LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU 4. ISTUNGI
PROTOKOLL
Paldiski

7. november 2021 nr 15

Algus kell 17.00, lõpp kell 18.10
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 20 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Armo Hiie,
Eduard Hmeljov, Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm,
Tanel Lambing, Nikolai Pitšugov, Valentina Pivovarova, Jelena Razdorskaja, Toomas Simanson,
Ena Soodla, Külli Tammur, Madis Vaikmaa, Simo Veskioja ja Viktoria Visbek (nimekiri lisatud
protokollile).
Istungilt puudus: Kalev Laast
Istungist võttis osa 7 (seitse) 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/.
Külli Tammur: Kuldar Knut Tammeorg (endine Kuldar Vassiljev) peatas oma volikogu liikme volitused
perioodiks 07.12.2021-07.03.2022. Täna saame tervitada tema asendusliiget Armo Hiie’t.

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 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
Kinnitada ühehäälselt alljärgnev volikogu istungi päevakord (poolt 20 volikogu liiget)
PÄEVAKORD
1. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
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2. Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Viktoria Visbek, komisjoni esimees
3. Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Nikolai Pitšugov, komisjoni esimees
4. Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Kadri Kurm, komisjoni esimees
5. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
6. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
7. Lääne-Harju valla üldhariduskoolide ja huvikooli hoolekogudesse esindajate nimetamine
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
8. Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel
Ettekandja: Erki Ruben, abivallavanem
9. Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse
Ettekandja: Külli Tammur, volikogu esimees
10. Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Eelmisel volikogu istungil jäid
revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees valimata, seega alustame istungit taaskord salajase
hääletamise protseduuriga. Protseduurireeglid on samad kui teise komisjonide esimeeste ja
aseesimeeste valimisel kordan vaid seda, et volikogu alatiste komisjonide esimehed ja
aseesimehed valitakse volikogu liikmete hulgast üheaegselt salajasel hääletamisel, kusjuures
komisjoni esimeheks saab kõige rohkem hääli kogunud kandidaat, komisjoni aseesimeheks saab
häältearvult teiseks jäänud kandidaat.
Kas kellelgi on küsimusi?
Küsimusi ei esitatud.
Valimisprotseduuri korraldamiseks on vaja valida volikogu liikmete hulgast kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon. Palun esitada häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaate.
Külli Tammur: Teen ettepaneku valida revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise
korraldamiseks häältelugemiskomisjoni Kadri Kurm ja Jüri Alter.
Ena Soodla: Teen ettepaneku valida revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise
korraldamiseks häältelugemiskomisjoni Juhan Idnurm.
Külli Tammur: Kas eelnimetatud volikogu liikmed on nõus valimist korraldama?
K.Kurm, J.Alter ja J.Idnurm kinnitasid, et nad on nõus osalema häältelugemiskomisjoni töös.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et
revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiste valimisprotseduure korraldab
kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus: Kadri Kurm, Jüri Alter ja Juhan Idnurm.
Komisjon peab endi hulgast valima komisjoni esimehe.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.1 kinnitada ühehäälselt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Kadri
Kurm, Jüri Alter ja Juhan Idnurm (poolt 20 volikogu liiget).
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel esitada revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe
liikme kandidaate.
2

Olga Kugal esitas revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatideks Ena Soodla ja Reigo
Krutto ning andis volikogu esimehele üle kirjaliku esildise (lisatud protokollile).
Külli Tammur: Kas keegi soovib esitada lisaks Olga Kugal’i ettepanekule veel kandidaate?
Rohkem kandidaate ei esitatud.
Külli Tammur: Kas esitatud kandidaadid on nõus kandideerima revisjonikomisjoni esimeheks ja
aseesimeheks?
Ena Soodla ja Reigo Krutto andsid suusõnalise kinnituse kandideerimisega nõustumise kohta.
Volikogu sekretär Reet Pikkpõld kandis revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid
kandidaatide nimekirja alljärgnevas järjestuses:
- kandidaadina nr 1 Ena Soodla
- kandidaadina nr 2 Reigo Krutto
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on selle poolt, et
revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekiri sulgeda.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget.
OTSUSTATI:
1.2 sulgeda ühehäälselt revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimekiri (poolt
20 volikogu liiget).
Külli Tammur: Kas kandidaadid soovivad end tutvustada?
Ene Soodla: Olen end juba paaril korral tutvustanud, lisan vaid, et olin perioodil 2011-2017
endise Vasalemma valla revisjonikomisjoni esimees.
Küsimusi ei esitatud.
Reigo Krutto: Olen 15 aastat tegutsenud müügi- ja logistika alal. Tegelen ka väikeettevõtlusega.
Olen MTÜ Lodijärve ja korteriühistu juhatuse liige. Minu soov on, et vald kulutaks ressursse
sihipäraselt ja kokkuhoidlikult.
Ena Soodla: Millest alustaksite?
Reigo Krutto: Olen esmakordselt volikogu liige, soovin olukorraga tutvuda ja siis tegutsema
asuda.
Külli Tammur: Nüüd on häältelugemiskomisjonil aeg alustada revisjonikomisjoni esimehe ja
aseesimehe 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 kell 17.08-17.14.
Häältelugemiskomisjoni esimees Kadri Kurm kuulutas välja hääletamise ja kinnitas volikogu
liikmetele, et hääletamiskast on tühi. Hääletamiskast pitseeriti kell 17.15.
Häältelugemiskomisjon väljastas volikogu liikmetele hääletajate nimekirja antud allkirja alusel
hääletamissedeli (nimekiri lisatud protokollile).
Toimus hääletamine.
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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 asume
revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimise hääletamistulemuste väljaselgitamisele.
Kinnitan teie juuresolekul, et hääletamiskast on jätkuvalt pitseeritud. Hääletamiskast avati
volikogu liikmete juureolekul kell 17.20.
Pärast hääletamiskasti avamist loeti hääled avalikult üle volikogu liikmete juuresolekul ja
hääletamistulemused fikseeriti häältelugemiskomisjoni protokollis (lisatud protokollile).
Kadri Kurm: Hääletamiskastis oli 20 hääletussedelit, kehtetuid ja rikutud sedeleid ei olnud.
Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadid said hääli järgmiselt: Ena Soodla 16
häält ja Reigo Krutto 4 häält.
Külli Tammur: Vastavalt salajase hääletamise tulemustele täiendan otsuse eelnõu „Vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ punkti 1.1 nimega Ena Soodla ja punkti 1.2
nimega Reigo Krutto.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse sätetest tulenevalt isikuvalimiste tulemusi üle ei
hääletata, vaid tulemus vormistatakse volikogu otsusena.
Vastavalt salajaste hääletamiste tulemustele vormistati volikogu 07.12.2021 otsus nr 99
„Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimees Viktoria Visbek tegi ettepaneku kinnitada lisaks
komisjoni esimehele ja aseesimehele üheksa komisjoni liiget, kellest kolm ei ole volikogu
liikmed. Komisjon tegeleb hariduse, spordi, kultuuri, sotsiaalhoolekande, lastekaitse ja tervishoiu
küsimustega Komisjoni koosseis on järgmine: esimees Viktoria Visbek, aseesimees Jüri Alter,
liikmed Eda Arusoo, Olga Kugal, Vladimir Kamoza, Irina Helasmäki, Armo Hiie, Maret
Vetemaa, Marina Nikoforova, Aleksei Šatov ja Ena Soodla.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Millega tegelevad need komisjoni liikmed, kes ei kuulu volikogusse?
Viktoria Visbek: Maret Vetemaa esindab komisjonis endise Keila valla piirkonna elanikke. Ta
kuulus volikogu I koosseisu tegutsemise ajal sotsiaalkomisjoni koosseisu.
Marina Nikiforova töötab Paldiskis meditsiiniõena. Aleksei Šatov oli eelmise koosseisu ajal
volikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees.
Rohkem küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur täiendas otsuse eelnõu punkti 1.1 nimega Viktoria Visbek, punkti 1.2 nimega Jüri
Alter, punkti 1.3.1-1.3.9 nimedega Eda Arusoo, Olga Kugal, Vladimir Kamoza, Irina Helasmäki,
Ena Soodla, Armo Hiie, Maret Vetemaa, Marina Nikoforova ja Aleksei Šatov.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Vallavolikogu
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“ otsusena kehtestamise poolt.

4

Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
2.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 100 „Vallavolikogu haridus-, kultuurija sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“ (poolt 20 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringutekomisjoni koosseisu kinnitamine
Komisjoni esimees Nikolai Pitšugov tegi ettepaneku kinnitada lisaks komisjoni esimehele ja
aseesimehele seitse komisjoni liiget, kellest kolm ei ole volikogu liikmed. Keskkonna- ja
planeeringutekomisjon tegeleb planeerimise, maakorralduse, ehituse, arendustegevuse,
keskkonnakaitse, haljastuse, liikluskorralduse ja teedeehituse küsimustega.
Komisjoni koosseis on järgmine: esimees Nikolai Pitšugov, aseesimees Kalev Laast, liikmed
Tanel Lambing, Madis Vaikmaa, Peeter Pere, Kristina Pärni, Juhan Idnurm, Kaur Kuurme, Simo
Veskioja.
Volikogusse mittekuuluvad komisjoni liikmed on:
- Peeter Pere kuulus ka I koosseisu ajal keskkonna-ja planeerimiskomisjoni, ametilt on ta
arhitekt
- Kristina Pärni kuulus ka I koosseisu ajal keskkonna-ja planeerimiskomisjoni, esindab
komisjonis endise Keila valla piirkonda, on tegev kinnisvara valdkonnas ja on
kompetentne maaküsimustes
- Kaur Kuurme’d isiklikult ei tunne, kuid tema tugevuseks on jäätmekäitlus ja
ringmajandus
Külli Tammur täiendas otsuse eelnõu punkti 1.1 nimega Nikolai Pitšugov, punkti 1.2 nimega
Kalev Laast, punkti 1.3.1-1.3.7 nimedega Tanel Lambing, Madis Vaikmaa, Peeter Pere, Kristina
Pärni, Simo Veskioja, Juhan Idnurm ja Kaur Kuurme.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Vallavolikogu
keskkonna- ja planeeringutekomisjoni koosseisu kinnitamine“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
3.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 101 „Vallavolikogu keskkonna- ja
planeeringutekomisjoni koosseisu kinnitamine“ (poolt 20 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Komisjoni esimees Kadri Kurm tegi ettepaneku kinnitada lisaks komisjoni esimehele ja
aseesimehele seitse komisjoni liiget, kellest viis ei ole volikogu liikmed. Eelarve- ja
majanduskomisjon tegeleb majanduse ja eelarve küsimustega.
Komisjoni koosseis on järgmine: esimees Kadri Kurm, aseesimees Toomas Simanson, liikmed
Reigo Krutto, Juhan Idnurm, Vahur Kukk, Erika Biltse, Age Leedo, Heleen Välba ja Andrus
Ossip.
Volikogusse mittekuuluvad komisjoni liikmed on:
- Vahur Kukk kuulus ka I koosseisu ajal eelarve- ja majanduskomisjoni. Ta on ettevõtja
Keila-Joa piirkonnast, on rajanud ettevõtte Express Hotline ja 220 Energia
- Erika Biltse on Rummu Invest OÜ tegevjuht, ettevõte arendab Rummul endise Murru
vangla territooriumil nii tööstust kui turismi
- Age Leedo omab kohaliku omavalitsuse kogemust, kuna oli endise Keila Vallavalitsuse
liige. Viimased viis aastat olnud tööl LHV pangas büroo ja infohaldusosakonnas. On
töötanud Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja välja töötanud Keila-Joa lossi teenused
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Heleen Välba on Padise piirkonna ettevõtja, kes igapäevaselt panustab valla
ettevõtluskeskkonda Padisel Kastellis tegutsevas toitlustusettevõtte juhina
Andrus Ossip on pikaaegne Elroni tegevjuht, kes on kuulunud endise Keila
Vallavolikogu ettevõtlus- ja majanduskomisjoni

Arutelu
Ena Soodla: Minu arvates on komisjoni koosseis proportsioonist väljas, kuna üheksast liikmest
on vaid neli volikogu liiget.
Külli Tammur: Kahjuks ei avaldanud rohkem volikogu liikmeid soovi selles komisjonis
töötamiseks ja ma ei oska selles näha ka ühtegi halba külge, kui rohkemad inimesed vallas, lisaks
volinikele, on valas toimuvate arengutega kursis.
Komisjonid arutavad neile suunatud eelnõusid ja võivad arvamust avaldada, aga sisuliselt neil
otsustusõigus puudub. Minu arvates on hea, et komisjoni kuuluvad erinevate kogukondade
esindajad.
Ena Soodla: Komisjon on volikogu töövahend. Ettevõtluse loogika erineb omavalitsuse
loogikast. Äkki ikka keegi volikogu liikmetest avaldaks veel komisjoni töös osalemiseks soovi.
Kadri Kurm: Komisjon ei valmista eelnõusid ette, vaid arutab vallavalitsuse koostatud eelnõusid
ja annab neile hinnangu.
Nikolai Pitšugov: Volikogu liikmete hulgas on ju ka palju ettevõtlusega tegelevaid inimesi.
Külli Tammur: Andsime volikogu liikmetele piisavalt aega, et otsustada, millises komisjonis nad
sooviksid tegutseda.
Kadri Kurm: Komisjon hakkab tööle, sest 2022. aasta eelarve vajab menetlemist. Kui edaspidi
selgub, et komisjoni liikmetel ei ole piisavalt kompetentsi, siis saab alati koosseisus muudatusi
teha.
Külli Tammur täiendas otsuse eelnõu punkti 1.1 nimega Kadri Kurm, punkti 1.2 nimega Toomas
Simanson, punkti 1.3.1-1.3.7 nimedega Reigo Krutto, Juhan Idnurm, Vahur Kukk, Erika Biltse,
Age Leedo, Heleen Välba ja Andrus Ossip.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Vallavolikogu
eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
4.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 102 „Vallavolikogu eelarveja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine“ (poolt 17 volikogu liiget, vastu 1 volikogu liige, 2
volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 5
Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammur ettekannet. Volikogu ainupädevusse kuulub valla
esindajate ja nende asendajate nimetamine kohalike omavalitsuste üksuste liidu üldkoosolekule.
Meie vald on Harjumaa Omavalitsuste Liidu liige, seega tuleb meil II koosseisu volituste
tähtajaks nimetada kaks esindajat – ühe volikogu ja ühe vallavalitsuse liikmete hulgast ning
nimetada tuleb ka nende asendajad. Tavapäraselt on volikogu esindajaks volikogu esimees ja
tema asendajaks aseesimees ning vallavalitsuse esindajaks vallavanem ning tema asendajaks
abivallavanem ehk isikud, kellel on ka volitused valda esindada. HOL-i volikogu käib koos üks
kord kuus ja seal arutatakse selliseid küsimusi, mis puudutavad kõiki liikmeid. Viimase aja
suurim arutusel olnud küsimus oli näiteks Tallinna ringraudtee küsimust.
Teen ettepaneku nimetada volikogu esindajaks volikogu esimees Külli Tammur ja asendajaks
volikogu esimene aseesimees Olga Kugal ning vallavalitsuse esindajaks vallavanem Jaanus Saat,
keda vajadusel asendab abivallavanem Erki Ruben.
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Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Esindajate
nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
5.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 103 „Esindajate nimetamine
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse“ (poolt 18 volikogu liiget, 2 volikogu liiget olid
erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 6
Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammur ettekannet. Lääne-Harju vald on Eesti Linnade ja
Valdade Liidu (ELVL) liige. Varem oli eraldi Eesti Linnade Liit ja Eesti Valdade Liit. Vastavalt
kohaliku omavalitsuse üksuse liitude seaduses sätestatule lähtutakse esindatuse määramisel valla
elanike arvust rahvastikuregistri andmete alusel viimase kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste aasta 1. juuni seisuga. ELVL põhikirjast tulenevalt on Lääne-Harju vallal Liidu
üldkoosolekul neli esindajat ja Liidu volikogus kaks esindajat. Esindajateks võivad olla vaid
isikud, kellel on valla esindamisõigus. Kõikidele esindajatele peab nimetama ka asendajad.
Eesti Linnade ja Valdade Liit on üle-eestiline organ, kes kogub kõikide omavalitsusete arvamusi
ja probleeme, üks kindel teema on riigieelarve läbirääkimised. Reeglina käiakse koos üks kord
aastas.
Teen ettepaneku nimetada ELVL üldkoosolekule valda esindama neli liiget: volikogu esimees
Külli Tammur ja tema asendajaks volikogu teine aseesimees Tanel Lambing, vallavanem Jaanus
Saat ja tema asendajaks vallavalitsuse liige Kerli Lambing, volikogu esimene aseesimees Olga
Kugal ja tema asendajaks volikogu liige Nikolai Pitšugov ning abivallavanem Erki Ruben ja
tema asendajaks vallavalitsuse liige Erki Klausson.
ELVL volikogus esindavad valda Külli Tammur ja Olga Kugal ning Jaanus Saat ja Kerli
Lambing.
Külli Tammur täiendas otsuse eelnõu punkti 1.1 nimedega Külli Tammur ja Tanel Lambing,
punkti 1.2 nimedega Jaanus Saat ja Kerli Lambing, punkti 1.3 nimedega Olga Kugal ja Nikolai
Pitšugov, punkti 1.4 nimedega Erki Ruben ja Erki Klausson. Punkti 2.1 täiendati nimedega Külli
Tammur ja Olga Kugal ning punkti 2.2. nimedega Jaanus Saat ja Kerli Lambing.
Külli Tammur: Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Esindajate
nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ otsusena
kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
6.1 võtta poolthäälteenamusega vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 104 „Esindajate nimetamine
Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse“ (poolt 17 volikogu liiget, 3
volikogu liiget olid erapooletud).
PÄEVAKORRAPUNKT 7
Lääne-Harju valla üldhariduskoolide ja huvikooli hoolekogudesse esindajate nimetamine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Lääne-Harju vallas on kuus
üldhariduskooli ja üks huvikool, mille hoolekogu koosseisu vastavalt põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele ning huvikooli seaduse sätetele peab kuuluma ka kooli pidaja ehk
volikogu esindaja. Lääne-Harju vallas reguleerib haridusasutuste hoolekogu moodustamise korda
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ja töökorda 26.01.2021 kehtestatud määrus nr 3. Volikogu liikmed, keda hoolekogudesse
nimetatakse, võiksid vastava kooliga kuidagi seotud olla kas oma laste kaudu või asukoha
põhiselt. Mitmes rolli ei saa volikogu esindaja hoolekogus olla, näiteks võiks Ena Soodla
volikogu esindajana kuuluda Vasalemma Põhikooli hoolekogusse, kuid ta on sinna valitud juba
lapsevanemate esindajana. Minagi oleksin meeleldi Padise Põhikooli hoolekogus volikogu
esindamas, kuid kuulun sinna juba vilistlaste esindajana.
Teen ettepaneku nimetada kooli pidaja esindajateks hoolekogudesse järgmised volikogu liikmed:
Paldiski Ühisgümnaasium ja Paldiski Vene Põhikool Viktoria Visbek, Laulasmaa Kool Tanel
Lambing, Padise Põhikool Madis Vaikmaa, Risti Kool Jüri Alter, Vasalemma Põhikool Eda
Arusoo ja Lääne-Harju Muusika- ja Kunstide Kool Jüri Alter. Kuna muusika- ja kunstide kool
hakkas tegutsema alles 1. septembrist, siis ei ole varem volikogu esindajat hoolekogus olnud.
Leian, et Jüri Alter kauaaegse koolijuhina oleks hoolekogu liikmena ka direktorile kindlasti
abiks.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Jüri Alter on Risti Kooli õpetaja, kas selles asjaolu ei tekita huvide konflikti?
Külli Tammur: Ei tekita, volikogu 26.01.2021 määruse nr 3 § 3 lõikes 6 on toodud, et hoolekogu
koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi
kuuluda koolitöötajate hulka, samuti on huvide konflikt õiguslikult piiritletud mõiste ning
hoolekogu liikmena sellesse sattuda ei ole väga võimalik. Jürit tundes ei ole talle ka kuidagi
loomuomane tegutseda isiklikes huvides, mis kooli kahjustaksid.
Külli Tammur täiendas otsuse eelnõu punkti 1.1-1.7 nimedega Viktoria Visbek, Tanel Lambing,
Madis Vaikmaa, Jüri Alter, Eda Arusoo ja Jüri Alter.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Lääne-Harju valla üldhariduskoolide
ja huvikooli hoolekogudesse esindajate nimetamine“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
7.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 105 Lääne-Harju valla
üldhariduskoolide ja huvikooli hoolekogudesse esindajate nimetamine“ (poolt 20 volikogu
liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 8
Korteriomandi võõrandamine enampakkumisel
Kuulati abivallavanema Erki Rubeni ettekannet. Otsusega müüakse avalikul enampakkumisel
Lääne-Harju valla omandis olev täielikku renoveerimist vajav Klooga alevikus asuv
kolmetoaline 61,1 m2 suurune korteriomand Metsa tn 24-6. Vallavalitsus määras alghinnaks
6 000 eurot. Otsusel on otsene finantsmõju valla eelarvele, kuna korteriomandi võõrandamisest
laekub tulu valla eelarvesse.
Küsimused ja vastused
Juhan Idnurm: Kui suurt remonti see korteriomand vajab? Millest alghind tuleneb ja kas see hind
tagab kindla müügi?
Erki Ruben: Korter vajab kapitaalremonti. Alghind tuleneb vastavas piirkonnas kujunenud
müügihindadest. Kui alghinnaks panna liiga kallis hind, siis ei ole huvilisi. Madalam hind
seevastu tekitab aga ostuhuvi. Kõik sõltub turusituatsioonist.
Külli Tammur: Varem tellisime ekspertidelt hindamisakte, kuid see on kulukas ja suure
ajakuluga. Enampakkumisel selgub lõplik hind. Tavaliselt on enampakkumisel müügihinnaks
kujunenud alghinnast kõrgem hind.
Juhan Idnurm: Kas selles majas on veel vallale kuuluvaid kortereid? Kas selles majas on
korteriühistu? Kui on korteriühistu olemas, siis ei tohiks ju korter nii korrast ära olla.
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Erki Ruben: Vallale seal majas rohkem kortereid ei kuulu. Tegemist on puumajaga, mille eluiga
on ca 50 aastat ja see hakkab vaikselt lõpule jõudma.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on eelnõu „Korteriomandi võõrandamine
enampakkumisel“ otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
8.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 106 „Korteriomandi võõrandamine
enampakkumisel“ (poolt 20 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 9
Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Lääne-Harju Valla Raamatukogu
põhimäärus näeb ette, et raamatukogul on nõukogu, mille eesmärgiks on direktori nõustamine ja
vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.
Viieliikmelises nõukogus peab olema ka volikogu esindaja. Eelmise koosseisu ajal oli nõukogus
kaks volikogu esindajat, kuid piisab vaid ühest. Seega teen ettepaneku, et raamatukogu nõukogus
on edaspidi üks volikogu esindaja – Jüri Alter. Ütlen ka ausalt, et ei saaks öelda, et kohale oleks
olnud erakordselt suurt tungi, seega kui keegi sooviks ise asuda nõukogus tööle, usun, et Jüri
oleks sellega kindlasti päri.
Küsimused ja vastused
Ena Soodla: Kas Jüri suudab nii mitmes organis tegutseda?
Jüri Alter: Raamatukogu nõukogus olemine ei nõua väga palju aega, kohtumisi on pigem harvem
ja olen ka teemadega varem kokku puutunud ning kursis.
Juhan Idnurm: Kui palju raamatukogudes laenutajaid on?
Külli Tammur: Külastajate arvu ei oska hetkel öelda. Tean seda, et mida hakkajam ja abivalmim
on raamatukogu töötaja, seda rohkem raamatukogu külastatakse. Raamatukogu erinevates
osakondades ka külastatavus varieerub.
Külli Tammur: Kuna nimetame raamatukogu nõukogusse ühe esindaja, siis tuleb muuta saadetud
eelnõu pealkirja „Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse“ ja teha
selles tehniline parandus ning otsuse pealkiri on „Esindaja nimetamine Lääne-Harju Valla
Raamatukogu nõukogusse“ ja jätta välja otsuse alapunktid 1.1 ja 1.2 ning sõnastada otsuse punkt
1 järgmiselt: „1. Nimetada volikogu esindajaks Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse
Jüri Alter“.
Palun volikogu liikmetel käega märku anda, kes on muudetud pealkirjaga ja otsuse punkti uue
sõnastusega eelnõu „Esindajate nimetamine Lääne-Harju Valla Raamatukogu nõukogusse“
otsusena kehtestamise poolt.
Hääletamisel osales 20 volikogu liiget
OTSUSTATI:
9.1 võtta ühehäälselt vastu volikogu 07.12.2021 otsus nr 107 „Esindajate nimetamine LääneHarju Valla Raamatukogu nõukogusse“ (poolt 20 volikogu liiget).
PÄEVAKORRAPUNKT 10
Informatsioon ja kohalalgatatud küsimused
Külli Tammur: Kas volikogu liikmetel on küsimusi või jagamist vajavat informatsiooni?
Ena Soodla: Kas vald osaleb Sotsiaalministeeriumi kogukonna psühholoogilise nõustamise
meetmes? Tuletan meelde, et taotluste esitamise tähtaeg on 16. detsembril.
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Ena Soodla: Kas meie valla koolide ventilatsioonid on korras? Selle projekti rahastamistaotluse
esitamisel on vaja saata garantiikiri.
Jaanus Saat: Garantiikiri on esitatud. Oleme saanud selleks otstarbeks 21 000 eurot. Ainuüksi
projektiks kulub 5000 eurot. Plaanis on Klooga koolihoone ventilatsioonisüsteemi uuendamine.
Ena Soodla: Kui palju sai vald toetust COVID’i toetusmeetmetest?
Jaanus Saat: Me oleme saanud COVID’i meetmetest toetust mitmel korral. Viimati saime 130
000 eurot. Seda on kasutatud näiteks on Rummu tänavavalgustuse parendamiseks, laste
mänguväljakute rajamiseks jm otstarbeks.
Külli Tammur: Toetuste kohta saame täpsema ülevaate eelarve arutelu käigus.
Kerli Lambing: Vastuseks Ena Soodla päringule eelmisel volikogu istungil saan ette lugeda
kaevanduse tootmisüksuse juhi Tõnis Namm’i 29.11.2021 saadetud e-kirja: “Ise antud
lõhkamisel kohapeal ei olnud. Karjäärijuhi hinnangul, kes kohapeal viibis, oli tegemist täiesti
tavapärase lõhkamisega. Vaatasin lõhkaja süsteemist lõhkeaine koguseid. Antud lõhkamisel
kasutud lõhkeaine kogus oli selle aasta väikseim. Karjäärijuhi hinnangul oli algamas lumesadu
ja pilved olid väga madalal. Madalad pilved võivad peegeldada lõhkamisest tulenevat müra ja
põrgata maa peale tagasi.”
Teavitasin 29. novembril toimunud lõhkamistöödest ka Tarbijakaitseametit ja Tehnilist
Järelvalvet, nemad olid kaevandaja põhjendustega nõus.
Toimus arutelu karjäärides toimuvate lõhkamise ja mürahäiringute suhtes.
Juhan Idnurm: Kiidan lumelükkamist, teed on hästi puhastatud.
Külli Tammur: Edastan Padise elanike kiidusõnad lumelükkajate aadressil, hommikul kell 8.00
on kogu keskasula teed ja platsid lumevabad. Head tööd teevad ka Padise piirkonna keskasulate
torude paigaldajad, nende tööstiil on korrektne. Igal õhtul rivistatakse masinad ja seadmed nii, et
elanikel on võimalik ohutult liigelda.
Annan teada, et järgmine volikogu istung toimub juba järgmisel teisipäeval s.o 14. detsembril
kell 17.00. Eelnõud saadan nii nagu seadus ette näeb s.o 4 päeva enne volikogu.
Palun komisjonide esimeestel komisjoniliikmetele teada anda, et nad oma isikukoodid ja
pangakonto numbrid krüpteeritult raamatupidaja Katrin Põllule saadaksid.
Volikogu esimees kuulutas kolmanda istungi lõppenuks kell 18.10.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
volikogu esimees
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