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Algus kell 15.30, lõpp kell 16:50
Koosoleku juhatas: komisjoni esimees Aleksei Šatov
Protokollis: Mari-Ly Häitson
Istungist võtsid osa: komisjoni aseesimees Jaan Alver ja komisjoni liikmed: Jüri Alter,
Eduard Hmeljov, Hannes Kasemaa, Käti Teär-Riisaar, Mati Vetevool, Viktoria Visbek, Kristi
Lambing (osavõtjate nimekiri lisatud protokollile).
Koosolekust võtsid osa: abivallavanem Hestia Rindla, vallasekretär Anti Pärtel.
PÄEVAKORD:
1. Padise Lasteaia tutvustus (ringkäik)
Direktor Airi Püss
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 "Lääne-Harju valla
põhimäärus" muutmine (väikesaared) II lugemine ja kinnitamine.
Ettekandja: vallasekretär Anti Pärtel
3. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord.
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
4. Rummu Lasteaia Lepatriinu põhimäärus.
Ettekandja: abivallavanem Hestia Rindla
5. Kohapeal algatatud küsimused.
1. Padise Lasteaia tutvustus (ringkäik)
Direktor Airi Püss tutvustas Padise lasteaeda.
A.Šatov tutvustas päevakorda, mis seejärel kinnitati.
2. Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 "Lääne-Harju valla
põhimäärus" muutmine (väikesaared) II lugemine ja kinnitamine.
Kuulati vallasekretär Anti Pärtel ettekannet.
Koos volikogu jurist Kaidi Meremaaga on eelnõu üle vaadatud. Võrreldes esimese versiooiga
on 6 paragrahvi asemel koondatud loetelu 3 paragrahvi. Muudatused on tehtud, et mitte üle
reguleerida. Saareelanike üldkogule on jäetud veidi rohkem võimalusi ise reguleerimiseks.
Välja on jäetud mõningad õigused ja kohustused, mis ei ole põhimääruse teema vaid need
saab hiljem õigusaktidega reguleerida.
J.Alter: Nädalavahetusel toimus väikesaarte koolide nõukogu, koostöö toimib väga hästi.
OTSUSTATI:

8 poolthäälega
2.1 Nõustuda täienduste ja ettepanekutega
2.2 Esitada eelnõu volikogule teisele lugemisele ja kinnitamisele
3. Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord.
Kuulati abivallavanem Hestia Rindla ettekannet.
Korral on nüüd uus nimetus: „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“.
Nimest sai välja võetud „huviharidus“, kuna huvitegevus ja huviharidus on eraldi mõisted.
Huviharidus on kool, millel on põhimäärus ja mis pakub õppekava alusel haridust ja on ka
EHIS-s registreeritud. Huvitegevus on pigem mitteametlikum versioon pakkuda huvitegevust,
meil siis üldjuhul MTÜ-d. Antud kord reguleerib nende rahastamist.
Toetuse taotleja on tegelikult siis nii taotleja kui pakkuja, sest toetust taotleb organisatsioon,
mis saab toetuse, kui lapsevanem on kinnitanud lapse osalemise.
Kogu protsess hakkaks käima läbi infosüsteemi PAI (Pearaha arvestamise infosüsteem), mida
kasutavad ka mitmed teised omavalitsused. Tegemist on digitaalse asjaajamisega, mis
muudab menetlemise lihtsamaks.
Sihtotstarve on kasutada treenerite ja juhendajate palkadeks, treeningpaikade sisustamiseks,
õppevahenditeks ja kui raha üle jääb siis ka muudeks arendustegevusteks.
Taotluse esitaja peab tagama 30. novembriks, et harrastaja vanem on taotluse PAI-süsteemi
kaudu kinnitanud. Vallavalitsus peab hiljemalt 31.märtsiks otsuse tegema, selline tähtaeg on
selleks, et see on viimane aeg, kui valla eelarve peab olema kinnitatud. Võimalusel tehakse
otsused muidugi kiiremini.
Toetust makstakse kuni kahele harrastaja vanemale.
Lisaks on meisterlikkuse toetus, mida on võimalik maksta eriliste saavutuste eest.
Aruandlus tuleb esitada järgmise kalendriaasta 31. jaanuariks, see on ka tingimuseks, et
järgmiseks perioodiks raha saada.
Taotluse ja aruandluse vormid ei ole määruse lisad, need saab vallavalitsus kinnitada eraldi,
et vajadusel oleks neid lihtsam muuta..
Kui nüüd antud kord saab kinnitatud, saab vastu võtta ka PAI-põhimääruse vastavalt
andmekogude seadusele.
Süsteemi saab hakata kasutama loodetavasti sügisest, 1. septembrist, selleks ajaks on vast
kõik vajalikud korrad kinnitatud ja saab koostöös spordiklubidega katsetama hakata.
Kindlasti saab olema üleminekuaeg, aga mingil hetkel läheksime täielikult üle digitaalsele
versioonile.
Kuludest niipalju, et esmane kasutuselevõtt ja aastane kulu on 1000 eur. See sisaldab
seadistamist, koolitusi. Kontaktisikuks saab Jürgen Lepp, kes läbib koolituse ning abistab nii
organisatsioone kui ka lapsevanemaid, et kõik saaksid aru, kuidas süsteem toimib.
Sõnavõtud
K.Teär-Riisaar: Kas erinevad korrad ei hakka teineteist segama, Mittetulundustegevuse
toetamise kord?
H. Rindla: Huvitegevuse korra järgi saab organisatsioon toetust lapse pealt. Kui sama
organisatsioon tahab korraldada mingi ürituse, siis mittetulundustegevuse toetamise korra
alusel, saab ta taotleda toetust selleks.

16:15 saabus Jaan Alver

Toimus arutelu.
A. Šatov: Teen ettepaneku, et komisjoni liikmed, Hestia Rindla, Anti Pärtel ja Jürgen Lepp
töötaksid eelnõu veelkord läbi ja tuleksime selle juurde tagasi juuni komisjonis.
M.Vetevool: Tuleks veel jagada infot treenerilete, kui keegi soovib osa võtta töögrupist.
H.Rindla: Jürgen Lepp jagab klubidele infot ja selgitab asja.
OTSUSTATI:
3.1 Töötada eelnõu veelkod läbi, moodustada töögrupid, mis esitavad ettepanekud
komisjonile otsustamiseks.
4. Rummu Lasteaia Lepatriinu põhimäärus.
Kuulati abivallavanem Hestia Rindla ettekannet.
Rummu Lasteaed Lepatriinu põhimäärus on lasteaedadest viimane, mis veel uuendamist
vajab. Rummu lasteaed on kakskeelne. Määruses on kõik põhimõtteliselt sama, mis teiste
lasteaedade määrustes.

OTSUSTATI:
9 poolthäälega
4.1 Saata volikogule kinnitamiseks.
5. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused
Küsimusi ei ole.
Komisjoni esimees Aleksei Šatov edastas informatsiooni, et juuni volikogu istungi
toimumisaeg ei ole veel selgunud. Kui see toimub enne jaanipäeva, siis järgmine komisjoni
koosolek toimub 10. juunil, kui volikogu istung on 25. juunil, siis komisjon toimub 17. juunil
2019.a. algusega kell 16.00 Lehola lasteaias.
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