LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
ESIMESE KOOSSEISU
VÄLJAVÕTE
PROTOKOLL
Padise

22. detsember 2020 nr 11

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.10
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Päevakorrapunkti 9 juhatas volikogu aseesimees Olga Kugal, kuna volikogu esimees Külli
Tammur taandas end päevakorrapunkti 9 arutelust.
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 17 volikogu liiget: Jaan Alver, Eda Arusoo, Eduard Hmeljov, Kaupo Kallas,
Vladimir Kamoza, Olga Kugal, Kalev Laast, Tanel Lambing, Nikolai Pitšugov, Jelena
Razdorskaja, Toomas Simanson, Aleksei Šatov, Külli Tammur, Simo Veskioja, Mati Vetevool,
Elena Villmann ja Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Puudusid: Kadri Kurm, Indrek Migur, Eldar Toonverk, Kuldar Vassiljev
Istungist võttis osa 4 (neli) kutsutut ja külalist (nimekiri lisatud protokollile).
Volikogu istung on helisalvestatud, salvestisega saab tutvuda volikogu sekretäri Reet Pikkpõllu
kabinetis, asukohaga Vallamaja, Padise küla, Lääne-Harju vald, I korrus.
……………………………….
Läbirääkimised päevakorra suhtes.
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on ettesaadetud päevakorra kohta küsimusi või
muudatusettepanekuid?
Kaupo Kallas: Teen ettepaneku päevakorrast välja jätta päevakorrapunkt 15 “Vallavara
otsustuskorras võõrandamine ja vallavara omandamine“, kuna minu arvates on selle punkti
eelnõus toodud maade vahetustehing vallale kahjulik.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et volikogu istungi
päevakorrast välja jätta päevakorrapunkt nr 15.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget. Päevakorrapunkti väljajätmise poolt oli 3 volikogu liiget,
vastu 13 volikogu liiget ja 1 volikogu liige ei hääletanud.
Külli Tammur: Kuna 13 volikogu liiget oli päevakorrapunkti 15 päevakorrast väljajätmise vastu,
siis jääb see päevakorrapunkt päevakorda. Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle
poolt, et istung toimub ettesaadetud päevakorra alusel.
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI: Kinnitada poolthäälte enamusega alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 14
volikogu liiget, vastu 2 volikogu liiget ja 1 volikogu liige ei hääletanud)
PÄEVAKORD
1. Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve, II lugemine ja vastuvõtmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
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PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Pärast esimest lugemist ei laekunud volikogult
ettepanekuid, vallavalitsus tegi mitmeid ettepanekuid, mis lülitati 2021. aasta eelarve projekti.
Seoses valla haridusasutuste juurde tugipesade loomisega ja klassikomplektide arvu
suurenemisega Paldiski Vene Põhikoolis suurendatakse koolide ja lasteaedade palgafondi kokku
202 000 euro võrra. Praeguseks on täpsustunud ka laste arv lasteaedades ja koolides ja sellest
lähtuvalt on toimunud lasteasutuste palgafondi täpsustused.
Palgafondi vähendati: Paldiski lasteaial Naerulind 30 000 euro võrra, Klooga lasteaial 12 000 euro
võrra.
Palgafond suurenes: Padise lasteaial 30 000 euro võrra seoses hariduslike erivajadustega laste
tarbeks uue rühma avamisega ja Paldiski Vene Põhikoolil 84 000 euro võrra, kuna seoses õpilaste
arvu suurenemisega avati uusi klassikomplekte.
Seoses tugipesade loomisega suurenes palgafond Paldiski Ühisgümnaasiumil 42 000 euro võrra,
Klooga koolimajal 58 000 euro võrra, Vasalemma Põhikoolil 20 000 euro võrra, Risti Koolil
40 000 euro võrra ja Laulasmaa Koolil 20 000 euro võrra sh on palgakulu suurenemine seoses uue
spordihoone avamisega.
Muudatus toimus ka valla tugikeskuse palgafondis, mida suurendati 18 000 euro võrra nende
majanduskulude arvelt.
Mõningad muudatused on ka majanduskulude ridadel. Teede ja tänavate teehoiuks lisati 6000
eurot, tänavavalgustusele lisati 50 000 eurot ja avalike alade puhastusele lisati 31 000 eurot.
Jäätmekäitluse majanduskulusi vähendati 12 000 euro võrra, muu keskkonnakaitse kulusid 17 000
euro võrra ja puhkeparkide ning mänguväljakute kulusid vähendati 56 000 euro võrra.
Majanduskulude reserv 90 000 eurot suunatakse investeeringute plokki, ümbersuunamine tagab
võimaluse kasutada seda summat erinevate toetusprojektide omafinsntseeringuga seotud kulude
katmiseks.
Esimesel lugemisel otsustas volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul investeeringutest välja arvata
Üleoja tee teekoridori ja kruusast teealuse ehituse ja see investeering lükkub edasi.
Toimus arutelu.
Valla 2021. aasta eelarve projektis tehtud muudatusi arutasid haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
ning keskkonna- ja planeerimiskomisjon 14.12.2020, eelarve- ja majanduskomisjon ning
sotsiaalkomisjon 15.12.2020 toimunud komisjonide koosolekutel. Komisjonide esimehed Mati
Vetevool, Aleksei Šatov, Olga Kugal ja Nikolai Pitšugov kinnitasid, et 2021. aasta eelarvesse
tehtavad muudatusettepanekud on arusaadavad ning nad suunasid valla 2021. aasta eelarve
volikogule II lugemisele ja vastuvõtmisele.
Küsimused ja vastused
Kaupo Kallas: Mida mõeldakse eelarve real 5101 toodud summadega teha?
Jaanus Saat: Jäätmemajade, prügimajade rajamisega ja erinevate konteinerite paigutamisega
seotud kulutusi.
Külli Tammur: Kas summad on ettenähtud avalike konteinerite paigaldamiseks ja nende
hooldamiseks (tühjendamiseks)? Kuhu avalikud konteinerid paigaldatakse?
Erki Ruben: Konteinerid paigaldatakse Paldiskisse, Padisele, Vasalemma ja Laulasmaale.
Kaupo Kallas: Miks jäätmejaama rajamist ei ole sealhulgas, sellest tuntakse juba ammu suurt
puudust? Millal jäätmejaam rajatakse?
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Jaanus Saat: Jäätmejaama saame ehk kolme-nelja aasta pärast. Tahaks selle kuluka rajatise teha
riigi rahadega.
Külli Tammur: See on valdkond, mida riik toetab. Kohalikule omavalitsusele ei ole jäätmejaamade
rajamine mugav ega tulus projekt, millega paraku peab tegelema. Seetõttu peame siiski ootama ka
riigipoolset toetusfoorude avanemist.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetele käega märku anda, kes on Lääne-Harju valla 2021. aasta
eelarve vastuvõtmise poolt
Hääletamisel osales 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 kehtestada poolthäälteenamusega määruse eelnõu määrusena nr 18 „Lääne-Harju valla 2021.
aasta eelarve“ (poolt 17 volikogu liiget)
…………………………….
(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees
VÄLJAVÕTE ÕIGE
23.12.2020
Reet Pikkpõld
volikogu sekretär
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