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LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU
ESIMESE KOOSSEISU
PROTOKOLL
Vasalemma

4. november 2017 nr 2

Algus kell 10.30, lõpp kell 11.50
Istungit juhatas: volikogu esimees Külli Tammur
Protokollis: Padise vallasekretär Reet Pikkpõld
Istungist võttis osa 14 volikogu liiget: Eda Arusoo, Katrin Glaase, Olga Kugal, Tanel
Lambing, Mart Mets, Nikolai Pitšugov, Jelena Razdorskaja, Jaanus Saat, Külli Tammur,
Leemet Vaikmaa, Kuldar Vassiljev, Mati Vetevool, Elena Villmann ja Viktoria Visbek
(nimekiri lisatud protokollile).
Puudus 7 volikogu liiget: Jaan Alver, Vladimir Kamoza, Kadri Kurm, Kalev Laast, Indrek
Migur, Valentina Pivovarova ja Eldar Toonverk
Istungist võttis osa 19 külalist (nimekiri lisatud protokollile).
Volikogu istung on helisalvestatud.
Läbirääkimised päevakorra suhtes:
Ettepaneku istungi päevakorra muutmiseks tegi volikogu liige Leemet Vaikmaa. Ta palus
vallavolikogu päevakorrast välja jätta päevakorrapunkt nr 2 “Vallavalitsuse struktuuri
kinnitamine”, kuna selle ettevalmistamiseks oli liiga vähe aega ja lisaks struktuurile tuleks
ühtse paketina kinnitada vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistuskohtade koosseis jm
vajalikud alusdokumendid.
Eelpool nimetatud päevakorrapunkti välja jätmisest on vallavolikogu liikmeid eelnevalt
kirjlikult teavitatud.
Küsimused ja vastused:
Elena Villmann: Millise põhimääruse alusel hakkab uus Lääne-Harju vald tööle?
Külli Tammur: Lääne-Harju vallal ei ole põhimäärust ja seetõttu oleme omavahel arutanud, et
võiksime töötada uue põhimääruse kehtestamiseni Padise valla põhimääruse alusel. Sellise
ettepaneku tegid vabatahtliku ühinemisperioodi ajal toimunud juhtgrupi koosolekul nelja
omavalitsuse vallasekretärid, kes analüüsisid kõigi nelja omavalitsuse põhimääruseid.
Elena Villmann: Kas vallavanema valimist reguleerib ka Padise valla põhimäärus?
Külli Tammur: Vallavanema valimist reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
ning vallavanema valimist puudutava eelnõu seletuskirjas on toodud väljavõte Padise valla
põhimääruses kehtestatud salajase hääletuse läbiviimise protseduurireeglitest.
Elena Villmann: Volikogu liikmeid oleks pidanud sellest teavitama ja neile saatma Padise
valla põhimääruse.

Külli Tammur: Kõikidele volikogu liikmetele saadeti eelnõu seletuskirjas vallavanema
valimise
protseduurireeglid.
Protseduurireeglites
võivad
volikogu
liikmed
poolthäälteenamusega istungi ajal kokku leppida.
Volikogu esimees Külli Tammur tegi ettepaneku, et volikogu kinnitaks protokollilise
otsusena, et kuni Lääne-Harju valla põhimääruse kehtestamiseni võetakse oma tegevuses
aluseks seadus ning Padise valla põhimäärus.
OTSUSTATI: Võtta kuni Lääne-Harju valla põhimääruse kehtestamiseni volikogu töös
aluseks Padise valla põhimäärus. (poolt 13 volikogu liiget, vastu 1volikogu liige)
Rohkem ettepanekuid päevakorra suhtes ei esitatud.
OTSUSTATI: kinnitada alljärgnev volikogu istungi päevakord: (poolt 13 volikogu liiget,
vastu 1volikogu liige)
PÄEVAKORD:
1. Vallavanema valimine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
2. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: vallavanem
3. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse
nimetamine
Ettekandja: vallavanem
4. Vallavanematele, linnapeale ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine ja asjaajamise
üleandmine
Ettekandja: volikogu esimees Külli Tammur
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Vallavanema valimine
Kuulati vallavolikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet, milles ta tutvustas vallavanema
valimise protseduuri:
- vallavanem valitakse salajasel hääletamisel volikogu koosseisu häälteenamusega;
- kandidaadi ülesseadmiseks esitab volikogu liige istungi juhatajale vastavasisulise esildise;
- kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
- nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega;
- kui volikogu ei otsusta teisiti, tutvustab kandidaatide nimekirjas olev isik end pärast
nimekirja sulgemist ja volikogu liikmel on õigus esitada kandidaadile üks küsimus;
- vallavanema valimisel on volikogu liikmel üks hääl;
- nimekirja sulgemise järel valitakse avalikul hääletamisel volikogu poolthäälte enamusega
volikogu liikmete seast vähemalt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes nimetab endi
hulgast komisjoni esimehe;
- häältelugemiskomisjon väljastab volikogu liikmetele allkirja vastu hääletussedelid;
- hääletamistulemuste kohta koostab häältelugemiskomisjon protokolli, millele kirjutavad alla
kõik komisjoni liikmed;
- vallavanemaks valituks osutub kandidaat, kes saab volikogu koosseisu häälteenamuse;
- kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi
kordushääletamine. Kordushääletamisel jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus
enim hääli saanud kandidaati. Kui kordushääletamisel ei saa kumbki kandidaat vajalikku
häälteenamust, korraldatakse uus valimine, kus võib kandideerida ka valituks mitteosutunud
isik;

- kui on üks kandidaat ja ta ei saavuta vajalikku häälteenamust, korraldatakse uus valimine,
kus võib kandideerida ka valituks mitteosutunud isik.
Vallavanema valimise protseduuri kohta küsimusi ja muudatusettepanekuid ei esitatud.
Külli Tammur palus esitada ettepanekud vallavanema kandidaatide ülesseadmiseks.
Tanel Lambing esitas ettepaneku valida vallavanema kandidaadiks Jaanus Saat.
Rohkem kandidaate ei esitatud.
OTSUSTATI:
1.1. Sulgeda vallavanema kandidaatide nimekiri. (poolt 14 volikogu liiget)
KUULATI vallavanema kandidaadi Jaanus Saadi tutvustavat sõnavõttu.
Vallavanema kandidaadile küsimusi ei esitatud.
Volikogu esimees Külli Tammur tegi ettepaneku valida kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus: Mart Mets, Katrin Glaase ja Viktoria Visbek
OTSUSTATI:
1.2.
moodustada
vallavanema
valimiseks
salajast
hääletamist
korraldav
häältelugemiskomisjon koosseisus: Mart Mets (esimees), Katrin Glaase ja Viktoria Visbek.
(poolt 11 volikogu liiget, ei hääletanud 3 volikogu liiget)
Kuulutati välja 10-minutiline vaheaeg salajase hääletamise ettevalmistamiseks (valimiskasti
plommimiseks, hääletussedelite allkirja vastu väljaandmiseks).
Hääletamisest võttis osa 14 vallavolikogu liiget.
Toimus salajane hääletamine.
Kuulutati välja 10-minutiline vaheaeg salajase hääletamise tulemuste kindlakstegemiseks.
Sõna võttis häältelugemiskomisjoni esimees Mart Mets, kes luges ette
häältelugemiskomisjoni 04.11.2017.a protokolli nr 1 vallavanema salajase hääletamise
tulemuste kohta. Vallavanema kandidaat Jaanus Saat sai 13 häält, üks hääletussedel oli
kehtetu.
OTSUSTATI: kinnitada häältelugemiskomisjoni 04.11.2017.a protokolli nr 1 vallavanema
salajase hääletamise tulemuste kohta (14 poolthäält).
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 3 “Vallavanema valimine”
(poolt 13 volikogu liiget, vastu 1volikogu liige).
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri
kinnitamise kohta.
Lääne-Harju Vallavalitsus saab olema 7-liikmeline. Vallavalitsuse koosseisu hakkavad
kuuluma vallavanem, kaks abivallavanemat, kellest üks vastutab nö kõva poole (ehitus,
planeeringud, keskkond) eest ja teine nö pehme poole (haridus, kultuur, sport) eest.
Vallavalitsuse kooseisus on ka neli vallavalitsuse liiget, kes vastutavad piirkondlike
küsimuste eest endiste omavalitsuste lõikes.

OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 4 „Vallavalitsuse liikmete
arvu ja struktuuri kinnitamine“ (poolt 13 volikogu liiget, vastu 1volikogu liige).
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse
nimetamine
Kuulati vallavanema Jaanus Saadi ettekannet Leemet Vaikmaa, Mart Metsa, Katrin Glaase ja
Kuldar Vassiljevi vallavalitsuse liikmeteks kinnitamise ja Ago Kokseri palgalise
vallavalitsuse liikmena abivallavanemaks nimetamise kohta. Vallavalitsuse struktuuris on ette
nähtud kaks abivallavanema kohta, millest hetkel jääb ametisse nimetama haridust, kultuuri
ja sporti kureeriv abivallavanem.
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 5 „Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine ja palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine” (poolt 12 volikogu
liiget, vastu 1 volikogu liige, 1 volikogu liige ei hääletanud).
PÄEVAKORRAPUNKT 4
Vallavanematele, linnapeale ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine ja asjaajamise
üleandmine
Kuulati volikogu esimehe Külli Tammuri ettekannet. Endisetele vallavanematele, linnapeale
ja volikogu esimeestele hüvitise maksmist reguleerivad haldusreformi seadus ja kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus. Seoses volituste lõppemisega kuulub neile hüvitamisele kahe
aasta vastava ametikoha kuu keskmise ametipalga kuuekordne summa ja sellele lisaks ka
volituste lõppemise päevaks saamata jäänud ametipalk ning tasu kasutamata puhkuse päevade
eest. Hüvitised ja saamata jäänud töötasud makstakse välja vastava omavalitsuse 2017. aasta
eelarvest, mis hiljem kaetakse riigieelarvest.
Volikogu liikmed Leemet Vaikmaa ja Mart Mets taandasid end päevakorrapunkti arutelult.
Mart Mets lahkus arutelu ajaks volikogu istungite ruumist.
Hääletamisel osales 12 volikogu liiget.
OTSUSTATI: vastu võtta otsuse eelnõu vallavolikogu otsusena nr 6 “Vallavanematele,
linnapeale ja volikogu esimeestele hüvitise maksmine ja asjaajamise üleandmine” (poolt 12
volikogu liiget).
Volikogu esimees Külli Tammur kuulutas istungi lõppenuks ja teatas, et järgmine volikogu
istung toimub 14. novembril 2017 kell 17.00 Vasalemmas.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
vallavolikogu esimees

