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1. Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve, II lugemine ja kinnitamine
Kuulati vallavanem Jaanus Saati ettekannet: Lääne-Harju Valla Tugikeskus soovib tõsta
18 000 eurot majanduskulude realt palgakulude reale.
Seoses tugipesade loomisega valla haridusasutuste juurde ja klassikomplektide arvu
suurenemisega Paldiski Vene Põhikoolis vajab koolide ja lasteaedade palgakulu lisarahastust
summas 202 000 eurot.
Majanduse, keskkonnakaitse, puhkeparkide ning elamu- ja kommunaalmajandusega seotud
tegevusalade ridade vahel on vaja teha abivallavanema ettepanekul muudatusi, mille
summaarne tulemus on +2000 eurot.
Majanduskulude reserv 90 000 eurot liigub investeeringute plokki. Eesmärk – võimalus
kasutada summat erinevate toetusprojektide omafinantseeringuga seotud kulude katmiseks.
Esimesel lugemisel otsustas volikogu investeeringutest välja arvata Üleoja tee teekoridori ja
kruusast teealuse ehituse.
Suurendada laenukoormust 161 tuh euro võrra.
Toimus arutelu.
V. Kukk: mida tähendab tugipesa?
J. Saat: meil on vallas 4 tugipesa, kus on vastavad spetsialistid: logopeed, psühholoog jne.
Näiteks Paldiski tugipesa peab ära teenindama piirkonna koolid ja lasteaiad.
R. Rosenberg: kas on teada, kui palju on vallale see teema seoses seadusemuudatusega
kallimaks läinud?

J. Saat: igas koolis on erivajadusega lapsi, kellel igaühel on tugiisik. Riik kompenseerib mingi
osa.
R. Karm: üldkokkuvõttes pole tasandus- ja toetusfondi summad kasvanud.
I. Migur: kas laste kodusolek annab rahalist kokkuhoidu?
R. Karm: nende laste osas, kes toidupakke ei soovi.
J. Saat: majanduskulude osas samuti.

OTSUSTATI:
1.1
esitada Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve eelnõu vallavolikogule II lugemisele
ja kinnitamisele (7 poolthäält, 1 erapooletu).
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