HALJALA VALLAVOLIKOGU
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON
Koosoleku PROTOKOLL
Haljala teenuskeskuses

10. aprill 2018 nr 5

Koosoleku algus kell 16:00, lõpp 18:30.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Meelis Kuzma, Annes Naan, Peeter Orgmets, Tea Treufeldt,
Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Koosolekul ei osale Vello Väinsalu.
Koosolekust võtavad osa vallavanem Leo Aadel, sotsiaaltöö juht Klaarika Adonov ja finantsjuht Maarja
Kuuskla.
Komisjon otsustab koosolekul mitte arutada volituse andmist halduslepingu sõlmimiseks (Võsu Kuurort
SA) ja Haljala valla kogukondade ürituste ja projektide toetamise korda, sest komisjoni liikmed ei ole
jõudnud nendega piisavalt tutvuda. Materjalid oleks tulnud komisjonile varem esitada.
PÄEVAKORD:
1. Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine
2. Madala sissetuleku piiri, toetuse ja teenuse piiride kinnitamine
3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
4. Haljala valla 2018 a lisaeelarve nr 1
5. Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves
6. Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord
7. Üldhariduskoolide rahastamises osalemine
8. Haljala valla põhimäärus
9. Info ja muud küsimused
I
Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine
Koosoleku juhataja annab sõna sotsiaaltöö juhile Klaarika Adonovile.
Klaarika Adonov teatab, et sotsiaalkomisjon on kõik üle vaadanud ja tutvustab komisjonile toetuse liike ja
suurusi.
Rainer Lille – kuidas see meie eelarvele mõjub?
Klaarika Adonov – eelarves planeerituga oleme arvestanud hakkama saada.
Küsimusi pole.
OTSUSTATI kiita eelnõu heaks ja teha volikogule ettepanek määrus kehtestada.
II
Madala sissetuleku piiri, toetuse ja teenuse piiride kinnitamine
Klaarika Adonov tutvustab eelnõud ja lisab, et sotsiaalkomisjon on eelnõule oma heakskiidu andnud.
Toimub arutelu.
OTSUSTATI kiita eelnõu heaks ja teha volikogule ettepanek määrus kehtestada.
III
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Klaarika Adonov tutvustab eelnõud – teenused ja toetused on ühte korda kokku toodud. Toetuste ja
teenuste taotlemine ja määramine on eelnõus ära kirjeldatud. Sotsiaalkomisjon on oma heakskiidu
andnud. Ka vallavalitsus on eelnõu heaks kiitnud.
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Leo Aadel – vallavalitsus võttis korrast välja laste suve- ja spordilaagri toetuse, seda saame eraldi jagada
huvihariduse tegevustoetuse rahadest.
Klaarika Adonov lisab, et üldjuhul määratakse ka laagritoetus arvestades madala sissetuleku piiri, kuid
kui on veel raha, siis vaadatakse üksikjuhtumid veel üle, sest oluline on, et lapsed saaksid laagrisse
minna.
Toimub arutelu.
Klaarika Adonov – kui volikogu on määrused vastu võtnud avaldatakse vastav info ka valla lehes.
OTSUSTATI kiita eelnõu heaks ja teha volikogule ettepanek määrus kehtestada.
IV
Haljala valla 2018 a lisaeelarve nr 1
Rainer Lille – oleme teemat käsitlenud. Kas kellelgi on küsimusi?
Tea Treufeldt – eelarves on kultuurijuhi töötasu üleviimine SA Võsu Kuurort alla, aga vallavalitsuse
struktuuris on kultuurijuht olemas. Kas võtame struktuurist kultuurijuhi ametikoha välja või on vallas
edaspidi kaks kultuurijuhti?
Leo Aadel selgitab, et vallavalitsus on konsultandi abiga alustanud kultuurivaldkonna kaardistamist.
Konsultandi ettepanekute alusel hakkab vallavalitsus tegema volikogule vastavaid ettepanekuid.
Kultuurijuht vallavalitsuse struktuuris hakkab tegelema igapäevase kultuuritegevusega üle valla. Eelnõus
planeeritud kultuurijuhi töötasu Võsu Kuurorti all on mõeldud turundusjuhile. Rahvamaja juhataja
palgafond on alles ja see tuleb hiljem, kui valla kultuurivaldkond on ümber korraldatud, kultuurijuhi
töötasuks.
Toimub arutelu kultuurijuhi ja Võsu Kuurorti turundusjuhi töövaldkondade üle.
Tea Treufeldt palub selgitada 16 tuhande eraldamist Vihula Valla Veevärk OÜ-le.
Annes Naan selgitab – 2011 aastal otsustas volikogu anda igal aastal veevärgile tegevuskulude katmiseks
16 tuhat eurot. Algselt oli see mõeldud stardiabina ja lõpptähtaega ei ole määratud.
Peeter Orgmets soovib teada, kas jätkuvalt on abi andmine vajalik.
Leo Aadel – vee-ettevõtte nõukogu on sellise ettepaneku teinud. Nõukogu üritab praegu vee-ettevõtte
tegevust korrastada.
Tea Treufeldt – kas vee-ettevõttel on 2018. aasta tulude-kulude eelarve olemas? Kas neil ei ole kohustust
see igal aastal vallale esitada?
Leo Aadel –majandusaasta aruanne kinnitatakse osaühingu üldkoosolekul. Uue aasta eelarve vallale
esitamise kohustust praegu ei ole.
Tea Treufeldti arvates võiks vee-ettevõte esitada hea koostöö märgiks vallavalitsusele oma eelarve.
Leo Aadel – läbi nõukogu saame sellise ettepaneku teha. Haljala Soojuse puhul me täna tegevuskulusid ei
toeta, aga kõik investeeringute omaosalused katab vald.
Annes Naan – kas Võhma Seltsimaja ja Võsu Sadam selle lisaeelarvega ei tule?
Leo Aadel – neid ei ole sees. Võhma Seltsimaja osas ootame kohtuotsuse vaidlustamise tähtaja ära,
vallavalitsus tegi ettepaneku maksta võlg ära. Võsu Sadama taotlust ei saa vald menetlusse võtta, sest
sadam on meile 17 tuhat võlgu. Meie kord näeb ette, et neid, kes on vallale võlgu, toetada ei saa.
Komisjonile on eelnevalt saadetud abivallavanema arvamus Karepa ja Vihula raamatukogude taotluste
kohta.
Leo Aadel lisab, et raamatukogude sõite saab optimeerida ning raamatute koju viimisel saab kasutada
sotsiaaltöötaja abi. Ta lisab, et vallavalitsus tegeleb hetkel raamatukogude ümberstruktureerimisega ja
maikuus tullakse teemaga volikokku.
Komisjon ei toeta täiendava transpordikulu lisamist Karepa ja Vihula raamatukogude eelarvetesse.
Rainer Lille – Haljala lasteaia taotlust 7000 eurot basseini liivafiltrite soetamiseks lisaeelarve eelnõus veel
sees ei ole.
Leo Aadel –ka vallavalitsus ei ole jõudnud seda arutada.
Toimub arutelu.
Leo Aadel – saame selle lahendada ka järgmise lisaeelarvega.
Komisjon teeb ettepaneku võtta uued hinnapakkumised.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele järgmised ettepanekud:
- Karepa raamatukogu ja Vihula raamatukogu sõidukulude suurendamine eelnõust
välja jätta;
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Haljala lasteaia taotluse osas võtta uued hinnapakkumised ja menetleda taotlust
järgmise lisaeelarvega.
Kutsuda järgmisele komisjoni koosolekule SA Võsu Kuurort tegevusi tutvustama kuurorti
nõukogu esimees Veiko Veiert.
-

V
Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves
Rainer Lille – lisaeelarves on summa juba sisse arvestatud.
Maarja Kuuskla – kas jätame 10 tuhat eurot või muudame igal aastal?
Tea Treufeldti arvates võiks panna „kuni“ 10 tuhat.
Peeter Orgmets pakub variandina % eelarvest.
Toimub arutelu.
Komisjoni ettepanek on jätta kindel summa: 10 tuhat eurot.
Maarja Kuuskla - § 4 lõige 7 ütleb, et hääletada saab elektrooniliselt Haljala valla kodulehel. Kas peaks
saama ainult elektrooniliselt hääletada või lisaks ka paberkandjal hääletamise?
Tea Treufeldt – võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt peaksid mõlemad võimalused olema.
Leo Aadel – paberkandjal hääletada saab sellisel juhul ainult vallamajas ja teenuskeskuses.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele ettepanek täiendada eelnõu § 4 lõiget 7 „… ning paberkandjal
vallamajas ja teenuskeskuses tööaegadel“.
VI
Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord
Leo Aadel – mõlemas vallas on olnud vastav kord olemas. Seoses Haljala Gümnaasiumi kaotamisega
piirdusime meie ainult maakonna üldhariduskoolidega, kus kompenseerisime sõidu edasi-tagasi. Vihulal
oli see vaba. Täna toimub kordade ühtlustamine. Vallavalitsuse seisukoht on neile, kes saavad vallas
põhihariduse ja lähevad edasi õppima gümnaasiumitesse, kompenseerida üleriigiliselt neli sõidukorda
kuus. Haridus- ja noorsookomisjonis tuli välja, et Tõugult sõidab läbi Kuusalu koolibuss, millega lähevad
lapsed Loksale. Sellised juhtumid lahendatakse juhtumipõhiselt. Haridus- ja noorsookomisjon ei toetanud
ka sõidu kompenseerimise piirangut neli korda kuus. Nemad soovitavad kõik sõidud kinni maksta.
Rainer Lille – bussisõit kompenseeritakse. Kas kaugliin puudutab ka bussi? Aga rong?
Leo Aadel – kaugliini all on mõeldud bussi, rongi siin ei ole.
Toimub arutelu.
Leo Aadel – läbi e-Kooli saame teha ka pistelist kontrolli selle üle, kas sõidu päev läheb koolis olemisega
kokku.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele ettepanek täiendada eelnõu § 2 lõiget 2 „tehtud sõidukulutuse
hüvitamine bussi ja/või rongi sõidupiletite alusel.“.
VII Üldhariduskoolide rahastamises osalemine
Leo Aadel – Haridus- ja Teadusministeerium on andnud teada, et kui keeldutakse maksmisest, läheb riik
toetusfondi kallale. Küsimust arutati VIROL-i üldkoosolekul ja kõik otsustasid jätkata pearaha maksmist.
Komisjonil küsimusi pole.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek määrus kehtestada.
VIII Haljala valla põhimäärus
Komisjon vaatab esitatud eelnõu üle ja teeb vallavalitsusele järgmised ettepanekud:
1. muuta § 11 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
(2) Komisjoni kokkukutsumisest ja päevakorrast tuleb komisjoni liikmeid teavitada vähemalt kolm
tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist edastades koosoleku päevakorra ja esitatud eelnõud.
Komisjoni koosoleku päevakord edastatakse teadmiseks vallasekretärile.
2. tuua eelnõusse tagasi volikogu eestseisus, selleks:
- täiendada eelnõud paragrahviga 8, ja muuta sellest lähtuvalt eelnõu paragrahvide numbrid, järgmises
sõnastuses:
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§ 8. Volikogu eestseisus
(1) Eestseisuse moodustavad volikogu esimees, aseesimees ja komisjonide esimehed.
(2) Eestseisus on volikogu esimehe nõuandev kogu ja selle kutsub vajadusel kokku volikogu esimees või
tema asendaja.
(3) Eestseisus aitab volikogu esimehel ette valmistada volikogu istungeid ja arutab muid volikogu töö
korraldamisega seotud küsimusi. Eestseisuse seisukoht on volikogu esimehele soovituslik.
- täiendada § 7 Volikogu esimees ja aseesimees lõiget 1 peale punkti 2 täiendava punktiga järgmises
sõnastuses: 3) juhib eestseisuse tööd;“ ning muuta sellest tulenevalt punktide numeratsioon.
3. 3. peatükis VALLAVALITSUS kasutada vallvalitsuse kui täitevorgani nimetust esmakordsel
mainimisel „vallavalitsus (edaspidi valitsus)“ ja edasi läbivalt „valitsus“.
4. § 21. Vallavalitsus ja vallavanem
(2) Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem ja vallavalitsuse liikmed vastavalt volikogu poolt kinnitatud
vallavalitsuse liikmete arvule ja vallavalitsuse struktuurile. – eemaldada struktuuri puudutav osa.
5. § 9. Volikogu esimehe ja aseesimehe valimine
(3) Kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse istungi juhatajale kirjalik ettepanek koos ülesseatava
kandidaadi allkirjastatud nõusolekuga kandideerimiseks. – komisjoni arvates kirjalikku nõusolekut eraldi
esitada pole vaja.
6. kuna
§ 14 (4) Istungi kutsub kokku volikogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Uue koosseisu esimese
istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees seaduses ettenähtud tähtaja jooksul.
ja
§ 15 (1) Volikogu istungi kutsub kokku volikogu esimees, tema äraolekul volikogu aseesimees, nende
mõlema puudumisel volikogu vanim liige.
on dubleerivad, tuleks teha valik ja üks neist välja jätta.
IX

Info ja muud küsimused

Küsimusi rohkem pole ja koosoleku juhataja lõpetab koosoleku kell 17:30.

/allkirjastatud digitaalselt/
Rainer Lille
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Marika Sundla
protokollija

