LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
ESIMESE KOOSSEISU
PROTOKOLL
Elektrooniline istung
8. veebruar 2021 nr 2
Elektrooniline istung 08.02.2021 algus kell 13.00 (lisatud volikogu esimehe kiri).
Istungit juhatas volikogu esimees Külli Tammur
Protokolli vormistas: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
03.02.2021 saatis volikogu esimees volikogu liikmetele kutse, päevakorra, registreerimislehe
näidise, elektroonilise istungi töökorralduse, hääletusvormi ja arutusele tuleva eelnõu koos
lisamaterjalidega (materjalid lisatud). 08.02.2021 kell 11.20 saatis volikogu esimees volikogu
liikmetele meeldetuletuse volikogu toimumise kohta algusega kell 13.00.
Istungi alguseks s.o kella 13.01-ks oli registreerunud 17 volikogu liiget Jaan Alver, Eda Arusoo,
Irina Helasmäki, Eduard Hmeljov, Vladimir Kamoza, Olga Kugal, Kadri Kurm, Kalev Laast,
Tanel Lambing, Indrek Migur, Nikolai Pitšugov, Jelena Razdorskaja, Aleksei Šatov, Külli
Tammur, Eldar Toonverk, Simo Veskioja, Viktoria Visbek
Volikogu esimees kuulutas istungi alanuks ja teavitas volikogu liikmeid, et istungi alguseks on
registreerinuid 17.
Kell 13.16 oli registreerunud 18 volikogu liiget, lisaks eeltoodutele registreerus Elena Villmann
kell 13.02.
Kell 13.20 oli registreerunud 19 volikogu liiget, lisaks eeltoodutele registreerus Mati Vetevool
kell 13.18
Istungist ei võtnud osa 2 volikogu liiget: Kaupo Kallas ja Toomas Simanson
Volikogu esimees saatis kell 13.01 volikogu liikmetele e-kirja, milles palus hääletada istungi
töökorra, istungi kinniseks kuulutamise ja päevakorra suhtes. Hääletamise lõpuajaks oli märgitud
kell 13.10.
Kell 13.16 saadetud e-kirjas teavitas volikogu esimees hääletustulemustest.
Hääletamisel osales 18 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1. Kinnitada volikogu liikmete poolthäälteenamusega istungi läbiviimise töökorraldus (poolt 15,
kolm volikogu liiget ei hääletanud).
2. Kuulutada volikogu istung kinniseks (poolt 15, kolm volikogu liiget ei hääletanud).
3. Kinnitada istungi päevakord (poolt 16, kaks volikogu liige ei hääletanud).


Kell 13.30 saadetud e-kirjas korrigeeris volikogu esimees hääletustulemusi teise
küsimuse osas – Volikogu hääletustulemused küsimuse nr 2 osas olid järgmised:
1

hääletamisel osales 18 volikogu liiget, volikogu istungi kinniseks kuulutamise poolt
hääletas 14 volikogu liiget, üks volikogu liige oli erapooletu ja kaks volikogu liiget ei
hääletanud
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine
Volikogu esimees Külli Tammur saatis kell 13.30 volikogu liikmetele e-kirja, kus palus
hääletada eelnõu „Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve“ määrusena kehtestamise poolt. Ja
fikseeris hääletamise lõpuajaks kell 13.40
Küsimusi lisaeelarve kohta ei esitatud.
Hääletamise tulemused
 Kell 13.49 saadetud e-kirjas teatas volikogu esimees hääletustulemused.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1. Kehtestada poolthäälteenamusega määruse eelnõu määrusena nr 4 „.Lääne-Harju valla 2021.
aasta 1. lisaeelarve“ (poolt 18 volikogu liiget, vastu oli 1 volikogu liige).
Kell 13.49 saadetud e-kirjas tänas volikogu liikmeid elektroonilisel istungil osalemise eest ja
kuulutas istungi lõppenuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees
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