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Algus kell 18.20, lõpp kell 18.35
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 16 volikogu liiget: Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Eduard Hmeljov, Vladimir
Kamoza, Olga Kugal, Kadri Kurm, Tanel Lambing, Indrek Migur, Nikolai Pitšugov, Jelena
Razdorskaja, Toomas Simanson, Aleksei Šatov, Külli Tammur, Simo Veskioja, Elena Villmann
ja Viktoria Visbek
Puudusid: Jaan Alver, Kaupo Kallas, Kalev Laast, Eldar Toonverk, Kuldar Vassiljev
Istungist võttis osa 6 (kuus) 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 väljasaadetud
päevakorra alusel.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada poolthäälte enamusega alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 16 volikogu
liiget)
PÄEVAKORD
1. Lääne-Harju valla 2021. aasta 3. lisaeelarve II lugemine ja vastuvõtmine
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
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PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju valla 2021. a 3. lisaeelarve II lugemine
Külli Tammur: Lisaeelarve leidis esimesel lugemisel põhjalikku käsitlust. Kas volikogu liikmetel
tekkis kahe istungi vahelisel ajal lisaeelarve kohta veel küsimusi?
Indrek Migur: Kas Kloogaranna rannaala väljaarendamise projekt kallines?
Jaanus Saat: Jah kallines, sest paraku on kriisiajast tulenevalt ehitusmaterjalid ja ehitustööd
kallinenud.
Külli Tammur: Kas lisaeelarves toodud summa II etappi ei hõlma?
Jaanus Saat: Ei hõlma.
Indrek Migur: Keila-Joa lasteaia ehituseks määratud summa ei lähe ju tervenisti sel aastal
väljamaksmisele?
Jaanus Saat: Täna on selge, et vastavalt hanke tulemustele on Keila-Joa lasteaia ehituse
maksumus miljoni võrra kallim konsultandi poolt sisendina antud eeldatavast maksumusest.
Selliseks hinnatõusuks ei olnud me valmis.
Külli Tammur: Kui rohkem küsimusi ei ole, siis palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes
on valla 2021. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmise pool.
Hääletamisel osales 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 Kehtestada ühehäälselt määruse eelnõu määrusena nr 15 „Lääne-Harju valla 2021. aasta
3. lisaeelarve“ (poolt 16 volikogu liiget).
Külli Tammur: Täna on Lääne-Harju Vallavolikogu esimese koosseisu viimane istung. Pean
tunnistama, et kartsin volikogu esimehe kohta vastu võttes, et kuidas uus ja suur vald toimima
hakkab. Mulle isiklikult olid Paldiski ja Keila piirkonnad võõrad. Tegelikkus on aga näidanud, et
oleme suutnud üksmeeles töötada. Nokkimist nokkimise pärast ja kohalt kangutamisi ei ole
olnud. Rõõm on tõdeda, et enamus volikogu liikmeid on tulnud tööd tegema. Töö käigus on
olnud kindlast ka vaidlusi, mis aitavadki tõe välja selgitada. Alati käivad soovid võimalustest
eespool, kahjuks ei ole aga valla rahakott kummist ja valikuid tehes, on need olnud mõne teise
asja arvelt. Tahte puudumisest midagi tegemata ei ole jäänud, piirid on seadnud vaid piiratud
rahalised võimalused. Meie tegevuseks antud aeg on olnud keeruline ja vastutusrikas. Loodan, et
need neli aastat olid meile kõigile õpetlikud ja tahan kõiki selle õppetunni eest tänada.
Indrek Migur: Opositsiooni esindajana tahan tänada selle eest, et olete mu küsimusi talunud.
Viriseda võib alati, aga kas sellest kasu on. Tuginedes oma praktikale pean mainima, et nii
rahumeelset volikogu koosseisu ei ole ma varem näinud.
Külli Tammur: Kell on 18.35. Kuulatan volikogu 51. istungi lõppenuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
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