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Algus kell 16.00, lõpp kell 16.30
Istungit juhatas: komisjoni esimees Aleksei Šatov
Protokollis : vallakantselei nõunik Mari-Ly Häitson
Istungist võtsid osa: komisjoni esimees Aleksei Šatov, ja komisjoni liikmed Jüri Alter ,
Eduard Hmeljov, Kristi Lambing, Käti Teär-Riisaar, Mati Vetevool ja Viktoria Visbek
Puudusid: komisjoni aseesimees Jaan Alver ja komisjoni liige Hannes Kasemaa .
Koosolekust võttis kutsutuna osa: vallavanem Jaanus Saat
Aleksei Šatov tutvustas päevakorda, mis kinnitati ükshäälselt (7 poolthäält).
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla 2021.aasta eelarve, II lugemine ja kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
…………………………………….
1. Lääne-Harju valla 2021.aasta eelarve, II lugemine ja kinnitamine
Kuulati Jaanus Saat´i ettekannet
Muudatusettepanekuid tähtajaks volikoguliikmetelt ei laekunud.
Vallavalitsuse poolsed muudatusettepanekud puudutavad ennekõike lasteaedade ja koolide
palgafonde:
Paldiski lasteaed Naerulind maha 30000 eurot, kuna käesoleva aasta numbrite põhjal ei ole nii
palju palgaraha vaja. Klooga lasteaialt maha 12000 eurot, millest osa Klooga koolile. Padise
lasteaiale juurde 30000 eurot seoses HEV rühma avamisega. Paldiski Ühisgümnaasiumile
juurde 42000 eurot seoses käesoleva aasta septembris käivitunud tugipesade süsteemigatöötajate töötasud. Paldiski Vene põhikoolile juurde 84000 eurot palgafondi, kuna õpilaste arv
on suurenenud, õpilasi on tulnud Ämari, Rummu ja Keila koolidest, lisandunud on
paralleelklasse. Klooga koolile juurde 58000 eurot seoses tugipesaga. Laulasmaa koolile juurde
20000 eurot, spordihoone administratiivtöötajate töötasud. Risti koolile juurde 40000 eurot ja
Vasalemma põhikoolile 20000 eurot seoses tugipesadega. Gümnaasiumi realt maha 50000
eurot, millest 42000 eurot läks Paldiski Ühisgümnaasiumile.
Tugikeskusele tuleb juurde 18000 eurot majanduskulude realt personalikuludeks seoses 2.
korruse avamisega.
Majanduskulude all teedele ja tänavatele juurde 6000 eurot, jäätmekäitluselt maha 12000 eurot,
avalike alade puhastusele juurde 31000 eurot, muu keskkonnakaitse alt maha 17000 eurot,
tänavavalgustusele juurde 50000 eurot (selle all ka uued rajatavad objektid), puhkepargid ja
mänguväljakud alt maha 56000 eurot.
Reservi alt tõstame 90000 eurot investeeringute plokki jooksvate investeeringute katmiseks.

Investeeringute all läheb maha 43000 eurot Kloogaranna küla Üleoja tee teekoridor ja kruusast
teealune ehitus, kuna investeering on läinud tunduvalt kallimaks ja hetkel vastavad vahendid
projekti elluviimiseks puuduvad.
OTSUSTATI:
7 poolthäälega
1.1. Suunata eelnõu „Lääne-Harju valla 2021.aasta eelarve“ volikogule II lugemisele ja
kinnitamisele.
(digiallkirjastatud digitaalselt)
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