LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
II KOOSSEISU
PROTOKOLL
Elektrooniline istung MS Teamsi vahendusel

16. mai 2022 nr 5

Algus kell 09.00, lõpp kell 09.25
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: volikogu sekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 18 volikogu liiget: Jüri Alter, Eda Arusoo, Irina Helasmäki, Armo Hiie,
Juhan Idnurm, Vladimir Kamoza, Reigo Krutto, Olga Kugal, Kadri Kurm, Kalev Laast, Tanel
Lambing, Nikolai Pitšugov, Jelena Razdorskaja, Ena Soodla, Külli Tammur, Madis Vaikmaa,
Simo Veskioja ja Viktoria Visbek
Istungilt puudus: Eduard Hmeljov, Valentina Pivovarova, Toomas Simanson
Istungist võttis osa vallavanem Jaanus Saat.
Istung on salvestatud, osalemis- ja hääletusraport ning hääletustulemuste kokkuvõte on
protokollile lisatud.
Külli Tammur: MS Teamsi vahendusel peetavate istungite töökord on kinnitatud 08.03.2022
toimunud volikogu istungil protokollilise otsusena ning on protokolli nr 2 lisa.
Teamsi keskkonnas istungil osalemist oli kõigil võimalik testida 12. mail ajavahemikus kell
16.30-17.00.
Läbirääkimised päevakorra suhtes.
Külli Tammur: Täna on päevakorras vaid üks punkt „Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve“
2. lugemine. Palun volikogu liikmetel „Chat“ akna vahendusel vastata, kes on ühepunktilise
päevakorra kinnitamise poolt
Külli Tammur kirjutas „Chat“ aknasse küsimuse: Kes on antud päevakorra kinnitamise poolt?
(poolt 12 volikogu liiget, 6 volikogu)
PÄEVAKORD:
1. Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve
Ettekandja: vallavanem Jaanus Saat
Nikolai Pitšugov: Volikogu liikmed peaksid hääletama istungi kinniseks kuulutamise suhtes
Külli Tammur: Tänan meeldetuletuse eest. Kuna kõik istungist huvitatud vallakodanikud ei saa
elektroonilisel istungil osaleda vastava tehnilise lahenduse puudumise tõttu ja seega on tänane
istung kinnine. Küll aga saavad huvitatud isikud soovi korral tutvuda istungi salvestisega.
Istungi kinniseks kuulutamise suhtes toimub hääletamine „Chat“ aknas.
Külli Tammur kirjutas „Chat“ aknasse küsimuse: Kes on 16.05. volikogu istungi kinniseks
kuulutamise poolt? (poolt 12 volikogu liiget, 1 volikogu liige oli vastu, 5 volikogu liiget ei
hääletanud).
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PÄEVAKORRAPUNKT 1
Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve
Külli Tammur teavitas volikogu liikmeid, et pärast esimest lugemist ei tehtud eelnõus ühtegi
parandusettepanekut. Seega ei arutanud komisjonid seda aja kokkuhoiu mõttes uuesti. Annan
sõna vallavanemale.
Jaanus Saat: Nagu volikogu esimees juba märkis ei tehtud lisaeelarve eelnõusse ühtegi
muudatust ei volikogu liikmeta ega ka vallavalitsuse poolt. Seega ei hakka uuesti arve üle
kordama. Palun esitage küsimusi.
Küsimusi ei esitatud.
Külli Tammur: Palun täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletusvormid saata kella 09.25-ks.
Aitäh osavõtu eest, istung on lõppenud.
HÄÄLTUSTULEMUSED:
Lääne-Harju valla 2022. aasta lisaeelarve
Tulemus: Hääletamisel osales 18 volikogu liiget, 15 poolt, 2 vastu, 1 oli erapooletu
Volikogu liikmete häälteenamusega kehtestatud 16.05.2022 määrus nr 10 „Lääne-Harju
valla 2022. aasta lisaeelarve“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees
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