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OTSUSTATI: poolthäälte enamusega (poolt 8 komisjoni liiget) kinnitada alljärgnev päevakord:
……………………
2. Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve, II lugemine
Ettekandjad vallavanem Jaanus Saat ja finantsjuht Riina Karm
…………………….
Päevakorrapunkt 2
Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve, II lugemine
•

Kell 17.11 saabus koosolekule Elena Villmann.

Kuulati vallavanem Jaanus Saadi ettekannet.
Pärast esimest lugemist laekus kuus muudatusettepanekut, mis lülitati 2021. aasta eelarve
projekti.
1. Lääne-Harju Valla Tugikeskus ettepanekul suunati majanduskulude realt 18 000 eurot
palgakulude reale.
2. Seoses valla haridusasutuste juurde tugipesade loomisega ja klassikomplektide arvu
suurenemisega Paldiski Vene Põhikoolis on suurendatakse koolide ja lasteaedade palgakulu
202 000 euro võrra.
3. Abivallavanema ettepanekul on vaja majanduse, keskkonnakaitse, puhkeparkide ning elamuja kommunaalmajandusega seotud tegevusalade ridade vahel teha muudatusi, mille summaarne
tulemus on +2000 eurot.
4. Majanduskulude reserv 90 000 eurot suunatakse investeeringute plokki, ümbersuunamine
tagab võimaluse kasutada seda summat erinevate toetusprojektide omafinsntseeringuga seotud
kulude katmiseks.
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5. Esimesel lugemisel otsustas volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul investeeringutest välja
arvata Üleoja tee teekoridori ja kruusast teealuse ehituse.
6. Laenukoormust suurendatakse 161 000 euro võrra.
Eelarve on koostatud plaanipäraselt, kuid oma rahalisest võimekusest saame teada alles pärast
seda kui on teada reaalsed tulude laekumised. Oleme ka valmis eelarvet kärpima, kuid kindlasti
ei alustata kärbetega palgafondist.
Novembrikuu seisuga saabus valda elama 75 uut elanikku. Samal ajal oli vallast lahkujaid ja
elanike arv vähenes ka surmade tõttu., kuid jäime ikkagi 25 elanikuga plussi.
Toimus arutelu.
Olga Kugal – teen ettepaneku planeerida eelarves kulud nii, et selles kindlasti kajastuksid kulud
Tugikeskuse tuletõkkesektsiooni välja ehitamiseks ja Ämari noortetoa remondiks. Kindlasti
peame tagama ka Rummu Lasteaia renoveerimistööde omaosaluse, renoveerimistööd toimuvad
koostöös Ameerika saatkonnaga.
Jaaanus Saat – Ameerika saatkond eraldas 300 000 eurot Rummu Lasteaia välisfassaadi, katuse
ja ventilatsiooni renoveerimiseks, sellel aastal tegeleti ehitusprojektidega. Ehituseks kuluvaid
summasid ei ole lõplikult teatavaks tehtud. Ameeriklased soovisid, et vald planeeriks ja tagaks
omaosaluse ka ehitustöödes. Vallavalitsus otsustaas, et eraldab eelarvest vajaliku summa
investeeringute reservist pärast täpsema summa selgumist.
OTSUSTATI:
2.1 esitada otsuse eelnõu „Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve“ vallavolikogule II
lugemisele ja vastuvõtmisele (poolt 9 komisjoni liiget).
…………………….
(allkirjastatud digitaalselt)
Olga Kugal
koosoleku juhataja
VÄLJAVÕTE ÕIGE
23.12.2020
Reet Pikkpõld
volikogu sekretär
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