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Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused.
7 poolthäälega kinnitati alljärgnev päevakord:
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla 2019. aasta I lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 "Lääne-Harju valla põhimäärus"
muutmine I lugemine (väikesaared).
Ettekandja: abivallavanem Erki Ruben
3. Vallavara valitsemise kord II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: Erki Ruben
4. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
1.

Lääne-Harju valla 2019. aasta I lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine

Kuulati vallavanem Jaanus Saati ettekannet.
Reservi real on tehniline viga. Seal on 67 000, kuid peaks olema 50 000. Veebruaris
kinnitatud eelarves on 50 000. Kokku jääb reservfondi jäägiks 93 555.
Toimus arutelu. Küsimusi ei esitatud.
1.1
OTSUSTATI: esitada määruse eelnõu “ Lääne-Harju valla 2019. aasta I
lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine” vallavolikogule.
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 "Lääne-Harju valla
põhimäärus" muutmine I lugemine (väikesaared).

Kuulati abivallavanem Erki Rubeni ettekannet.
Lääne-Harju valla koosseisu kuulub hetkel üks püsiasustusega väikesaar (Väike-Pakri saar).
Väike-Pakri püsielanikkond on viimastel aastatel olnud 9 – 12 inimest. Püsiasustusega
väikesaarte seaduse 2. peatükk näeb ette omavalitsuskorralduse erisused. Nimelt
moodustavad saareelanikud üldkogu, mille pädevuses on kooskõlastuse andmine väikesaare
arengukavale, üldplaneeringule, maakasutuse üldistele põhimõtetele, transpordiühenduse
arendamisele mandri või lähima suursaarega, üldkogu reglemendile ja saarevanema valimise
korrale, samuti teistele saarvalla või saarelise osaga kohaliku omavalitsuse üksuse
põhimääruses sätestatud küsimustele. Püsiasutusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 7 alusel
peab üldkogu reglement ja saarevanema valimise kord olema sätestatud kohaliku
omavalitsuse üksuse põhimääruses. Valla põhimääruse menetluse ja vastuvõtmise ajal ei
sätestatud selles ajanappusel saare üldkogu reglementi ega saarevanema valimise korda.
Samas on reaalne vajadus ja saareelanike enda initsiatiiv selleks olemas. Väike-Pakri saarel
2018. a mais saareelanike enda initsiatiivil toimunud üldkogul edastati vallavalitsusele
omapoolsed seisukohad ja ettepanekud üldkogu reglemendi ja saarevahi osas. Nimetatud
ettepanekud sisalduvad ka lisatud määruse eelnõus. Valla põhimääruse ülesehituse loogika
tõttu on kõige mõistlikum tekitada põhimäärusesse uus peatükk (ptk nr 151).
Olulisemad eripärad üldkogu osas (võrreldes teiste väikesaarte valdadega) on:
1) Väike-Pakri ja Suur-Pakri saari ühendab ühine üldkogu, kuna ajalooliselt ja geograafiliselt
on tegemist ühtse kogukonnaga ning saarte arengut tuleb vaadelda ühises koostöös;
2) üldkogu on püsiasutusega väikesaare püsielanike ja maaomanike kogu, erisusega füüsilisest isikust väikesaarel asuva kinnisaja omanikud.
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud väikesaarte nimistusse kantud väikesaare toetamiseks
kannab riik läbi toetusfondi vallale toetuse - Väikesaareks olemise eest on arvestatud 12 000
eurot baasosa (sisaldab saarevahi komponenti), lisaks 188 eurot iga elaniku eest ja 520 eurot
veetee pikkuse iga kilomeetri eest – 2019. aastal on Lääne-Harju vallaeelarvesse arvestatud
16 052 eurot.
Toimus arutelu. Küsimusi ei esitatud.
2.1 OTSUSTATI: esitada määruse eelnõu Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018
määruse nr 8 "Lääne-Harju valla põhimäärus" muutmine (väikesaared)
vallavolikogule I lugemisele
3. Vallavara valitsemise kord II lugemine ja kinnitamine
Kuulati abivallavanem Erki Rubeni ettekannet.
Määruse eelnõu läbis eelmisel istungil esimese lugemise, kus esitati määruse muutmiseks
järgmised ettepanekud:
1. Sõnastada säte (§ 18 lg 6 p 1) selliselt, et osavõttu ei keelata suulise ja elektroonilise
pakkumise osas. Kui isik kuulub tulemusi kinnitava organisse (valitsus, volikogu) siis
on ta kohustatud juba eelnevalt ennast taandama korruptsioonivastase seaduse järgi.
2. § 18 lg 11. Mõistlik ja operatiivsem on, kui tulemused kinnitab valitsus.
3. § 18 lg 12. Jätta välja lõike 12 punkt 4 ja punkt 5 nimetada punktiks 4.
Põhjendus: Vallavalitsemise korra § 18 lõike 6 punktis 1 nimetatakse isikud, kes ei või
osaleda enampakkumisel. Järelikult, kui ei tohi osaleda, ei ole võimalik ka võitjaks saada.
1. Seega on § 18 lõike 12 punkt 4 vastuolus sama paragrahvi lõike 6 punktiga 1.

A. Šatov: kas vallavalitsus on täiendavaid ettepanekuid arutanud?
E. Ruben: jah.
Toimus arutelu. Küsimusi ei esitatud.
3.1 OTSUSTATI: esitada määruse eelnõu „Vallavara valitsemise kord” vallavolikogule
II lugemisele ja kinnitamisele koos täiendustega ning parandustega.
4. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
4.1
A. Šatov: maikuu hariduskomisjoni koosolek võiks toimuda 20. mail 2019.a. kell
16.00 Padise Lasteaias.
4.2
K. Lambing edastas info, et luteri kirikud pole kindlustatud.
J. Saat: Kirikud ei kuulu vallale, aga lähiajal toimub koguduste esindajate koosolek.
Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
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