HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu IV istungi
PROTOKOLL
Võsu

19. detsember 2017 nr 4

Istungi algus kell 16:05, lõpp 17.05.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib kantselei juhataja Marika Sundla.
Istungi alguseks on kohal ja istungil osalevad kõik volikogu liikmed: Vello Väinsalu, 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 ja Arvi Ööpik.
Istungil osalevad vallavanem Leo Aadel, Haljala vallasekretär Riina Must ja Vihula vallasekretär Enna
Tiidemann.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda.
Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei esitata ja istungi juhataja paneb päevakorra hääletusele.
OTSUSTATI 17 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla finantsjuhtimise kord
2. Haljala Vallavalitsuse palgajuhend
3. Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas
4. Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning nende komisjoni liikmetele hüvituse maksmise
kord
5. Haljala, Uus põik 5 kinnistu võõrandamine
6. Nõusoleku andmine kinnistute omandamiseks
7. Haljala Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse 57 „Vaba põllumaa kasutusvaldusse andmisenimekirja
kinnitamine“ muutmine (Loopealse kasutusvaldus)
8. Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
9. Volikogu esindaja nimetamine Võsu Kooli hoolekogusse
10. Info ja muud küsimused
Volikogu liige Annes Naan esitab volikogu esimehele arupärimise, millele palub vastata kirjalikult,
samuti suusõnaliselt volikogu istungil.
Volikogu liige Aide Veinjärv esitab volikogu esimehele ja vallavanemale arupärimise, millele palub
vastata kirjalikult, samuti suusõnaliselt volikogu istungil.
I
Haljala valla finantsjuhtimise kord
Vallavanem Leo Aadel tutvustab eelnõud – vallavalitsus on teinud volikogule ettepaneku jagada valla
põhimäärus osadeks. Kui hakatakse koostama uut valla põhimäärust, siis see ei sisalda enam
vallavalitsuse töökorda ehk siis vallavalitsuse põhimääruse alusel. See siin on teine oluline dokument,
mis puudutab eelarvestrateegiat, eelarve koostamist, menetlemist ja vastuvõtmist. Eile oli see dokument
arutusel eelarve- ja majanduskomisjonis.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – komisjon vaatas eelnõu põhjalikult läbi ja leidis
mõningad ettepanekud, mida tuleks teha. Seoses sellega on komisjonil ettepanek suunata eelnõu teisele
lugemisele ja anda parandusettepanekuteks aega.

Rainer Lille tutvustab komisjonis tehtud ettepanekut: § 12. Reservfondist raha eraldamine, lisada
reservfondi piirmäär 5000 eurot, mille ületamisel peab küsima luba volikogult.
Vello Väinsalu – mis võiks olla parandusettepanekute esitamise tähtaeg?
Rainer Lille – vähemalt kaks nädalat enne järgmist volikogu istungit, siis jõuab vallavalitsus ka eelnõu
veel läbi vaadata.
Vello Väinsalu – järgmine volikogu on 16. jaanuaril, ettepanekute esitamise tähtaeg on siis 2. jaanuar.
Rohkem küsimusi pole ja istungi juhataja paneb ettepaneku hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega suunata eelnõu „Haljala valla finantsjuhtimise kord“ teisele
lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 2. jaanuar 2018.
II
Haljala Vallavalitsuse palgajuhend
Leo Aadel – palgajuhend reguleerib vallavalitsuse ametnike ja töötajate töötasu maksmise korda.
Kokkuvõtvalt võib jagada selle määruse kolmeks oluliseks valdkonnaks. Palgajuhend reguleerib
kõigepealt töötasu määramise ja maksmise aluseid. Teiseks kajastab ära põhimomendid, mis on
sätestatud ka erinevates seadustes. Kolmas oluline osa on sotsiaalsed garantiid ehk motivatsioonipakett.
Siin hinnatakse tööstaaži, panust, lapse sündi, traagilist sündmust perekonnas, haigushüvitise määramist
esimesest päevast.
Aivar Maurer soovib teada, mis on tulemuspalga ja preemia vahe.
Leo Aadel – tulemuspalk kujuneb välja arenguvestluse tulemusel, kus ametiasutuse juht viib läbi
vestluse oma kolleegiga ja selle hinnangu tulemusel otsustab, kas tulemuspalka määrata või mitte.
Preemia puhul on lihtsam, näiteks, kui on toodud kohalikku eelarvesse projekti-raha, siis usun, et siin on
piisavalt hindamise alust premeerimiseks.
Aivar Maurer - ajaline faktor, mõlemat võib iga kuu rakendada.
Leo Aadel selgitab, et seni on seda rakendatud aasta lõpus kokkuvõtete tegemisel.
Margus Punane soovib teada, mis on juhifondi 1-3 % taga.
Leo Aadel – selle taga on asutuste erinevad suurused. Kui kõigile rakendada 3%-st juhifondi määra, siis
summad on väga erinevad. Suurema asutuse puhul on juhifond näiteks siis 1% ja väiksema puhul 3%.
Krista Keedus soovib teada, kas § 10 lõikes 4 toodud teenistuja lahkumisel talle makstava toetuse
aluseks olevat tööstaaži arvestatakse järjest või võib olla ka pausidega.
Leo Aadel – hinnata tuleb ikka järjestikku töötamist.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kinnitada Haljala Vallavalitsuse palgajuhend ning kehtestati
määrus nr 3 „Haljala Vallavalitsuse palgajuhend”
III
Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas
Leo Aadel – määrus on aluseks 2018. aasta maamaksu määramisel. Erinevalt Vihula vallast oli Haljala
vallas välja toodud erisus, represseeritu või temaga võrdsustatud isiku vabastus maamaksust.
See on eelnõus sees, aga kuna oli seotud 15. detsembri kuupäevaga, siis on vallavalitsuse ettepanek
selleks kuupäevaks määrata 15. jaanuar. Peale vastuvõtmist saame määruse avalikustada ja
represseeritutel tekib võimalus 15. jaanuariks vastav taotlus esitada.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb parandatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kinnitada maamaksumäärad Haljala vallas alates 2018. aastast.
Maamaksu määr Haljala vallas on 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.
Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumäär on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksust vabastatakse represseeritud ja represseeritud isikutega võrdsustatud
isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes nende
kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Represseeritu
vabastatakse maamaksust tema kasutuses oleva Haljala vallas asuva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei kohaldu talle

maamaksuseadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või –soodustus ning isik ei
saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Maksuvabastuse taotleja esitab
vastavasisulise taotluse Haljala vallavalitsusele hiljemalt maksustamise aasta 15.
jaanuariks. Taotlust ei pea esitama isikud, kellel on maksuvabastus enne käesoleva
määruse jõustumist.
Kehtestati
määrus nr 4 „Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas”
Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning nende komisjoni liikmetele hüvituse
maksmise kord
Leo Aadel – vallavalitsus siin eelnõus volikogu hüvitiste osas sõna ei võta, küll aga lisasime
§ 2 lõiked 6, 7 ja 8, mis puudutavad vallavalitsuse liikmele, vallavalitsuse alalise komisjoni liikmele ja
ka vallavalitsuse ajutise komisjoni liikmele kuupõhise hüvituse maksmist. Kui vallavalitsuse juurde on
vaja moodustada alatisi komisjone või ka mõningatel juhtudel ajutisi komisjone, siis ka need liikmed,
kes ei ole vallavalitsuse liikmed, saaksid kuupõhist hüvitust 30 eurot. Vallavalitsuse liikme puhul on
hüvituse suuruseks kuus 150 eurot. Kui Vihula vallavalitsuse liige sai 32 eurot iga istungi eest ja lisaks
hüvitati transpordikulu sinna juurde, siis nüüd on hüvitus ühtlustatud 150 euro peale. Transpordikulu
eraldi ei hüvitata. Vallavalitsuse istungeid korraldame kord nädalas, sest vallavalitsus peab olema
efektiivne.
Koidu Saamot – kas hüvitus on mõeldud kõigile vallavalitsuse liikmetele? Haljalas maksti neile, kes ei
tööta Haljala vallas. Kui tuleb vallavalitsuse liikme vahetus, kas siis hakkame määrust ümber muutma?
Leo Aadel – Haljala vallas maksti vallavalitsuse liikmele 85 eurot kuupõhist tasu ja seda said need
liikmed, kes ei olnud vallaametnikud.
Koidu Saamot teeb ettepaneku lisada tekstiosa „kes ei ole vallavalitsuse ametnik“ eelnõusse.
Rainer Lille – ka eelarve- ja majanduskomisjoni poolt tuli selline ettepanek. Lisaks veel teeb komisjon
ettepaneku määrata vallavalitsuse liikme hüvituse suuruseks 150 euro asemel 120 eurot. Lähtutud on
siin võrdsuse printsiibist: volikogu komisjon käib koos kord kuus ja liikme hüvituse suurus on 30 eurot,
vallavalitsus käib koos neli korda kuus. Komisjon teeb veel ettepaneku lõiked 7 ja 8 eelnõust välja võtta,
meie nägemuses ei ole need vajalikud.
Vello Väinsalu – ettepanekud tulid küll istungil, aga kuna tegemist on asjakohaste märkustega, millega
ilmselt ka enamus nõus on, siis käsitleksime neid.
IV

Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku täiendada § 2 lõiget 6 tekstiosaga „… kes ei ole
vallavalitsuse ametnik…“.
Poolt hääletavad kõik 17 volikogu liiget.
Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku § 2 lõikes 6 vallavalitsuse liikmele maksta hüvitust 120
eurot kuus.
Poolt hääletavad kõik 17 volikogu liiget.
Vello Väinsalu – järgmine ettepanek oli võtta eelnõust välja 7. ja 8. lõige.
Haljala vallasekretär Riina Must teeb ettepaneku need lõiked alles jätta ja täiendada samuti tekstiosaga
„…kes ei ole vallavalitsuse ametnik…“.
Riina Must – vallavalitsus on just moodustanud sümboolika-konkursi komisjoni, kus on meil üle
vabariigi inimesi. Arvan, et oleks mõistlik neile hüvitist selle eest maksta.
Rainer Lille – vallavanem kinnitas eelmisel volikogu istungil, et sümboolikaga seotud küsimustes
kulusid ei teki.
Vello Väinsalu – eelarve- ja majanduskomisjon arutas seda eile. Seal toodi sama näide ja leiti, et oleks
mõistlik need kaks lõiget korrast välja viia.
Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku võtta eelnõust välja lõige 7: vallavalitsuse alalise
komisjoni liikmele hüvituse maksmine.
Poolt hääletavad kõik 17 volikogu liiget.

Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku võtta eelnõust välja lõige 8: vallavalitsuse ajutise
komisjoni liikmele hüvituse maksmine.
Poolt hääletavad kõik 17 volikogu liiget.
Istungi juhataja paneb parandatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega määrata volikogu esimehele, volikogu aseesimehele ja volikogu
liikmetele makstava hüvituse suuruseks 60 eurot kuus. Volikogu alalise komisjoni
liikmele ja ajutise komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige, määrati igakuise
hüvituse suuruseks 30 eurot. Vallavalitsuse liikmele makstava igakuise hüvituse
suuruseks määrati 120 eurot.
Kehtestati
määrus nr 5 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetele ning vallavolikogu
komisjonide liikmetele hüvituse maksmise kord”
V
Haljala, Uus põik 5 kinnistu võõrandamine
Leo Aadel – tegemist on Haljala alevikus esimese kinnistuga, mis on täitnud hoonestusõiguse seadmise
tingimused. Kinnistu omanik on esitanud vallavalitsusele avalduse lõpetada notariaalselt hoonestusõigus
ja omandada kinnistu. Need olid kõigile osapooltele teada olevad tingimused. Tegemist on alaga, mille
Haljala vald omandas riigi käest soodushinnaga. Esimeses etapis kaheksa ja teises kuus krunti.
Kaheksast krundist on seitse edasi müüdud. Kuue krundi suhtes on kaks huvilist.
Küsimusi pole ja iIstungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega võõrandatakse otsustuskorras Haljala alevikus asuv Uus põik 5
kinnistu ning võeti vastu
otsus nr 21 “ Uus põik 5 kinnistu võõrandamine“
VI
Nõusoleku andmine kinnistute omandamiseks
Leo Aadel – Lääne-Viru Maavalitsus küsib Haljala valla seisukohta kinnistu omandamise suhtes.
Maatükk on vabanenud varasema kasutusvalduse alt.
Margus Punane selgitab, et tegemist on noortalunikuga. Kui on soov osta maad rohkem kui 10 ha, siis
vastavalt seadusele peab äriühing, kes ei ole selles valdkonnas tegelenud vähemalt kolm aastat ja
rohkem, saama maavanema nõusoleku maa ostmiseks. Maavanem küsib vallalt nõusolekut.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega anda nõusolek Keskuse Agro OÜ-le loa andmiseks Tatruse külas
Õunapuu kinnistu nr 657931, katastritunnus 19002:002:0036, omandamiseks ning
võeti vastu
otsus nr 22 “ Nõusoleku andmine kinnistute omandamiseks“
VII Haljala Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse 57 „Vaba põllumaa kasutusvaldusse
andmisenimekirja kinnitamine“ muutmine (Loopealse kasutusvaldus)
Leo Aadel – OÜ Õitseng on esitanud avalduse kasutusvaldusest loobumiseks.
Margus Punane juhib tähelepanu osaühingu poolt esitatud avalduse kuupäevale.
Toimub arutelu.
Tea Treufeldt teeb ettepaneku vallavalitsusel selgitada eelnõu esitamise põhjusi.
Telefoni teel annab selgitusi maakorraldaja Siiri Püss – osaühing tahtis hakata maavalitsuse kaudu
uuesti taotlema kasutusvaldust, mis tal omal ajal tegemata jäi. Uut avaldust hakati menetlema ja selgus,
et nende kasutusvaldusesse saada olev piir oli täis. Maavalitsus oli teinud juba keeldumise otsuse ära.
Nüüd selgus, et keeldumise otsuse aluseks ei ole volikogu otsuses seda osa omal ajal muudetud. Maatoimikus oli üks dokument puudu.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.

OTSUSTATI: 17 poolthäälega tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse nr 57
„Vaba põllumaa kasutusvaldusse andmise nimekirja kinnitamine“ punkti 1 Lisas
„Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse saajate nimekiri“ järgmine osa: maatükk nr
KV-17, pindalaga 6,2 ha, vaba põllumaa kasutusvaldusesse andmine OÜ-le Õitseng
ning võeti vastu
otsus nr 23 “ Haljala Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse 57 „Vaba põllumaa
kasutusvaldusse andmise nimekirja kinnitamine“ muutmine ”“
VIII Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Leo Aadel – üldplaneering tuleb algatada peale valimisi ühe aasta jooksul ja vallavalitsus on seisukohal,
et otstarbekas ei ole sellega venitada. Tegemist on väga töömahuka protsessiga, kestusega umbes kaks
aastat. Saame hakata ette valmistama hankedokumente, et see teenus tellida.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega algatada Haljala valla üldplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline
hindamine ning võeti vastu
otsus nr 24 “Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine”
IX
Volikogu esindaja nimetamine Võsu Kooli hoolekogusse
Leo Aadel – vallavalitsus teeb ettepaneku kaaluda volikogu poolseks esindajaks Võsu Kooli hoolekogus
vallavalitsuse liikme Kristel Tõnissoni kandidatuuri. Ta on ka varem kuulunud hoolekogusse,
lapsevanemate esindajana. Täna on ta koolis loodusainete õpetaja. Tema nõusolek on olemas.
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming – komisjon toetab seda ettepanekut.
Annika Hallimäe – ta ei ole volikogu liige ja samas on ta õpetaja, kas see on õige?
Greete Toming – Võsu Kooli direktor ütles, et see ei peaks segama.
Vello Väinsalu – ta on vallavalitsuse liige ja seega vallaga seotud. Ka varasemalt pole olnud hoolekogus
valla esindajaks volikogu liige.
Küsimusi rohkem pole. Istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 12 poolt-, 2 vastu- ja 3 erapooletu häälega nimetada Kristel Tõnisson volikogu
poolseks esindajaks Võsu Kooli hoolekogus kuni volikogu käesoleva koosseisu
volituste lõppemiseni ning võeti vastu
otsus nr 25 “Volikogu esindaja nimetamine Võsu Kooli hoolekogusse”
X
Info ja muud küsimused
Leo Aadel – eelarves on palgafondi ülekulu ca 75 tuhat eurot. Kui Vihula Vallavalitsuse korra kohaselt
on palgapäev kuu lõpus, siis Haljala Vallavalitsuse teenistujad ja töötajad saavad palga kätte järgmise
kuu alguses. Viimane palk tuleks maksta ka seal kuu lõpus. Aasta alguses ei osanud me seda
prognoosida. Edaspidi toimub uues ühinenud vallas palga maksmine kuu lõpus.
Leo Aadel annab ülevaate Haljala koolihoone projekteerimise hetkeseisust – olen tegutsenud mulle
volikogu poolt antud volituste piires. 2017 märtsis tuli Vabariigi Valitsuse korraldus investeeringute
kava kinnitamise kohta, kuhu lisati Haljala vald investeeringuobjektiga Haljala koolihoone ehitamine.
Rakendusasutuse, SA Innove rahastamisotsus tuli juunis 2017. Abikõlbulik kulu on 2,6 miljonit eurot,
koolihoone projekteerimine ja ehitamine. Kuna me oleme lähtunud soovist, et see oleks integreeritud
hoone, koolihoone ja spordihoone koos, mis oleks haldamiselt ja funktsionaalsuselt väga otstarbekas,
siis oli arutelu koht see, kui suurt võimlat me koolihoonesse projekteerime. Volikogus ja komisjonides
sai konsensuslikult otsustatud, et see on kuni 800 m2, millest täismõõtmetes korvpalliväljak on 576 m2.
Sellele lisanduvad jõusaal, aeroobikasaal, pesuruumid ja garderoob. Vastav luba anti. Hankeviis tuli
kooskõlastada SA-ga Innove. 21. septembril esitasime hankekutse OÜ-le Ühinenud Arhitektid, kes on
meile teinud ka 2013. aastal koolihoone eskiislahenduse, mis oli ka taotluse dokumentide juures ja mida
kindlasti hinnati taotluse kogumis. Läbirääkimised osaühinguga algasid 6. oktoobril hinnapakkumuselt

summas 196 177 eurot ja lõppesid lõpliku hinnapakkumusega 13. detsembril summas 177 990 eurot.
Viimase summani jõudsime tänu õigusabi kasutamisele. Õigusabi on abikõlbulik kulu ja see oli ka
projektitaotluses sees. Lähteülesanne oleks praegu siis koolihoone 2083 m2, see maht on ka kooli
esindajatega läbi räägitud. See rahuldab neid. Spordihoone kuni 800 m2 ja rekreatsiooniala. Lõplik maht
on 3171 m2. Projekteerimise ajaline kestvus on 8 kuud. Orienteeruvalt augusti lõpuks peaks olema
projekt sellises staadiumis, et see antakse üle ja saab minna järgmistesse etappidesse, mis puudutab vana
koolihoone lammutamist ja riigihanke korras uue koolihoone ehitamist. SA Innove nõusolekul
kasutasime me praegu välja kuulutamata läbirääkimistega hankeviisi, mis võimaldas meil pakkujaga
otse läbi rääkida. Seda, milliseks kujuneb lõplik ehitushind järgmise aasta oktoobris, on täna väga raske
ennustada. Saame hanketeates välja panna eeldatava riigihanke maksumuse ehk siis sellega juba piirata
esitatavaid pakkumusi.
Konsulteerisin sel teemal eile nii haridus- ja noorsookomisjonis kui ka eelarve- ja majanduskomisjonis
ja vallavalitsus arutab seda homme. Meie soov oleks liikuda edasi. Ka toetusraha kasutamisel on teatud
ajapiirang. 2020. aastal peaks olema praeguse ajakava kohaselt lõpparuande esitamine.
Anti Puusepp – palju kooli lapsi mahub?
Leo Aadel – 216 õppekohta. Praegu on koolis 240 last. 216 on prognooside kohaselt meile ette antud
riigi poolt, selles osas rahastatakse.
Greete Toming teeb ettepaneku tutvuda kooli olukorraga 27. detsembril kell 12 Haljala koolihoones.
Volikogu liikmed on ettepanekuga nõus.
Annes Naan soovib teada, mis saab juhul, kui sõlmitakse leping kindla summa peale, mis on ka
rahastuse sees, kui peaks midagi halvasti minema.
Leo Aadel – seda praegu öelda ei oska. Keskkonnaprojektide puhul on positiivne see, et rahastaja
arvestab ka ehitusturul hinna kallinemisega. Näiteks Võsupere projekti puhul on arvestatud 30%-lise
kallinemisega.
Rainer Lille – mis võiks olla tagatis, kui asi käima ei lähe. Äkki on mingi võimalus kindlustamiseks?
Leo Aadel – seda asume uurima kindlustusfirmadelt.
Anti Puusepp pakub variandina siduda projekteerijaga sõlmitav leping ehitusega, et kui ehitus ei lähe,
oleks projekteerijale makstav summa väiksem.
Tea Treufeldt soovitab SA-ga Innove väga täpselt läbi rääkida, mis nende tingimused või sammud on,
kui näiteks läheb midagi halvasti või projekteerimine venib. Rakendusüksus peaks oskama nõu anda,
see on nende kohustus.
Tea Treufeldt teeb vallavanemale ettepaneku jagada vastavat informatsiooni järgmisel volikogu istungil.
Aide Veinjärv soovib teada, kuidas on tagatud sel aastal eakatele jõulutoetuse maksmine. Ta selgitab, et
endises Vihula vallas maksti vahendite olemasolul 80-aastastele ja vanematele jõulutoetust 30 eurot.
Eakad ootavad jõulukingitust valla poolt.
Leo Aadel – sotsiaalnõuniku Eha Veemi hinnangul on vastava valdkonna eelarve väga pingeline, selgust
saame vahetult enne aasta lõppu.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole. Istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:05.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

