HARJU MAAKOND
LÄÄNE-HARJU VALLAVOLIKOGU

ISTUNGI PROTOKOLL
Vasalemma

30. oktoober 2017 nr 1

Algus: 15.00
Lõpp: 16.40
Kohal viibisid:
Volikogu liikmed: Jaan Alver, Eda Arusoo, Katrin Glaase, Vladimir Kamoza, Olga Kugal, Kadri
Kurm, Kalev Laast, Tanel Lambing, Mart Mets, Indrek Migur, Nikolai Pitšugov, Valentina
Pivovarova, Jelena Razdorskaja, Jaanus Saat, Külli Tammur, Eldar Toonverk, Leemet Vaikmaa,
Kuldar Vassiljev, Mati Vetevool, Elena Villmann, Viktoria Visbek.
Valimiskomisjon koosseisus: Lea Koronen, Ulvi Pallase, Reet Pikkpõld, Diana Veegen.
Istungit juhatas: valla valimiskomisjoni esimees Ulvi Pallase, alates teisest päevakorrapunktist
vallavolikogu esimees Külli Tammur.
Protokollis: pereregistri spetsialist Liisi Ling.
Valimiskomisjoni esimees Ulvi Pallase ütles avasõnad ja valituks osutunud volinikele anti üle
mitteametlikud mandaadid meeneteks.
Lääne-Harju valla valimiskomisjoni esimees U. Pallase kuulutas Lääne-Harju Vallavolikogu
istungi ametlikult alanuks ja tutvustas päevakorda.
Kohal on 21 vallavolikogu liiget.
21 poolthäälega kinnitati alljärgnev vallavolikogu istungi päevakord:
1. Volikogu esimehe valimine
2. Volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
3. Vallavalitsuste ja linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
PÄEVAKORRAPUNKT 1
Volikogu esimehe valimine
Valimiskomisjoni esimees U. Pallase tutvustas volikogu esimehe valimise protseduuri ja küsis,
kas on ettepanekuid protseduurireeglitele. Ettepanekuid ei olnud. Istungi juhataja palus esitada
volikogu esimehe kandidaate.
Volikogu liige Jaanus Saat esitas vallavolikogu esimehe kandidaadiks Külli Tammuri.
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Rohkem ettepanekuid ei esitatud. Istungi juhataja palus kandidaat Külli Tammur’il end
tutvustada.
Kuna rohkem kandidaate ei esitatud, tegi istungi juhataja ettepaneku sulgeda nimekiri.
Nõustuti ühehäälselt ettepanekuga nimekiri sulgeda.
Valimiskomisjon läks valimisprotseduuriks ettevalmistusi tegema.
Algas volikogu esimehe valimisprotseduur.
Valimiskomisjon näitas kõigile hääletuskasti, mis oli tühi. Seejärel kast kõigi nähes plommiti.
Volinikele anti allkirja vastu hääletamissedel.
Toimus salajane hääletamisprotseduur.
Valimiskomisjoni liikmed avasid hääletuskasti, näidates eelnevalt kõigile, et plommid on terved.
Kastis oli 21 sedelit. Loeti hääled.
Valimiskomisjon koostas hääletamistulemuste protokolli. Valimiskomisjoni esimees U. Pallase
luges ette Lääne-Harju vallavolikogu esimehe valimise hääletustulemuste protokolli.
Valimiskomisjon võttis vastu
otsuse nr 12
„Lääne-Harju Vallavolikogu esimehe
valimistulemuste kinnitamine“, mille kohaselt Lääne-Harju Vallavolikogu esimehe kohale
osutus ühehäälselt valituks Külli Tammur.
OTSUSTATI:
1.1 võtta teadmiseks.
Valimiskomisjoni esimees U. Pallase õnnitles Külli Tammur’it volikogu esimeheks valituks
osutumise puhul ning andis istungi juhatamise üle.

(allkirjastatud digitaalselt)

Ulvi Pallase
Valla valimiskomisjoni esimees
Volikogu esimees Külli Tammur tänas volinikke ning asus juhatama volikogu istungit.
PÄEVAKORRAPUNKT 2
Volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
Külli Tammur tegi ettepaneku valida Lääne-Harju Vallavolikogule kaks aseesimeest.
Elena Villmann tegi ettepaneku valida üks aseesimees.
Rohkem ettepanekuid ei olnud.
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K. Tammur esitas volikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt valitakse Lääne-Harju
vallavolikogule kaks aseesimeest.
Volikogu esimees K. Tammur pani eelnõu hääletamisele.
OTSUSTATI: 14 poolhäälega, 1 vastu, 5 erapooletut
2.1 võtta vastu otsuse eelnõu „Volikogu aseesimeeste arvuline määramine“ otsusena nr 1
(lisatud).
K. Tammur tutvustas aseesimeeste valimise protseduuri.
Istungi juhataja K. Tammur tegi ettepaneku moodustada häältelugemiskomisjon ja palus
ettepanekuid komisjoni suuruse ja liikmete kohta.
Esitati ettepanek moodustada häältelugemiskomisjon 3-liikmelisena.
Toimus hääletus.
OTSUSTATI: 18 poolthäälega, 1 erapooletu
2.2 moodustada 3-liikmeline häältelugemiskomisjon.
J. Saat esitas häältelugemiskomisjoni kandidaatideks: Mart Mets (esimees), Katrin Glaase,
Viktoria Visbek.
Istungi juhataja pani hääletusele häältelugemiskomisjoni koosseisu.
OTSUSTATI: 19 poolthäälega, 1 vastu
2.3 kinnitada häältelugemiskomisjon 3-liikmelisena koosseisus Mart Mets, Katrin Glaase,
Viktoria Visbek.
Volikogu esimees K. Tammur palus esitada Lääne-Harju vallavolikogu aseesimeeste kandidaate.
Aseesimees nr 1 kandidaadid:
Jaanus Saat esitas vallavolikogu aseesimees nr 1 kandidaadiks Olga Kugal’i.
Olga Kugal oli nõus kandideerima.
Rohkem ettepanekuid ei olnud.
Istungi juhataja tegi ettepaneku sulgeda nimekiri ja pani hääletusele.
OTSUSTATI: 20 poolthäälega
2.4 sulgeda aseesimees nr 1 kandidaatide nimekiri.
Aseesimees nr 2 kandidaadid:
Jaanus Saat esitas vallavolikogu aseesimees nr 2 kandidaadiks Tanel Lambing’u.
T. Lambing oli nõus kandideerima.
Indrek Migur esitas vallavolikogu aseesimees nr 2 kandidaadiks Jaan Alver’i.
J. Alver oli nõus kandideerima.
Rohkem ettepanekuid ei olnud.
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Istungi juhataja tegi ettepaneku sulgeda nimekiri ja pani hääletusele.
OTSUSTATI: 21 poolthäälega
2.5 sulgeda aseesimees nr 2 kandidaatide nimekiri.
K. Tammur palus kandidaatidel end tutvustada 3 minuti jooksul ja andis võimaluse küsida
kandidaatidelt küsimusi.
Häältelugemiskomisjon hakkas hääletamiseks ettevalmistusi tegema.
Häältelugemiskomisjoni esimees M. Mets tutvustas volinikele hääletusprotseduuri.
Algas valimisprotseduur.
Häältelugemiskomisjon näitas kõigile hääletuskasti, mis oli tühi. Seejärel kast kõigi nähes
plommiti.
Volinikele anti allkirja vastu 2 hääletamissedelit.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni liikmed avasid hääletuskasti, näidates eelnevalt kõigile, et plommid on
terved. Kastis oli 42 sedelit. Loeti hääled.
Koostati Lääne-Harju Vallavolikogu aseesimeeste valimise protokollid.
Häältelugemiskomisjoni esimees M. Mets luges protokollid ette, mille kohaselt osutus
vallavolikogu aseesimeheks nr 1 valituks Olga Kugal (14 poolthäälega) ja aseesimeheks nr 2
valituks Tanel Lambing (14 poolthäälega).
Volikogu esimees K. Tammur luges ette eelnõu „Lääne-Harju Vallavolikogu aseesimeeste
valimine” ning pani eelnõu hääletamisele.
OTSUSTATI: 21 poolthäälega
2.6 võtta vastu otsus nr 2 „Lääne-Harju Vallavolikogu aseesimeeste valimine” (lisatud).
Külli Tammur õnnitles vallavolikogu aseesimehi.
PÄEVAKORRAPUNKT 3
Vallavalitsuste ja linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine
Vallavanemad ja linnapea andsid Lääne-Harju vallavolikogu esimehele üle vallavalitsuste ja
linnavalitsuse kirjaliku lahkumispalve.
Volikogu esimees kutsus järgmise istungi kokku 4. novembril 2017 kell 10.30 Vasalemmas.
Volikogu esimees kuulutas Lääne- Harju Vallavolikogu istungi lõppenuks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Külli Tammur
Volikogu esimees

