HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu IX istungi

PROTOKOLL
vallamaja

17. aprill 2018 nr 9

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17.15.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osalevad kõik 17 volikogu liiget: Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista
Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu
Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, finantsjuht Maarja Kuuskla, sotsiaaltöö juht Klaarika
Adonov, abivallavanem Kristi Aron, vallasekretär Riina Must ja avaliku teabe spetsialist Katrin Kivi.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda ja paneb selle hääletusele.
OTSUSTATI 16 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla põhimäärus
2. Haljala valla lisaeelarve nr 1
3. Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves
4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
5. Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade suuruse kehtestamine
6. Madala sissetuleku piiri, toetuste ja teenuste piiride kehtestamine
7. Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemine
8. Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks
9. Vallavalitsuse informatsioon ja muud küsimused
I
Haljala valla põhimäärus
Istungi juhataja annab sõna vallasekretärile Riina Mustale.
Riina Must selgitab, et vallavalitsus on muudatusettepanekud üle vaadanud ja volikogu tööd
puudutavate ettepanekute osas ei sekku.
Vello Väinsalu – kuue volikogule esitatud ettepaneku osas tuleb meil seisukoht kujundada.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud ettepanekud järgemööda hääletusele:
1. ettepanek – esitaja Tea Treufeldt
Jätta eelnõu tekstist välja § 3 lõige 2 punkt 4: „4) teistel juhtudel vallavalitsuse loal.“.
Poolt hääletab 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI muudatus eelnõusse sisse viia.
2. ettepanek – esitaja Leo Bergström
Muuta § 16 lõiget 10 ja sõnastada see järgmiselt:
“§ 16 (10) Volikogu liige võib enne hääletamist taotleda kuni 10 minutilist vaheaega. Vaheaja andmise
ja kestvuse otsustab volikogu poolthäälteenamusega.“
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp selgitab, et komisjon ei toetanud
seda ettepanekut, sest nii väikeses kogukonnas ei peaks kõike nii detailselt reglementeerima.
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Leo Bergström võtab oma ettepaneku tagasi.
3. ettepanek – esitaja eelarve- ja majanduskomisjon
1. Täiendada eelnõud paragrahviga 8, ja muuta sellest lähtuvalt eelnõu paragrahvide numbrid, järgmises
sõnastuses:
§ 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.“
Poolt hääletab 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI muudatus eelnõusse sisse viia.
2. 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.
Poolt hääletab 16 volikogu liiget.
OTSUSTATI muudatus eelnõusse sisse viia.
4. ettepanek – esitaja eelarve- ja majanduskomisjon
Muuta § 9 lõiget 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Kandidaadi ülesseadmiseks esitatakse istungi juhatajale kirjalik ettepanek.“
Saabub Krista Keedus kell 16:06.
Poolt hääletab 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI muudatus eelnõusse sisse viia.
5. ettepanek – esitaja eelarve- ja majanduskomisjon
Muuta § 11 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Komisjoni kokkukutsumisest ja päevakorrast tuleb komisjoni liikmeid teavitada vähemalt kolm
tööpäeva päeva enne komisjoni koosoleku toimumist edastades koosoleku päevakorra ja esitatud
eelnõud. Komisjoni koosoleku päevakord edastatakse teadmiseks vallasekretärile.“
Poolt hääletab 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI muudatus eelnõusse sisse viia.
6. ettepanek – esitaja eelarve- ja majanduskomisjon
Jätta eelnõu tekstist välja § 15 lõige 1: „(1) Volikogu istungi kutsub kokku volikogu esimees, tema
äraolekul volikogu aseesimees, nende mõlema puudumisel volikogu vanim liige.“
Põhjendus - § 15 lõige 1 dubleerib § 14 lõiget 4.
Poolt hääletab 17 volikogu liiget.
OTSUSTATI muudatus eelnõusse sisse viia.
Istungi juhataja – kas põhimääruse juurde tervikuna on kellelgi midagi lisada?
Annes Naan pöördub volikogu poole palvega – kuna sümboolika-komisjon esitas tegelikult heraldika
nõukogule sellise võidutöö, mis ei leidnud nõukogu poolt kinnitust, jäi meil sellega seoses valida kas
Haljala või Vihula. Räägitud on palju. Võiks jagada kuidagi lippu ja vappi, mis iseenesest ei tundu ka
mõistlik. Minu sõnum on see, et kuna nimi jäi Haljala ja Võsu kui keskus on suures osas juriidiline
keskus ja me liitusime, mitte meid ei ühendatud Haljalaga, siis me võiksime tulla selle teema juurde
tagasi. Teha kasvõi mingi tellimustöö, et ühendada Haljala ja Vihula sümbolid omavahel või leida
nendest konkursi-töödest midagi sellist, mida oleks võimalik veel heraldika-komisjonile esitada. Arvan,
et ei ole õiglane, et me jääksime kasutama Haljala valla sümboolikat. Hääletusest võttis osa veidi üle 10
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% inimesi ja hääletus iseenesest oli ka tehtud kiirustades. Seda võiks volikogu põhjalikumalt edaspidi
arutada. Põhimääruse kinnitamise vastu ma ei ole.
Anti Puusepp toetab eelkõneleja seisukohti.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb täiendatud põhimääruse eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega põhimääruse muudetud eelnõu heaks kiita ning kehtestati
määrus nr 13 “Haljala valla põhimäärus“
II
Haljala valla lisaeelarve nr 1
Finantsjuht Maarja Kuuskla – peale eelnõu I lugemist on muudatusettepanekud eelnõusse sisse viidud.
Küsimusi ettekandjale pole.
Arvi Ööpik soovib end hääletuselt taandada, kuna ta kuulub vee-ettevõtte nõukogusse.
Istungi juhataja – lisaeelarve vastuvõtmine on üldakt ja selle vastuvõtmisel ei pea ennast taandama.
Istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kinnitada Haljala valla 2018. aasta esimene lisaeelarve ning kehtestati
määrus nr 14 “Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine“
III
Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves
Maarja Kuuskla selgitab, et eelnõu ettevalmistamisel on aluseks võetud eelnev Haljala kord. Eelarve- ja
majanduskomisjonis oli arutusel, kas teha hääletamine vaid elektrooniline või ka paberkandjal. Tuli
ettepanek viia läbi ka paberkandjal hääletus.
Krista Keedus – kas tegutsemiseks on aega kuni aasta lõpuni?
Vallavanem Leo Aadel – senise praktika kohaselt oleme maikuus välja kuulutanud, siis toimub
ettepanekute korje ja realiseerimine sügisel.
Vello Väinsalu – määruses on sees arvuline piirmäär 10 tuhat, aga kui edaspidi on võimalus seda
suurendada, näiteks 12 tuhat, kas siis peaksime määrust muutma?
Maarja Kuuskla – jah.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – komisjonis käis läbi ka mõte, et panna mingi
protsent, aga komisjon jäi konkreetse numbri juurde.
Anti Puusepp – võiks olla viide eelarvele, valla eelarves ette nähtud vahendite piires.
Toimub arutelu.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelarve- ja majanduskomisjoni poolt esitatud ettepaneku
muuta § 4 lõiget 7 – „Hääletada saab elektrooniliselt Haljala valla kodulehel“ ja sõnastada see
järgmiselt: „§ 4 lg 7 „Hääletada saab elektrooniliselt Haljala valla kodulehel ning paberkandjal Haljala
vallamajas ja teenuskeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi)“, hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 17 poolthäälega muudatus eelnõusse sisse viia.
Istungi juhataja paneb täiendatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega reguleerida valla eelarves kaasava eelarve menetlusprotsessi.
Kaasava eelarve koostamisega antakse elanikele võimalus valla eelarves 10 000 euro
suuruses osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes
hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve objektiks on
Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste
korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku hüve, olema
vallaruumis avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kehtestati
määrus nr 15 “Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“
IV
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaaltöö juht Klaarika Adonov – korda panime kokku nii toetused kui teenused. Muudatus võrreldes
varasemate kordadega on see, et kui nii Haljalas kui ka Vihulas on makstud laste suve- ja spordilaagri
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toetust, siis on tulnud ettepanek toetus siit korrast välja võtta, et mitte koormata sellega valla eelarvet,
vaid katta see rahastus huvihariduse alt, mis on riigipoolne rahastus.
Greete Toming lisab, et huvihariduse toetamise osas peaks kindlasti mõtlema, mida siiani on tehtud ja
mida veel tahetakse teha, kas minna edasi selle korraga, mis praegu on või mis on need uued asjad, mis
veel võiksid olla.
Vello Väinsalu – sotsiaalkomisjoni poolt tulnud parandusettepanek on eelnõusse sisse viidud. Kõigile on
eelnõu uuena välja saadetud.
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane selgitab, et viimases sotsiaalkomisjonis, mis toimus
vallavalitsuse istungiga samal ajal, tehtud muudatusettepanek sai kohe vallavalitsusele edastatud.
Komisjoni ettepanek oli lisada koolilõputoetuse saajate hulka ka põhikooli baasil kutseõppeasutuse
lõpetanud.
Istungi juhataja paneb sotsiaalkomisjonilt tulnud ettepaneku hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 17 poolthäälega muudatus eelnõusse sisse viia.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kehtestada alates 1. maist valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord ning valla osutatavate ja korraldatavate
sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused. Kehtestati
määrus nr 16 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“
V
Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade suuruse kehtestamine
Klaarika Adonov tutvustab eelnõud ja lisab, et Haljala poolel on kõik toetused suurenenud.
Margus Punane lisab, et kindlasti tuleks toetuste kohta avaldada valla lehes selgitav artikkel.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kehtestada alates 1. maist Haljala valla eelarvest makstavad
sotsiaaltoetused ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused ning kehtestati
määrus nr 17 “Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine“
VI
Madala sissetuleku piiri, toetuste ja teenuste piiride kehtestamine
Klaarika Adonov tutvustab eelnõud.
Margus Punane lisab, et madala sissetuleku piir 420 eurot on üsna kõrge. Palju avaldusi tuleb, seda täna
veel ei tea, aga valla eelarves on selleks ette nähtud 350 tuhat eurot pluss riigieelarvest eraldatavad
toetussummad.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kinnitada alates 1. maist sotsiaaltoetuste taotlemisel madala
netosissetuleku piiriks 420 eurot kuus ja iga järgneva pereliikme kohta 300 eurot kuus
ning võeti vastu
otsus nr 44 “Madala sissetuleku piiri, toetuse ja teenuse piiride kinnitamine“
VII Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemine
Abivallavanem Kristi Aron tutvustab eelnõud ja selgitab, et Jõelähtme vald andis riigi kohtusse ja võitis.
Vaidluspunktiks oli küsimus, kas omavalitsus peab maksma kinni tegevuskulusid teisele omavalitsusele
koolikoha eest, kui sama haridustase on pakutud oma omavalitsuse poolt. Põhiseaduspärasuse kontroll
viidi läbi ja tuleb välja, et omavalitsus ei peaks maksma kinni õpilaskoha maksu põhikooli osas. Haridus
– ja Teadusministeerium palub meil kujundada seisukoht. Kirja juures on aga vihje võimalike
sanktsioonide kohta. See võib tähendada seda, et koolidele raha eraldamised vaadatakse üle. VIROL
kujundas oma arvamuse ja eelnõu on ette valmistatud põhimõttega, et arvestatakse teiste
omavalitsustega Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud summa ulatuses. Eelarvesse on need summad
sisse planeeritud.
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Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming lisab, et komisjon oli nõus selle 89 euro
maksmisega.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega järgida omavalitsuste vahelisel arvlemisel haridusasutuste tegevuskulude
katmise osas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 7 ja Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärasid, kuni seaduseandja ei ole kehtestanud uut
regulatsiooni või kulude katmise osas ei ole kokku lepitud teisiti ning võeti vastu
otsus nr 45 “Teiste omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises
osalemine“
VIII

Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks
Leo Aadel tutvustab eelnõud ja selgitab, et Elektrilevi OÜ soovib Põdruse külas Kodupaiga kinnistut
läbivale maakaablile kasutusõigust.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega nõustuda valla omandis olevatele, aadressil Kodupaiga, Põdruse küla,
asuvatele kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ
kasuks ning võeti vastu
otsus nr 46 “Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“
Margus Punane – eestseisuses oli arutusel, et kasutusõiguse võiks lahendada koos ehitusloa või
planeeringuga.
Vallasekretär Riina Must – liinirajatiste puhul on asjaõigusseaduse järgi võimalus kanda servituut otse
Kinnistusraamatusse, ei pea minema eraldi lepingut sõlmima.
IX
Vallavalitsuse informatsioon ja muud küsimused
Leo Aadel tutvustab volikogu liikmetele valla avaliku teabe spetsialisti Katrin Kivi, kelle
põhitööülesanded on välis- ja sisekommunikatsioon, valla hea maine turundamine, valla koduleht ja
valla lehe toimetamine. Ta lisab, et esmaspäevast asub tööle ka keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.
Kokku on siis 24 ametnikku ja töötajat, kes on otseselt seotud nii vallamajaga Võsul kui ka
teenuskeskusega Haljalas.
Leo Aadel annab ülevaate Võsu aleviku parkimis- ja liikluskorraldusest – aasta alguses tuli kokku
töörühm, et pakkuda välja lahendused, millega vältida kesksuviseid liiklusummikuid ja olukordi
eelkõige Mere tänaval.
Leo Aadel tutvustab esitatud ettepanekuid, mida ta tutvustas ja kooskõlastas ka keskkonna-, maa- ja
planeeringute komisjoniga –
- sulgeda vallamaja esine parkla, sest suvel napib vallamaja klientide ja töötajate jaoks seal
parkimiskohti. Paigaldame märgi „Valdaja nõusolekul“ ja teisaldamise märgi.
- Võsu Grilli juurest kaupluseni panna mõlemale poole tee otsa õueala märgid, mis peaks andma
eesõiguse jalakäijatele. Alternatiiv on paigaldada Mere tänavale täiendavad lillealused.
- Teeme ettepaneku ka poe omanikule ja kohvikute omanikele joonida oma parkimisala ja
reguleerida seda parkimiskellaga.
- Tupiktänavatele, mis saavad alguse Mere tänavalt, tuleb paigaldada liiklusmärk, mis keelab
peatuda ja parkida.
- Liikluskorralduse muudatused tähistame kollaste tahvlitega, mis paigaldatakse kohaliku tee otsa.
Lahendus kooskõlastatakse täiendavalt Maanteeametiga.
Anti Puusepp – keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonilt tuli ettepanek kasutada ka Eha tänavat
parkimiseks. See on suhteliselt väikeste kuludega tehtav.
Toimub arutelu tasulise parkimise võimaluste üle.
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Krista Keedus – kes hakkab parkimiskorralduse üle järelevalvet teostama?
Leo Aadel selgitab, et hetkel veel regulatsioon puudub, aga vallavalitsus soovib enne rannahooaega
alustada nende tegevustega.
Leo Aadel – eelmisel istungil oli juttu lumelükkamise lepingutest. Saatsin nii Haljala kui Vihula
näidislepingud volikogule tutvumiseks. Küsimus oli, kas vallaametnik peab andma korralduse, millal
võib minna lund lükkama ja millal mitte. Lepingutest sellist kohustust välja ei loe. Töövõtja peab
lepingut täitma.
Tea Treufeldt – lepingud lõpevad 30. aprillil, milline on valla edasine nägemus lepingute sõlmimisel?
Leo Aadel – volikogult tuleme küsima volitusnormi ja kui loa saame, siis hakkame
hankedokumentatsiooni kokku panema ja loodame mais-juunis hanke välja kuulutada, et olla järgmiseks
hooajaks varakult valmis.
Margus Punase kommentaar – traktorist ei oota käsku mitte vallavanemalt, vaid oma otseselt tööandjalt.
Arvi Ööpik lisab, et Vihula poolel on informatsioon liikunud külavanemate kaudu.
Leo Aadel – MTÜ Võsu Sadam on korduvalt pöördunud vallavalitsuse poole tegevuskulude katmiseks
ja investeeringuteks täiendavate eelarvevahendite eraldamise taotlusega. Meil ei ole neid taotlusi õigust
menetleda, sest need esitatakse mittevormikohaselt, nagu näeb ette meie kord. Ka viibib PRIA
rahastamisotsus 86 tuhande euro osas. 23. jaanuaril käis Päästeamet objektiga tutvumas, et vallavalitsus
saaks sadamahoone kasutusloa väljastada, kuigi sadamahoone tegutses juba eelmisel aastal
ebaseaduslikult restorani pidamise näol. Päästeamet leidis hulga puudusi, mis tuli likvideerida. 12.
aprillil käis Päästeamet uuesti ja tuvastas veel mõned puudused. Objekt ei saanud veel Päästeameti
kooskõlastust kasutusloa väljastamiseks. Vallavalitsus on seisukohal, et ei saa lubada ebaseaduslikku
tegevust sadamahoones niikaua, kui ei ole kasutusluba väljastatud. Eelmisel nädalal selgus ka seoses
Alexela tanklaga sadamas, et selle rajamiseks tuleb vallavalitsuselt ehitusluba taotleda. Seda ei ole.
Tänase hinnangu kohaselt on tankla ebaseaduslik rajatis. Alexela esindaja selgitas ehitusspetsialistile, et
vastavalt mahtudele ei pea nad ehitusluba taotlema. Meie hinnangul ja detailplaneeringust tulenevalt ei
ole võimalik seda tanklat praegu käigus hoida. Konsulteerime veel Tehnilise Järelevalve Ametiga,
küsime nende hinnangut.
Leo Aadel – maikuu komisjonide koosolekutel tutvustame Haljala uue koolihoone arhitektuurset
lahendust ja ruumiprogrammi. Valminud on konstruktiivse ja tehnilise osa avatud hanke dokumendid,
mille edastame SA-le Innove.
Greete Toming soovib ülevaadet Haljala rahvamaja rekreatsiooniala projektiga seoses.
Leo Aadel – ehitustööd algasid esmaspäeval. Lepingu järgi on maksimaalne ehitusaeg viis kuud.
Rahvamaja taha rajatakse välilava kinnitatuna hoone külge. Korrastatakse tänavakatet ja vahetatakse
välja tänavavalgustus. Hoone tagune välistrepp rekonstrueeritakse. Tiigi ja rahvamaja vahelisele
rohealale rajatakse laudisteed ja paigaldatakse istumispink ja sinna tuleb ka päevitusala.
Tea Treufeldt teeb vallavalitsusele ettepaneku anda ülevaade osalusest või esindatusest osaühingutes,
mtü-des ja sihtasutustes ning sellest, millised õigused vallal seal on. Ta soovib ka ülevaadet sellest, kes
millises organisatsioonis valda esindab.
Leo Aadel lubab informatsiooni edastada kirjalikult enne järgmist volikogu istungit.
Vello Väinsalu – kuna ka kõik komisjonid peavad oma tegemistest andma korra aastas volikogule
ülevaate, siis võiks olla ülevaade ka kõigist organisatsioonidest, kuhu vald kuulub ja kus osaleb.
Greete Toming soovib teada, millal Haljala-Rakvere kergliiklusteele kate peale saab, et seda kasutama
saaks hakata.
Leo Aadel – tegemist on Haljala ja Rakvere valla Euroopa Liidu poolt rahastatud ühisprojektiga ja tööde
lõpp peaks olema 31. mai.
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Leo Aadel – viime praegu läbi paikvaatlust kohalikel teedel. Teede olukord on äärmiselt halb. Oleme
kohtunud ka külade esindajatega. Praegu on väljas ka hanketeade erinevate teetööde ja teenuste
tellimiseks.
Leo Aadel – Võsupere-Palmse veemajandusprojekt on käima läinud.
Krista Keedus soovib tead, kas Käsmu poel on kasutusluba olemas.
Leo Aadel lubab seda uurida.
Greete Toming märgib, et sama on Toolse laagriga, kuulutus on üleval, et nad ootavad lapsi laagrisse.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teatab, et järgmine istung toimub 15 mail ning lõpetab istungi
kell 17:15.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Istungist on tehtud fonosalvestus, mida säilitatakse Haljala vallakantseleis kuus kuud.

