LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 1. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski

16. november 2021 nr 12

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.31
Istungit juhatasid: valla valimiskomisjoni esimees Anti Pärtel ja alates teisest päevakorrapunktist
volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 21 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Katrin Glaase, Eduard Hmeljov,
Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm, Tanel Lambing,
Nikolai Pitšugov, Valentina Pivovarova, Jelena Razdorskaja, Erki Ruben, Jaanus Saat, Ene
Soodla, Külli Tammur, Madis Vaikmaa, Kuldar Vassiljev, Simo Veskioja ja Viktoria Visbek
(nimekiri lisatud protokollile).
Istungil osalesid valla valimiskomisjoni liikmed: Eha Kõiv, Kaidi Meremaa, Ulvi Pallase, Reet
Pikkpõld ja Anti Pärtel
Istungist võttis osa 6 (kuus) 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.
Anti Pärtel tutvustas volikogu II koosseisu 1. istungi päevakorda, mille poolt ei ole vaja
hääletada, kuna esimesel istungil arutatavad päevakorrapunktid tulenevad kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse sätetest. Valla valimiskomisjoni esimees lisas, et kui täna jääb mingil
põhjusel volikogu esimees valimata, siis lõpetatakse volikogu istung ja kutsutakse seitsme päeva
pärast kokku uus volikogu istung.
PÄEVAKORD
1. Vallavolikogu esimehe valimine
2. Vallavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
3. Vallavalitsuse lahkumispalve
Valla valimiskomisjoni esimees tervitas enne päevakorrapunktide arutelu volikogu liikmeid ja
soovis neile järgnevaks neljaks aastaks jõudu ja tarkust otsuste langetamisel.
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Vallavolikogu esimehe valimine
Valla valimiskomisjoni esimees Anti Pärtel tutvustas valla põhimääruse paragrahvides 3, 4, 5 ja
6 sätestatud protseduure: volikogu esimehe valimise üldiseid nõudeid, kandidaatide
ülesseadmist, valimise läbiviimist ja valimise tulemuste väljaselgitamist.
Anti Pärtel: Palun volikogu liikmetel esitada volikogu esimehe kandidaatide nimed.
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Kuldar Vassiljev: Esitan volikogu esimehe kandidaadiks Ena Soodla.
K.Vassiljev andis koosoleku juhatajale üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Anti Pärtel: Kas kandidaat on nõus?
Ena Soodla kinnitas, et on nõus kandideerima.
Valla valimiskomisjoni liige Reet Pikkpõld kandis kandidaadi Ena Soodla nime kandidaatide
nimekirja kandidaadina nr 1.
Jaanus Saat: Esitan volikogu esimehe kandidaadiks Külli Tammur’i.
J.Saat andis koosoleku juhatajale üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Valla valimiskomisjoni liige Reet Pikkpõld kandis kandidaadi Külli Tammuri nime kandidaatide
nimekirja kandidaadina nr 2.
Volikogu esimehe kandidaatide nimekiri lisatud protokollile.
Anti Pärtel: Kas keegi soovib veel esitada volikogu esimehe kandidaate?
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Anti Pärtel: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et volikogu esimehe
kandidaatide nimekiri sulgeda.
OTSUSTATI:
1.1 Sulgeda poolthäälteenamusega volikogu esimehe kandidaatide nimekiri (poolt 21 volikogu
liiget).
Anti Pärtel: Palun volikogu esimehe kandidaatidel soovi korral end tutvustada. Iga volikogu liige
võib kandidaadile esitada ühe küsimuse
Volikogu esimehe kandidaat Külli Tammur: Enamus volikogu liikmetest tunneb mind, kuid meie
hulgas on ka uusi liikmeid. Oman magistrikraadi haldusjuhtimise ja organisatsiooni käitumise
erialal. Kohaliku omavalitsuse tegevusega olen olnud tihedalt seotud juba alates 2005. aastast,
mil mind valiti Padise Vallavolikogu liikmeks. Perioodil 2009-2017 olin Padise Vallavolikogu
esimees, alates 2017. aastast kuni valimisteni olin Lääne-Harju Vallavolikogu esimees. Olen
seisukohal, et volikogu esimees peab esindama kõiki vallaelanikke ja volikogu liikmeid ning
neid võrdselt kohtlema olenemata sellest, kas nad kuuluvad volikogu koalitsiooni või on
opositsioonis. Ehkki põhimäärus reglementeerib kui pikk võib olla sõnavõtt või mitu küsimust
võib üks volikogu liige esitada, ei ole ma neid piiranguid järginud. Küsimusi peabki esitama just
nii palju, et oleks tagatud probleemist rahuldav arusaamine. Hetkel töötan
Keskkonnaministeeriumi eelarve- ja strateegiaosakonnas strateegiajuhina, enne seda töötasin
Keskkonnaagentuuris.
Külli Tammurile ei esitatud küsimusi.
Volikogu esimehe kandidaat Ena Soodla: Ka mina olen üsna paljude volikogu liikmetega tuttav.
Olen omandamas riigiteaduste erialal magistrikraadi. Tänu õpingutele ja tööle olen avaliku
sektori tegevusega hästi kursis. Praegu töötan Sotsiaalkindlustusametis, kuid olen töötanud ka
Sotsiaalministeeriumis. Minu arvates on suurim väljakutse ääremaastumise vältimine. Mulle
tundub, et praegu ei ole selle probleemiga kõik korras. Volikogu esimehena pean oma
tähtsaimaks rolliks elanikega suhtlemist. Hea juhtime alus ongi hea suhtlemine kõigi
osapooltega.
Ena Soodlale ei esitatud küsimusi.
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Valla valimiskomisjoni esimees Anti Pärtel kuulutas välja vaheaja hääletamissedelite
ettevalmistamiseks, tuletades volikogu liikmetele veelkord meelde, et hääletamissedelil olevasse
kastikesse tuleb märkida hääletamissedelil oleva volikogu esimehe kandidaadi järjekorranumber.
Anti Pärtel: Kuulutan välja hääletamise.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 16.31 (akt nr
1 lisatud protokollile).
Valimisi korraldav valla valimiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja
(lisatud protokollile) antud allkirja alusel hääletamissedeli.
Toimus hääletamine.
Anti Pärtel: Kas kõik volikogu liikmed on pannud hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Anti Pärtel: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja alustame volikogu esimehe valimise
hääletamistulemuste väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 16.36 (akt nr 2 lisatud protokollile).
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti valla valimiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Anti Pärtel: Kas keegi volikogu liikmetest soovib valimiste korraldamise ja hääletamise
protseduuri kohta esitada protesti? Kui on proteste, siis palun need esitada koheselt, et valla
valimiskomisjon saaks nende suhtes enne valimistulemuste väljakuulutamist vastu võtta otsuse.
Proteste valimiste korraldamise ja hääletamise protseduuri kohta ei esitatud.
Anti Pärtel luges ette volikogu esimehe valimise hääletamistulemuste protokolli (lisatud
protokollile): hääletamissedeli sai 21 volikogu liiget, hääletamiskastis oli pärast selle avamist 21
hääletamissedelit, neist kehtivaid 21. Kandidaadile Ena Soodlale antud poolthäälte arv on 3 ja
kandidaadile Külli Tammurile antud poolthäälte arv on 18. Tulenevalt salajase hääletamise
tulemustest osutus vallavolikogu esimeheks valituks Külli Tammur.
Kuulutan välja vaheaja hääletamistulemuste protokolli kantud andmete alusel valla
valimiskomisjoni otsuse vormistamiseks.
Anti Pärtel luges ette valla valimiskomisjon 16.10.2021 otsuse nr 22 „Lääne-Harju
Vallavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine“ (lisatud protokollile), mille
kohaselt loeti Külli Tammur valituks Lääne-Harju Vallavolikogu esimeheks. Anti Pärtel
allkirjastas otsuse ja see jõustus allkirjastamise hetkest.
Valla valimiskomisjoni esimees õnnitles vastvalitud volikogu esimeest ja andis talle volikogu
istungi juhatamise üle.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavolikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
Külli Tammur: Tänan usalduse eest ja püüan anda endast parima valla elu edendamisel.
Enne seda kui asute esitama volikogu aseesimehe kandidaate peame otsustama mitu volikogu
aseesimeest valitakse.
Jaanus Saat tegi ettepaneku valida kaks volikogu aseesimeest.
3

Külli Tammur: Kas on teisi ettepanekuid?
Ena Soodla: Miks on vaja valida kaks aseesimeest?
Jaanus Saat: Eelmises koosseisus oli kaks aseesimeest ja see toimis hästi. Volikogu esimehel on
palju esinduskohustusi ja seega saavad aseesimehed osa neist enda kanda võtta.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et kehtestada
otsuse eelnõu „Vallavolikogu aseesimeeste arvu määramine“ otsusena
Hääletamisel osales 21 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 16.01.2021 otsus nr 83 „Vallavolikogu
aseesimeeste arvu määramine“ (poolt 21 volikogu liiget)
Volikogu esimees Külli Tammur tutvustas valla põhimääruse §-s 7 toodud volikogu
aseesimeeste valimise korda. Volikogu eseesimeeste valimise ja valimise tulemuste
väljaselgitamise protseduur on analoogne volikogu esimehe valimise ja tulemuste
väljaselgitamise protseduuriga. Eelnimetatud protseduure selgitas juba valla valimiskomisjoni
esimees Anti Pärtel ja neid üle kordama ei hakkaks. Juhin vaid tähelepanu asjaolule, et seoses
kahe aseesimehe valimisega tuleb korraldada ka kaks salajast hääletamist st esmalt valime
aseesimehe nr 1 ja seejärel asume valima aseesimeest nr 2.
Volikogu aseesimeeste valimiste korraldamiseks tuleb valida volikogu liikmete hulgast
kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kusjuures märgin, et häältelugemiskomisjoni ei tohi
kuuluda need volikogu liikmed, kes ise kandideerivad. Palun esitada kandidaadid
kolmeliikmelisse häältelugemiskomisjoni.
Külli Tammur: Teen ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Kadri Kurm.
Jaanus Saat: Teen ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Viktoria Visbek.
Külli Tammur: Teen ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Erki Ruben.
Ena Soodla: Teen ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni Valentina Pivovarova.
Erki Ruben taandas oma kandidatuuri.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et volikogu
aseesimeeste valimisprotseduuri korraldab kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus:
Kadri Kurm, Viktoria Visbek ja Valentina Pivovarova. Komisjon peab endi hulgast valima
komisjoni esimehe.
Hääletamisel osales 21 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.2 Kinnitada kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Kadri Kurm,
Viktoria Visbek ja Valentina Pivovarova (poolt 21volikogu liiget)
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada volikogu aseesimehe nr 1 kandidaate.
Valentina Pivovarova esitas volikogu aseesimehe nr 1 kandidaadiks Ena Soodla.
V.Pivovarova andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas kandidaat on nõus?
Ena Soodla kinnitas, et on nõus kandideerima.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis kandidaadi Ena Soodla nime kandidaatide nimekirja
kandidaadina nr 1.
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Jaanus Saat esitas volikogu aseesimehe nr 1 kandidaadiks Olga Kugal’i.
J.Saat andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas kandidaat on nõus?
Olga Kugal kinnitas, et on nõus kandideerima.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis kandidaadi Olga Kugali nime kandidaatide nimekirja
kandidaadina nr 2.
Külli Tammur: Kui rohkem aseesimehe nr 1 valimiseks kandidaate ei ole, siis teen ettepaneku
nimekiri sulgeda.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et aseesimehe nr 1 kandidaatide
nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 21 volikogu liiget
OTSUSTATI:
2.3 Sulgeda poolthäälteenamusega volikogu aseesimehe nr 1 kandidaatide nimekiri (poolt 21
volikogu liiget).
Külli Tammur: Kas volikogu aseesimehe nr 1 kandidaadid soovivad end tutvustada? Iga
volikogu liige võib kandidaadile esitada ühe küsimuse.
Olga Kugal: Olen volikogu tööga tuttav, eelmises koosseisus olin samuti volikogu aseesimees ja
sotsiaalkomisjoni esimees. Töötan Lääne-Harju Valla Tugikeskuse juhatajana, kus igapäevaselt
tegelen toimetulekuraskustes inimestega. Olen olnud Vasalemma volikogu esimees ja seetõttu on
mulle eriti hästi mõistetavad just Vasalemma piirkonna elanike probleemid. Pikka aega töötasin
ka vanglasüsteemis. Kandideerin volikogu aseesimeheks seetõttu, et soovin olla volikogu
esimehele igakülgselt toeks.
Olga Kugalile küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada aseesimehe nr 1
valimisprotseduuriga. Kuulutan välja vaheaja, mille vältel valmistab häältelugemiskomisjon ette
hääletamissedelid.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas volikogu liikmetel on valimisprotseduuride
kohta küsimusi? Kuulutan välja hääletamise.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 17.03.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
Toimus hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas kõik volikogu liikmed on pannud
hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja alustame
volikogu aseesimehe nr 1 valimise hääletamistulemuste väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 17.07.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis nr 1 (lisatud protokollile).
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Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 21 hääletussedelit, millest 1 oli rikutud. Kandidaadid said hääli
järgmiselt: Ena Soodla 5 häält ja Olga Kugal 15 häält.
Volikogu liige Kuldar Vassiljev soovis rikutud sedelit näha ja häältelugemiskomisjoni esimees
Kadri Kurm näitas talle rikutud sedelit.
Külli Tammur: Vastavalt hääletamistulemustele tuleb täiendada volikogu 16.11.2021 otsuse
eelnõu „Vallavolikogu aseesimeeste valimine“ punkti 1.1. nimega Olga Kugal.
Külli Tammur: Edasi alustame aseesimehe nr 2 valimisprotseduuridega, mis on analoogsed
aseesimehe nr 1 valimisprotseduuridega.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada volikogu aseesimehe nr 2 kandidaate.
Jaanus Saat esitas volikogu aseesimehe nr 2 kandidaadiks Tanel Lambing’u.
J.Saat andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas kandidaat on nõus?
Tanel Lambing kinnitas, et on nõus kandideerima.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis kandidaadi Tanel Lambingu nime kandidaatide
nimekirja kandidaadina nr 1.
Külli Tammur: Kui rohkem aseesimehe nr 2 valimiseks kandidaate ei ole, siis teen ettepaneku
nimekiri sulgeda.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et aseesimehe nr 2 kandidaatide
nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 21 volikogu liiget
OTSUSTATI:
2.4 Sulgeda poolthäälteenamusega volikogu aseesimehe nr 2 kandidaatide nimekiri (poolt 21
volikogu liiget).
Külli Tammur: Kas volikogu aseesimehe nr 2 kandidaat soovib end tutvustada? Iga volikogu
liige võib kandidaadile esitada ühe küsimuse.
Tanel Lambing: Olen volikogu tööga tuttav, eelmises koosseisus olin samuti volikogu
aseesimees ning kuulusin keskkonna- ja planeerimiskomisjoni koosseisu. Töötan juba 15 aastat
kinnisvaramaaklerina. Haldurina vastutan ~150 üürilepingu eest. Esimeses koosseisu esimesel
paaril aastal võis märgata, et liidetud on neli erinevat omavalitsust. Selle koosseisu ajal tahan
kaasa aidata valla tasakaalustatud arengule ja igati aidata volikogu esimeest volikogu töö
organiseerimisel.
Tanel Lambingule küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada aseesimehe nr 2
valimisprotseduuriga. Kuulutan välja vaheaja, mille vältel valmistab häältelugemiskomisjon ette
hääletamissedelid.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas volikogu liikmetel on valimisprotseduuride
kohta küsimusi? Kuulutan välja hääletamise.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 17.20.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
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Toimus hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kas kõik volikogu liikmed on pannud
hääletamissedeli hääletamiskasti?
Volikogu liikmed kinnitasid, et on hääletanud.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kuulutan hääletamise lõppenuks ja alustame
volikogu aseesimehe nr 2 valimise hääletamistulemuste väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 17.24.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis nr 2 (lisatud protokollile).
Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 21 hääletussedelit, kehtetuid ja rikutud sedeleid ei olnud.
Kandidaat Tanel Lambing sai 21 häält.
Külli Tammur: Vastavalt hääletamistulemustele täiendada volikogu 16.11.2021 otsuse eelnõu
„Vallavolikogu aseesimeeste valimine“ punkti 1.2. nimega Tanel Lambing.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistada volikogu 16.11.2021 otsus nr 84
„Vallavolikogu aseesimeeste valimine“
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavalitsuse lahkumispalve
Vallavanem Jaanus Saat andis volikogu esimehele üle vallavalitsuse kirjaliku lahkumispalve
(lisatud protokollile) ja kinnitas, et vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 29
lõikele 3 täidab vallavalitsus oma ülesandeid ja tema volitused kehtivad kuni uue valitsuse
ametisse kinnitamiseni.
Volikogu esimees teatas, et järgmine volikogu istung toimub 23. novembril 2021 algusega kell
17.00 ja kuulutas esimese istungi lõppenuks kell 17.31.

(allkirjastatud digitaalselt)
Anti Pärtel
valla valimiskomisjoni esimees

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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