LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 2. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski

23. november 2021 nr 13

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.06
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 19 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, Erki Ruben, Jaanus Saat, Ene Soodla, Külli Tammur,
Madis Vaikmaa, Simo Veskioja ja Viktoria Visbek (nimekiri lisatud protokollile).
Istungilt puudusid: Jelena Razdorskaja, Kuldar Vassiljev
Istungist võttis osa 15 (viisteist) 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.
Ettekanded põhinevad eelnõude seletuskirjadel. Vallavolikogu eelnõud ja seletuskirjad on
leitavad valla dokumendiregistrist, kasutada aknas „Pealkiri, sisu või metaandmed"
numbrikombinatsioon 1-4/.
Läbirääkimised päevakorra suhtes.
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on ettesaadetud päevakorra kohta küsimusi või
muudatusettepanekuid?
Volikogu liikmed ei teinud päevakorrale muudatusettepanekuid.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on nõus töötama saadetud
päevakorra alusel.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada ühehäälselt alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 19 volikogu liiget)
PÄEVAKORD
1. Vallavanema valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
2. Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
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3. Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste
vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
4. Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
5. Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
6. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
7. Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2022-2025 I lugemine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
8. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Vallavanema valimine
Volikogu esimees Külli Tammur tutvustas vallavanema valimise protseduure, mis on analoogsed
volikogu esimehe valimise protseduuridega. Seega üle kordamiseks puudus vajadus.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada vallavanema kandidaadaate.
Erki Ruben esitas vallavanema kandidaadiks Jaanus Saat’i ja andis volikogu esimehele üle
kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas kandidaat on nõus?
Jaanus Saat kinnitas, et on nõus vallavanemaks kandideerima.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis kandidaadi Jaanus Saadi nime vallavanema kandidaatide
nimekirja kandidaadina nr 1.
Külli Tammur: Kas keegi soovib veel esitada vallavanema kandidaate?
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et vallavanema
kandidaatide nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 Sulgeda ühehäälselt vallavanema kandidaatide nimekiri (poolt 19 volikogu liiget).
Külli Tammur palus vallavanema kandidaadil Jaanus Saadil end tutvustada ja tuletas meelde, et
iga volikogu liige võib kandidaadile esitada ühe küsimuse
Vallavanema kandidaat Jaanus Saat: Juhtisin vallavanemana valda ka eelmisel ehk valdade
ühinemise järgsel perioodil ja soovin jätkata vallavanemana ka järgneval neljal aastal. Kinnitan,
et olen täis tahtmist ja ideid koos oma meeskonnaga koduvalla elu edendada ja plaane ellu viia.
Meie eesmärk on vallaelu nii korraldada, et kogukond oleks kokkuhoidev. Omalt poolt teen kõik,
et inimesed tunneksid end kaasatuna. Kui eelmised neljal aastal kulus rohkesti aega liidetud
valdade nn kokkusulatamisele, siis järgmised neli aastat kuluvad ühtlustamisele ja
koostöötamisele. Minu silmis ei ole vald enam erinevate piirkondade kogum, vaid ühtne tervik,
mille arengusse tuleb võrdselt panustada.
Jaanus Saadile ei esitatud küsimusi.
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Külli Tammur: Valimisprotseduuri korraldamiseks on vaja valida volikogu liikmete hulgast
kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon. Eelmisel istungil toimunud volikogu aseesimeeste
valimisel kuulusid häältelugemiskomisjoni Kadri Kurm, Viktoria Visbek ja Valentina
Pivovarova. Kas eelnimetatud volikogu liikmed on nõus vallavanema valimist korraldama?
K.Kurm, V.Visbek ja V.Pivovarova kinnitasid, et nad on nõus osalema häältelugemiskomisjoni
töös.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et vallavanema
valimisprotseduuri korraldab kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Kadri Kurm,
Viktoria Visbek ja Valentina Pivovarova. Komisjon peab endi hulgast valima komisjoni
esimehe.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.2 Kinnitada ühehäälselt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Kadri
Kurm, Viktoria Visbek ja Valentina Pivovarova (poolt 19 volikogu liiget).
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada vallavanema valimise
valimisprotseduuriga. Kuulutan välja vaheaja, mille vältel valmistab häältelugemiskomisjon ette
hääletamissedelid. Tuletan meelde, et hääletamissedeli kastikesse tuleb kirjutada number, muud
märgistused ei ole nõuetekohased.
Vaheaeg kl 17.05-17.10.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm: Kuulutan välja hääletamise.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 17.10.
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
vallavanema valimise hääletamistulemuste väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 17.15.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 19 hääletussedelit, millest 1 oli kehtetu. Vallavanema
kandidaat Jaanus Saat sai 18 häält.
Külli Tammur: Vastavalt hääletamistulemustele tuleb täiendada volikogu 23.11.2021 otsuse
eelnõu „Vallavanema valimine“ punkti 1 nimega Jaanus Saat. Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse sätetest tulenevalt isikuvalimiste tulemusi üle ei hääletata, vaid tulemus vormistatakse
volikogu otsusena.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistati volikogu 23.11.2021 otsus nr 85
„Vallavanema valimine“.
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Vallavanem Jaanus Saat tänas usalduse eest ja kinnitas, et soovib olla kõikide poliitiliste jõudude
vallavanem.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Teen volikogule ettepaneku kinnitada vallavalitsus
5-liikmelisena. Vallavalitsuse struktuuri kuuluvad vallavanem, üks abivallavanem ja kolm
vallavalitsuse liiget.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Kas nii suure valla vallavalitsuses ei peaks olema kaks abivallavanemat? Leian, et
peaks olema abivallavanem ka nn pehme poole koordineerimiseks.
Jaanus Saat: Viieliikmeline vallavalitsus on optimaalse suurusega. Meil töötavad tublid sotsiaalja haridusvaldkonna ametnikud, kes vastavaid osakondi juhivad. Mina ise pööran samuti erilist
tähelepanu sotsiaalküsimustele ja haridusele.
Ena Soodla: Kahtlemata on vastavate valdkondade juhid väga tublid, aga minu arvates võiks olla
vallavalitsuses poliitiline abivallavanema koht.
Jaanus Saat: Oman vastavat haridust ja olen sotsiaaltöö taustaga ning leian, et koostöös
ametnikega saame nn pehme poole alla kuuluvate ülesannetega hakkama. Ma ei pea vajalikuks
vallavalitsusse veel ühte poliitilist kohta tekitada.
Külli Tammur: Kui rohkem küsimusi ei ole, siis täiendan otsuse eelnõu punkti 1 arvuga 5, punkti
1.2 arvuga 1 ja punkti 1.3 arvuga 3.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on täiendatud otsuse eelnõu „Vallavalitsuse
liikmete arv ja struktuur“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
2.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 23.01.2021 otsus nr 86 „Vallavalitsuse liikmete
arv ja struktuur“ (poolt 17 volikogu liiget, vastu 2 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja
palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet. Enne kui kinnitame vallavalitsuse liikmed ja
nimetame ametisse palgalise vallavalitsuse liikme on vaja vabastada palgalise vallavalitsuse
liikme ametikohalt abivallavanem Erki Ruben ning vabastada vallavalitsuse liikme kohustustest
Mart Mets, Madis Vaikmaa, Katrin Glaase ja Peeter Schneider.
Teen ettepaneku kinnitada vallavalitsuse liikmeteks: Kerli Lambing, Erki Klausson, Katrin
Glaase ja nimetada ametisse palgalise vallavalitsuse liikmena Erki Ruben.
Külli Tammur: Täiendan otsuse eelnõu „Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine,
vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine“
punkti 3.1 nimega Kerli Lambing, punkti 3.2 nimega Erki Klausson, punkti 3.3 nimega Katrin
Glaase ja otsuse punkti 4 nimega Erki Ruben.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on täiendatud otsuse eelnõu otsusena
kehtestamise poolt.
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Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
3.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 23.11.2021 otsus nr 87 „Vallavalitsuse liikmete
ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste vallavalitsuse liikmete
ametisse nimetamine“ (poolt 17 volikogu liiget, vastu 2 volikogu liiget).
Külli Tammur: Järgmises päevakorrapunktis arutame vallavanemale ja abivallavanemale
töötasude ja vallavalitsuse liikmetele hüvitiste määramist. Kuna töötasude ja hüvitiste määramise
päevakorrapunkti juures vallavanem, abivallavanem ja vallavalitsuse liikmed ei viibi, siis palun
vallavanemal tutvustada töötasude ja hüvitiste määramist.
Kuulati vallavanema selgitusi.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Mis põhjusel on vallavalitsuse liikmete hüvitise suurus erinev?
Jaanus Saat: Vallavalitsuse liikmete hüvitised on tõesti erinevad. Kerli Lambing ja Katrin Glaase
on vallavalitsuse kui ametiasutuse töötajad, Erki Klausson on koosseisuväline.
Katrin Glaase oli enne piirkonnajuht, kuid piirkonnajuhtide ametikohti pärast vallavalitsuse kui
ametiasutuse uue struktuuri kinnitamist enam struktuuris olema ei saa. Tema ülesanded
vallavalitsuse liikmena on üldiste ja jooksvate küsimuste lahendamine ning esmatasandi
tervishoiu ja kogukonnatöö koordineerimine.
Kerli Lambing on keskkonna- ja planeeringute osakonna juhataja, tema tööülesanded kattuvad
valdkondadega, mille eest ta ka vallavalitsuse liikmena vastutab ja seetõttu saab ta täiendavalt
hüvitist poliitilisel tasandil täidetavate ülesannete eest.
Erki Klausson ei kuulu vallavalitsuse kui ametiasutuse koosseisu ja saab hüvitist vallavalitsuse
liikmena hariduse ja ettevõtluse valdkonna kureerimise eest.
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Vallavanemale ja abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise
määramine
• Vallavanem Jaanus Saat, abivallavanem Erki Ruben, vallavalitsuse liikmed Kerli
Lambing. Erki Klausson ja Katrin Glaase taandasid end päevakorra arutelust ning
lahkusid istungite ruumist.
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Teen ettepaneku määrata vallavanema
Jaanus Saadi töötasuks 4000 eurot kuus. Enne oli tema töötasu 3500 eurot kuus. Palgatõus
tuleneb järjest kasvavast töökoormusest ja arvesse on võetud ka naaberomavalitsuste
vallavanemate palgataset. Näiteks on Saue ja Saku vallavanemate töötasu 5000 eurot kuus.
Abivallavanema Erki Rubeni varasem töötasu oli 3000 eurot kuus, arvestades aga töökoormuse
suurenemist on ettepanek määrata tema töötasuks 3300 eurot kuus.
Vallavalitsuse liikme Katrin Glaase hüvitise suuruseks on 2400 eurot kuus, Erki Klaussoni
hüvitise suuruseks 500 eurot kuus ja Kerli Lambingu hüvitise suuruseks on 300 eurot kuus.
Vallavanem selgitas hüvitiste suuruste erinevusi eelmise päevakorrapunkti arutelu käigus. Uued
töötasud ja hüvitised hakkavad kehtima 23. novembrist 2021.
Külli Tammur: Lähtudes eeltoodust täiendan otsuse eelnõu „Vallavanemale ja abivallavanemale
töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine“ punkti 1 nimega Jaanus Saat, punkti 2
nimega Erki Ruben, punkti 3 nimega Katrin Glaase, punkti 4 Erki Klausson ja punkti 5 nimega
Kerli Lambing.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on täiendatud otsuse eelnõu otsusena
kehtestamise poolt.
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Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
4.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 23.01.2021 otsus nr 88 „Vallavanemale ja
abivallavanemale töötasu ning vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine“ (poolt 14 volikogu
liiget, vastu 2 volikogu liiget)
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Määrusega „Volikogu tööst osavõtu eest
makstava tasu suurus ja maksmise kord“ reguleeritakse volikogu esimehele, volikogu esimesele
aseesimehele, volikogu liikmele, volikogu alatise komisjoni esimehele, aseesimehele ja liikmele
volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda. Eelmise koosseisu ajal olid tasud
seotud protsendiga vallavanema töötasust. Õigem on määrata konkreetne summa. Tasud on
eelmise koosseisu ajal kehtinud tasudest keskmiselt 27% madalamad ja kokkuhoid aastas on
~41 000 eurot. Volikogu tööst osavõtu eest makstavate tasude vähendamine on volikogu panus
valla eelarve koormuse vähendamiseks ja uued tasumäärad sobituvad paremini valla töötajate
üldise palgatasemega. Tasude vähendamine ei tähenda aga seda, et volikogu töös osalemine
oleks ebaoluline.
Siinjuures toon mõned näited kokkuhoiust. Volikogu esimehe tasu oli enne 1750 eurot, eelnõus
on tasu 1400 eurot. Kui varem said igakuulist tasu mõlemad aseesimehed, siis saab tasu vaid
esimene aseesimees. Komisjonide aseesimehed saavad aseesimehe tasu vaid juhul, kui nad
reaalselt komisjoni esimeest asendavad. Varem said nad igakuulist tasu.
Pärast eelnõu väljasaatmist tegin mõne tasu suuruses muudatusi. Minu muudatusettepanekud on
järgmised:
- § 2 lõikes 2 toodud esimese aseesimehe tasu kuus on 400 euro asemel 600 eurot
- § 2 lõikes 3 toodud alatise komisjoni esimehe ja revisjonikomisjoni tasu kuus on 400 euro
asemel 350 eurot
- § 2 lõikes 6 toodud alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni liikme tasu kuus on 50 euro asemel
70 eurot
Volikogu liikmele ja alatise komisjoni liikmele makstakse tasu osalemist tõendava
registreerimislehe alusel. Kui kalendrikuus toimub mitu volikogu istungit või komisjoni
koosoleku, makstakse tasu ainult ühe istungi või koosoleku eest.
Külli Tammur: Esmalt peame hääletame kolme muudatusettepaneku suhtes ja seejärel muudetud
eelnõu määrusena kehtestamise suhtes.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on määruse eelnõu § 2 lõigetes 2, 3 ja 6 toodud
summade muutmise poolt.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
5.1 muuta poolthäälteenamusega määruse eelnõud järgmiselt:
5.1.1 § 2 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: “(2) Volikogu esimesele aseesimehele makstakse
volikogu esimehe asendamise ja volikogu esindamise eest tasu 600 (kuussada) eurot kuus.“
5.1.2 muuta määruse eelnõu § 2 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt: „(3) Volikogu alatise
komisjoni esimehele ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse komisjoni töö korraldamisega
seotud ülesannete täitmise eest tasu 350 (kolmsada viiskümmend) eurot kuus.“
5.1.3 muuta määruse eelnõu § 2 lõiget 6 ja sõnastada see järgmiselt: “(6) Volikogu alatise
komisjoni ja revisjonikomisjoni liikmele (välja arvatud komisjoni esimehele või aseesimehele,
kui ta asendab komisjoni esimeest) makstakse komisjoni töös osalemise eest tasu 70
(seitsekümmend) eurot.“ (poolt 17 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid erapooletud)
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on muudetud määruse eelnõu
määrusena kehtestamise poolt.
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Hääletamisel osales 19 volikogu liiget
OTSUSTATI:
5.2 kehtestada poolthäälteenamusega muudetud määruse eelnõu volikogu 23.11.2021 määrusena
nr 16 „Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ (poolt 17 volikogu
liiget, vastu 1 volikogu liige, 1 volikogu liige oli erapooletu)
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Esitatud eelnõu kohaselt on ettepanek
lisaks revisjonikomisjonile moodustada kolm alatist komisjoni. Eelnõus on toodud ka komisjoni
suurus kokku s.h komisjoni esimees ja aseesimees. Käesoleva otsuse eelnõu sätestab, milliseid
vallavolikogu alatiste komisjone on vaja moodustada. On ettepanek moodustada järgmised
komisjonid:
- üheteistkümneliikmeline hariduse-, kultuuri ja sotsiaalkomisjon - hariduse, spordi, kultuuri,
sotsiaalhoolekande, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused;
- üheksaliikmeline eelarve- ja majanduskomisjon - vallavara valitsemise, kasutamise,
käsutamise, vallaeelarve küsimused;
- üheksaliikmeline keskkonna- ja planeeringutekomisjon - valla planeerimise, maakorralduse,
vallaehituse, vallaarengu, keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse, teedeehituse jm
küsimused;
- kolmeliikmeline revisjonikomisjon – revisjonide ja kontrollide läbiviimiseks.
Võrreldes eelmise volikogu koosseisuga on üheks liidetud haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
ning sotsiaalkomisjon – selle põhjuseks on ebaühtlane töökoormuse jaotus varasema praktika
põhjal. Sotsiaalkomisjonile suunati menetlemiseks üsna tagasihoidlik kogus eelnõusid, mistõttu
on kulude kokkuhoiuks ning efektiivsemaks tööaja kasutuseks mõistlik eraldi sotsiaalkomisjoni
mitte moodustada. Et aga kõikide valdkondade eksperdid saaksid komisjonis esindatud, on selle
komisjoni liikmete arv 2 võrra suurem kui teistes komisjonides.
Töökorralduslikult langetab enamus sotsiaalalaseid otsuseid vallavalitsuse sotsiaaltööd
koordineeriv komisjon. Sotsiaalvaldkonnale kuulub suur osa valla eelarvest, aga volikogu
komisjon ei aruta toetuste jagamist jms, need andmed on delikaatsed ja ei ole määratud suurele
ringile. Kahe komisjoni liitmine ei tulene sellest, et üks komisjon oleks teisest kuidagi
väheväärtuslikum. Selline liitmine annab võimaluse kokku hoida ja on ka töökorralduslikult
efektiivsem. Näiteks peavad kõik komisjonid arutama valla eelarvega seonduvaid küsimusi,
komisjonide koosolekud toimuvad erinevatel päevadel ja kellaaegadel ning vahel ka erinevates
kohtades ja seetõttu peavad eelnõud tutvustavad ametnikud ühte ja sama teemat mitu korda ette
kandma.
Alatiste komisjonide liikmetega komplekteerimine on ka üsna keerukas ülesanne, aga kindlasti
leiame neisse teotahtelisi inimesi.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Kas revisjonikomisjon ei peaks nii suures vallas olema suurema liikmete arvuga,
kuna kontrollimist vajavaid dokumente peaks olema üsna palju. Minu ettepanek on moodustada
revisjonikomisjon viieliikmelisena.
Külli Tammur: Juhan Idnurme ettepanekut tuleb käsitleda kui eelnõu muudatusettepanekut, mis
vajab eraldi läbihääletamist. Juhin tähelepanu, et edaspidi tuleks muudatusettepanekud esitada
kirjalikult nagu valla põhimäärus seda ette näeb.
Ena Soodla: Kas kõiki komisjone ei peaks võrdselt kohtlema? Kõigis komisjonides võiks olla
võrdne arv liikmeid. Ehk oleks otstarbekam kindlat komisjoni liikmete arvu eelnõus mitte
märkida, vaid kirjutada, et komisjonis on kuni …. liiget.
7

Külli Tammur: Kuna eraldi sotsiaalkomisjoni enam ei ole, siis on haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalkomisjoni liikmete arv kahe liikme võrra suurem.
Ena Soodla: Kes komisjonidele konkreetsed eelnõud suunab? Miks sotsiaalkomisjonile nii vähe
eelnõusid suunati?
Külli Tammur: Komisjonidele suunab eelnõud volikogu esimees vastavalt eelnõu temaatikale ja
nagu eelpool märkisin oli sotsiaalkomisjonile suunatavaid eelnõusid suhteliselt vähe.
Loomulikult võivad komisjonid arutusele võtta ka teisi volikogu päevakorras olevaid küsimusi.
Mõne eelnõu nt valla eelarve jms menetlemiseks määran juhtiva komisjoni ja teised komisjonid
esitavad oma arvamused juhtivale komisjonile. Komisjonid on ellu kutsutud volikogu ülesannete
lahendamiseks.
Põhjalikult käsitleb komisjonide moodustamise korda, komisjonide õigusi, kohustusi ja töökorda
vall põhimääruse 3. peatükk.
Ena Soodla: Kes komisjoni koosoleku päevakorra koostab?
Külli Tammur: Komisjoni esimees, juhul kui komisjoni esimees seda mingil põhjusel teha ei saa,
siis koostab päevakorra ja saadab kutsed komisjoni aseesimees.
Külli Tammur: Kuna tuli muudatusettepanek revisjonikomisjoni liikmete arvu suhtes, siis peame
esmalt muudatusettepaneku poolt hääletama. Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on
selle poolt, et muuta otsuse eelnõu punkti 1.4 ja moodustada 5-liikmeline revisjonikomisjon.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.1 muuta otsuse eelnõu „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine“ punkti 1.4 ja
sõnastada see järgmiselt: „1.4 5-liikmeline revisjonikomisjon – kontrollide ja revisjonide
läbiviimiseks.“ (poolt 2 volikogu liiget, vastu 17 volikogu liiget)
Külli Tammur: Muudatusettepanek ei saanud poolthäälteenamust ja seega jääb eelnõu muutmata.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on algse eelnõu „Vallavolikogu alatiste
komisjonide moodustamine“ muutmatul kujul otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 19 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
6.2 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 23.11.2021 otsus nr 89 „Vallavolikogu alatiste
komisjonide moodustamine“ (poolt 17 volikogu liiget, vastu 2 volikogu liiget)
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Lääne-Harju valla eelarvestrateegia 2022-2025 I lugemine
Külli Tammur: Lääne-Harju valla eelarvestrateegia on valla dokument, mis peab läbima 2
lugemist. Eelarvestrateegia tuleb Rahandusministeeriumile esitada 15. oktoobril. Sellel aastal ei
saanud seda seoses valimistega tähtaegselt teha. Me ei soovinud järgneva nelja aasta rahalisi
võimalusi käsitlevat finantsplaani eelmise koosseisuga kinnitada. Sellest tulenevalt on teisele
lugemiseks tehtavate ettepanekute esitamiseks üsna vähe aega.
Kuulati vallavanem Jaanus Saadi ettekannet. Eelarvestrateegia on dokument, milles
kavandatakse valla arengudokumentides sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste
finantseerimist. Eelarve strateegia koostamise eesmärk on tagada valla eelarvestamise
jätkusuutlikkus keskpikas perspektiivis. Eelarvestrateegia on 4 eelseisva aasta rahalisi võimalusi
käsitlev finantsplaan, mis lähtub selle koostamise hetkel teada olevatest mõjuritest.
Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal, täpsustades nelja eelseisva aasta kavasid ning
täiendades seda aastase prognoosi võrra. Eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel,
sihtotstarbelise toetuse taotlemisel ja valla valitseva mõju all olevate äriühingute ning
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sihtasutuste finantstegevuse suunamisel. Avalikkus saab eelarvestrateegiast olulist teavet valla
arengusuundade ja –võimaluste kohta, sh kavandatavate tulude, kulude, investeeringute ja
võlakohustuste muutuste kohta. Valla eelarvestrateegias 2022-2025 koostamisel on suures mahus
arvestatud kriisist tuleneva muutunud majanduskeskkonnaga ning arvesse on võetud muudatused
maksutulude laekumises. Vallavalitsus on näinud valla 2022-2025 eelarvestrateegiat koostades
ette õpetajate palgatõusust ja miinimumpalga kasvust tulenevat palgakulude kasvu.
Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud, et valla hallatavad asutused leiavad 2022. aasta
eelarve tegevuskuludes võimalikud kokkuhoiumeetmed, et vabanevate vahendite arvelt katta
kriitilisi kulusid, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulusid.
Eelarvestrateegias käsitletava perioodi tulude planeerimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi,
Eesti Panga ja teiste finantsinstitutsioonide poolt koostatud majandusprognoosidest ja riigi
eelarve strateegias aastateks 2022-2025 esitatud lähtekohtadest. Lääne-Harju valla põhitegevuse
tulude maht oli 2020. aastal 20,7 milj eurot. Eeldatav 2021.a põhitegevuse tulude maht on 21,4
miljonit eurot. Eeldatav tulude kasv on 5,6%. Tulude kasvu põhjustas riigipoolne täiendav toetus
läbi toetusfondi 0,348 milj eurot ja planeeritust suurem tulumaksu laekumine 0,7 milj eurot.
Eelarvestrateegias on järgmisel aastal planeeritud tulumaksu kasv 5%. Valla tuludest
moodustavad suurima osa maksutulud ning riigieelarvelised toetused.
Lääne-Harju valla arengukava eesmärkide täitmiseks on kavandatud Tallinna ringraudtee
projekti kaasrahastamine kogusummas kuni 100 000 eurot perioodil 2022–2028. Kohaliku
omavalitsuse üksusele on tema seadusjärgsete ülesannete täitmiseks vajalikud mitmesugused
materiaalsed põhivarad (hooned ja rajatised) näiteks lasteaiad, koolid, teed ja tänavad, sotsiaal- ja
kultuuriasutused, tänavavalgustus jm. Sellest tuleneb järjepidev investeerimisvajadus valla
asutuste tegevuseks vajaliku olemasoleva taristu väärtuse säilitamiseks ja parendamiseks ning ka
uue taristu ehitamiseks. Eelarvestrateegia perioodil on vallal kavas kaasata investeerimistegevuse
elluviimisel maksimaalselt Euroopa Liidust saadavat välisrahastust, tagades vastavate
investeeringute vallapoolne omafinantseerimine. Osade arengukavas ettenähtud tegevuste
finantseerimise võimalikkus tekib planeeritust suurema tulumaksu laekumise korral.
Eelarvestrateegia seletuskirjas on suuremad investeeringud koondatud mahukasse tabelisse.
Suurimad investeeringud lähevad Keila-Joa lastaia ehitamiseks, 2022. aastal kulub selleks
1 751 000 eurot. Lasteaia ehitus lükkus olude sunnil 2022. aastasse. Lasteaia ehitus jäi
käesoleval aastal ära hanke liiga kõrge maksumuse tõttu.
Finantseerimistegevuses toimub nii laenude võtmine kui tagasimaksmine. 2022.a. võetakse
investeeringuteks laenu ca 2 miljoni eurot, mille tagajärjel tõuseb netovõlakoormus 58,2%-le.
2023.a. investeeringute tarvis on laenuvajadus ca 1 miljon eurot, 2023.a. lõpuks on
netovõlakoormuse määraks 56,5% (lubatud määr 2023. aastal 80%). Edaspidi enam praeguse
strateegia vaates suuremaid investeeringuid plaanis ei ole. Olemasolevaid laene makstakse tagasi
ja 2025.a. lõpuks peaks netovõlakoormus jääma 45% tasemele põhitegevuse tuludest, mis
võimaldab teha juba täiendavaid finantseerimisotsuseid.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Kas Klooga polügooni kasutamise eest tasutakse taluvustasu?
Jaanus Saat: Juba mitmeid aastaid tasutakse ~9000 eurot aastas.
Ena Soodla: Millisel eelarvestrateegia real ressursitasude summad kajastuvad?
Jaanus Saat: Ressursitasud ja taluvustasu kajastuvad real „Muud tegevustulud“.
Külli Tammur: Kas strateegias ei võiks olla eraldi rida, kust neid otse leida võiks.
Riina Karm: Eelarvestrateegia tabel on Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud ja peame
seda kasutama.
Külli Tammur: Selgem ülevaade on eelnõu juurde kuuluvas pikas ja põhjalikus seletuskirjas.
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Kuna peame teise lugemise tegema juba järgmisel istungil s.o nädala pärast, siis palun teha
kirjalikud ettepanekud 29. novembri kella 9.00-ks. Ettepanekud peab läbi arutama vallavalitsus
teisipäeva hommikul toimuval vallavalitsuse istungil. Teadmiseks, et koos uue istungi kutsega
saadan sama eelarvestrateegia faili, aga see ei takista teil teha muudatusettepanekuid. Saan aru,
et läheb kiireks, aga aeg surub peale.
Loen valla eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu I lugemise lõppenuks ja ootan kirjalikke
ettepanekuid.
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Külli Tammur: Kas kellelgi on vajalikku informatsiooni jagada või küsimusi esitada?
Annan teada, et järgmine volikogu istung toimub 30. novembril kell 17.00. Järgmisel istungil on
meil juba püsiv koosseis, sest vallavanema ja vallavalitsuse liikmete asemel tulevad volikogu
ridadesse nende asemele asendusliikmed. Istungile tuleb fotograaf, et ajaloo tarbeks jäädvustada
uus volikogu koosseis.
Volikogu esimees kuulutas teise istungi lõppenuks kell 18.06.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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