

Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2020-2023

Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate eelarvestrateegiast. Vallavalitsuse poolt esitati
muudatusettepanek seoses Elroni sõidusoodustusega.
Toimus arutelu.
J. Alver: kas sõidusoodustus toob kaasa sõidugraafikute muudatuse?
J. Saat: ei too.
J. Aver: kas soodustus kehtib ainult kuukaardi osas?
J. Saat: ei, kõigi piletite osas.
J. Alver: kui suur lasteaed Keila-Joale tuleb?
J. Saat: 4 rühmaga.
K. Lambing: Kas lasteaiakohti on?
R. Karm: Umbes 2-3 kohta on erinevates lasteaedades.
J. Alver: mis on Lääne-Harju valla tugikeskus?

J. Saat: tegemist on Ämari kooli asemele rajatava tugikeskusega. 28.11.19 on tugikeskuse
avamine.
J. Alver: millal kloostri avamine on?
J. Saat: ilmselt 2020.a. aprilli lõpus.
1.1 OTSUSTATI: esitada Lääne-Harju
vallavolikogule II lugemisele ja kinnitamisele.

2.

valla

eelarvestrateegia

2020-2023

Lääne-Harju valla 2019. a. 3. lisaeelarve, II lugemine.

Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2019. a. 3. lisaeelarvest.
Ettepanekuid ei esitatud.
Toimus arutelu.
2.1
OTSUSTATI: esitada Lääne-Harju valla 2019. a. 3. lisaeelarve vallavolikogule II
lugemisele ja kinnitamisele
3.

Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve, I lugemine

Vallavanem Jaanus Saat andis ülevaate Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarvest.
Eelarve koostamisel lähtuti järgmistest kriteeriumitest:
• füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on prognoositud 3% tegelikust tulumaksu laekumisest
2019. aastal;
• maamaksu prognoosimisel on lähtutud 2019. a. tegelikult laekunud tulust;
• töötasu alammäär 2020. aastal on 578 eurot;
• põhikoolide õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. jaanuarist
2020. a 1315 eurot kuus;
• üldhariduskoolide õpetajatele on arvestatud lisatasu 70€ kuus täiskoha koormuse korral;
• lasteaiaõpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral alates 1. jaanuarist 2020 .a.
on 1183,50 eurot kuus, mis on 90% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast. Koolieelsete
lasteasutuste õpetajate tööjõukulude suurenemisega kaasnevate kulude katmiseks eraldatakse
Vabariigi Valitsuse määruse alusel toetusfondi vahendeid omavalitsustele eeldusel, et
lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 2020. aasta 1. jaanuarist on vähemalt 90% üldhariduskooli
õpetaja töötasu alammäärast;
• hallatavate asutuste ülejäänud valdkondade palgamäärad on arvestatud 2019. aasta tasemel;
• Vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgamäärad on arvestatud vastavalt kinnitatud
struktuurile ja palgaastmestikule.
Toimus arutelu.
J. Alver: kas sees on rongipiletite summa?
R. Karm: see on toetuste real.
3.1
OTSUSTATI: esitada Lääne-Harju valla 2020. aasta eelarve volikogule I
lugemisele

4.
Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla
põhimäärus“ muutmine
Aleksei Šatov andis ülevaate Lääne-Harju valla põhimäärusest. Komisjoni ettepanek oli
volikogu materjalide elektroonilisel kujul ja ka paberkandjal kättesaamise võimalus.
Volikogu ettepanekul muudetakse ja sõnastatakse Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018
määrus nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ § 21 lõiget 5 järgmiselt:
„(5) Istungi kutse ja materjalid edastatakse volikogu liikme poolt allkirjaga kinnitatud
elektronposti aadressile. Volikogu liikme kirjalikul soovil edastatakse talle kutse ja
päevakorrapunktide juurde kuuluvad materjalid paberkandjal vallakantseleis.“
Toimus arutelu.
4.1
OTSUSTATI: esitada Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määrus nr 8
„Lääne-Harju valla põhimäärus“ muutmine vallavolikogule kinnitamiseks
5. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
J. Alver: kui kaugel on üldplaneering?
A. Šatov: Eelmisel volikogu istungil edastas Erki Ruben informatsiooni, et üldplaneering on
kooskõlastusringil.
Komisjoni esimees A.Šatov kuulutas komisjoni koosoleku lõppenuks ja teavitas, et järgmine
komisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 9. detsembril 2019.a. kell 16.00 Karjaküla lasteaias.

Aleksei Šatov
komisjoni esimees

