HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu III istungi
PROTOKOLL
Haljala

23. november 2017 nr 3

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17.30.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib volikogu sekretär, registripidaja
Marju Kirsipu.
Istungi alguseks on kohal ja istungil osalevad 16 (kuusteist) volikogu liiget: Vello Väinsalu,
Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille,
Aivar Maurer, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungilt puudub volikogu liige Annes Naan.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda.
Tea Treufeldt on esitanud ettepaneku päevakorrapunkti nr 8 „Mittetulundusühingu Harjumaa
Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja haldusülesannete täitmiseks volitamine“ välja
jätmiseks.
Istungi juhataja teeb ettepaneku päevakorrapunkti nr 8 päevakorda jätmiseks, et oleks võimalik
seda teemat arutada. Tea Treufeldt nõustub istungi juhataja ettepanekuga.
Otsustati: kinnitada päevakord esitatud kujul.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Päevakord:
1. Haljala valla ametiasutuste ümberkorraldamine
2. Haljala Vallavalitsuse põhimäärus
3. Vallavanema töötasu ja hüvitise määramine
4. Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
5. Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamisel ametniku või töötaja koondamise tõttu teenistusest vabastamisel
hüvitise maksmine
7. Volikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
8. Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja
haldusülesannete täitmiseks volitamine
9. Detailplaneeringu koostamise algatamine Käsmu küla Põhja 7a kinnistule
10. Detailplaneeringu kehtestamine
10.1 Vergi küla Pihlaka kinnistu
10.2 Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a kinnistud
11 Esindajate nimetamine VIROL-i üldkoosolekule
12 Valla sümboolikast
Päevakorrapunkt nr 1
Haljala valla ametiasutuste ümberkorraldamine
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Haljala valla ametiasutused Haljala Vallavalitsus ja Vihula Vallavalitsus liidetakse. Ametiasutuste
liitmise tulemusel Vihula Vallavalitsus lõpetab 1.jaanuarist 2018 tegevuse ja
Haljala
Vallavalitsus, hetkel kehtiva registrikoodiga jätkab tegevust.

Küsimusi ja ettepanekuid ei esitata ning istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: liita Vihula Vallavalitsus Haljala Vallavalitsusega ja Vihula Vallavalitsuse tegevus
lõpetada ning alates 1. jaanuarist 2018 jätkab tegevust Haljala Vallavalitsus, registrikoodiga
75013144 ning võeti vastu otsus nr 11 „Haljala valla ametiasutuste ümberkorraldamine“.
Päevakorrapunkt nr 2
Haljala Vallavalitsuse põhimäärus
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Haljala valla põhimääruse kohaselt on Vallavalitsuse tegevus reguleeritud valla põhimääruses.
Edaspidi oleks ettepanek liigendada kolmeks dokumendiks, milleks oleks konkreetne ja
selgesõnaline valla põhimäärus, Vallavalitsuse põhimäärus, mille alusel Vallavalitsus tööd
korraldab ning kolmandaks koostamisel olevaks dokumendiks on finantsjuhtimise kord, mis
sätestab eelarvestrateegia, eelarve koostamise ja menetlemise korda.
Haljala Vallavalitsuse põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja
ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus.
Istungi juhataja: eelnõule on esitatud parandusettepanekud.
Leo Aadel on esitanud parandusettepaneku:
§12 lg 3 sõnastada :“ Kui vallavanem ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma
ülesandeid täita, määrab vallavanem ametiasutuse juhi ülesandeid täitma abivallavanema”.
Koidu Saamot avaldab arvamust, et võiks jääda esialgse teksti kohaselt ka asendajana
osakonnajuhataja kuna võib olla olukord, et korraga on tööst eemal vallavanem kui ka
abivallavanem.
Istungi juhataja: see on juba sisemise töö korraldus ja asendamised ja asenduse järjekorrad
määratakse kindlaks ametijuhenditega.
Anti Puusepp: kas asendamine toimub siis käskkirja alusel, võiks olla, et kui vallavanemat ei ole,
siis automaatselt asendab abivallavanem.
Istungi juhataja: selle kohta on samuti esitatud parandusettepanek: § 23 lg 2, abivallavanem täidab
vallavanema ülesandeid tema äraolekul.
Ettepanek: § 14 lg 2 lugeda sõna „ kehtestab“.
Otsustati: lisada eelnõusse §12 lg 3 sõnastada : “ Kui vallavanem ei saa haiguse või muu takistuse
tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, määrab vallavanem ametiasutuse juhi ülesandeid täitma
abivallavanema”.
§ 14 lg 2 lugeda sõna „ kehtestab“.
Tea Treufeldt on esitanud parandusettepanekud:
Ettepanek: § 18. Majandus- ja planeerimisosakond (3) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
Lisada 7) järgmises sõnastuses „ korraldab nii kodanike kui ka ettevõtetega suhtluse, info vahetuse
ja vajadusel nõustamise“.
Eelnõus olev punkt 7 lugeda punktiks 8 ja nii nihkuvad kõik punktid edasi ühe numbri võrra.
Leo Aadel toetab ettepanekut ja volikogu on muudatusega nõus.
Otsustati: täiendada : § 18. Majandus- ja planeerimisosakond (3) Põhiülesannete täitmiseks
osakond:
Lisada 7) järgmises sõnastuses „ korraldab nii kodanike kui ka ettevõtetega suhtluse, info vahetuse
ja vajadusel nõustamise“.
Eelnõus olev punkt 7 lugeda punktiks 8 ja nii nihkuvad kõik punktid edasi ühe numbri võrra.
Ettepanek: § 19. Sotsiaalosakond (3) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
Lisada 13) järgmises sõnastuses „korraldab nii kodanike kui ka ettevõtetega suhtluse ja vajadusel
nõustamise“.

Eelnõus olev punkt 13 lugeda punktiks 14 ja nii nihkuvad kõik punktid ühe numbri võrra.
Leo Aadel toetab ettepanekut ja volikogu on muudatusega nõus.
Otsustati: täiendada: § 19. Sotsiaalosakond (3) Põhiülesannete täitmiseks osakond:
Lisada 13) järgmises sõnastuses „korraldab nii kodanike kui ka ettevõtetega suhtluse ja vajadusel
nõustamise“.
Eelnõus olev punkt 13 lugeda punktiks 14 ja nii nihkuvad kõik punktid ühe numbri võrra.
Leo Aadeli ettepanek: § 23 lg 2 p 1 täidab vallavanema ülesandeid tema äraolekul.
Otsustati: § 23 lg 2 lisada 1) sõnastuses „täidab vallavanema ülesandeid tema äraolekul“. Eelnõus
olev punkt 1 lugeda punktiks 2 ja nii nihkuvad kõik punktid ühe numbri võrra.
Ettepanek: § 24. Kogukonna- ja arendusnõunik (1) lisada olemasolevale järgmine sõnastus :
korraldab nii kodanikega, kodanikuühendustega kui ka ettevõtetega suhtluse, info vahetuse ja
vajadusel nõustamise.
(2) Sõnastada järgmiselt: „(2) Kogukonna- ja arendusnõuniku ettevõtluskeskkonna arendamise
tegevuse eesmärgid ja tegevussuunad tulenevad Lääne-Viru maakonna arengustrateegiast 2030,
ettevõtlusvaldkonna eesmärkidest ja tegevuskavast 2020. Kogukonna- ja arendusnõuniku
täpsemad teenistusülesanded määratakse kindlaks ametijuhendiga.
Leo Aadel ei nõustu ettepanekus toodud aastaarvude kajastamisega. Kui muudetakse
arengustrateegiat siis need aastaarvud on kehtetud.
Istungi juhataja toetab vallavanema seisukohta.
Tea Treufeldt teeb ettepaneku jätta tema muudatusettepanekust välja aastaarvud „2030“ ja „2020“.
Volikogu on muudatustega nõus.
Otsustati: § 24. Kogukonna- ja arendusnõunik (1) lisada olemasolevale järgmine sõnastus :
korraldab nii kodanikega, kodanikuühendustega kui ka ettevõtetega suhtluse, info vahetuse ja
vajadusel nõustamise.
§ 24. Kogukonna- ja arendusnõunik (2) Sõnastada järgmiselt: „(2) Kogukonna- ja arendusnõuniku
ettevõtluskeskkonna arendamise tegevuse eesmärgid ja tegevussuunad tulenevad Lääne-Viru
maakonna arengustrateegiast, ettevõtlusvaldkonna eesmärkidest ja tegevuskavast. Kogukonna- ja
arendusnõuniku täpsemad teenistusülesanded määratakse kindlaks ametijuhendiga.
Rohkem ettepanekuid ei ole esitatud ja istungi juhataja paneb eelnõu koos sisseviidud
parandusettepanekutega hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: kehtestada Haljala Vallavalitsuse põhimäärus ja võeti vastu
määrus nr 1 „ Haljala Vallavalitsuse põhimäärus“.
Päevakorrapunkt nr 3
Vallavanema töötasu ja hüvitise määramine
Istungi juhataja tutvustab eelnõu.
Krista Keedus: kas isikliku autokasutuse eest makstakse sõidupäeviku alusel?
Leo Aadel: jah vastavalt sõidupäevikule.
Rohkem küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16
Otsustati: määrata vallavanem Leo Aadeli töötasuks 2300 eurot kuus ja isikliku sõiduauto
kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitist kuni 335 eurot kuus ja võeti vastu
otsus nr 12” Vallavanem Leo Aadelile töötasu ja hüvitiste määramine”

Päevakorrapunkt nr 4
Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Struktuur ei ole veel ideaalne, aga seda on võimalik hinnata 5-6 kuu möödudes kui kõik on asunud
oma ülesandeid täitma, siis selguvad koormused ning saab teha korrektuure.
Tea Treufelt: kas struktuuris noorsootöötajaid ei ole palju?
Leo Aadel: hetkel on koht Haljala Noortekeskuses, aga seal on koormus üle, mida on leevendatud
vabatahtliku töötaja rakendamisega ja Võsul on osalise koormusega noorsootöötaja, ka sinna oleks
vaja suurema koormusega.
Tea Treufeldt: kui palju struktuur erineb kehtivast struktuurist?
Leo Aadel: Struktuuri on toodud abivallavanema ametikoht, mida ei ole olnud. Käesolev struktuur
on koostatud selliselt, et tagada asutuse tõrgeteta töö.
Tea Treufeldt: majandus- ja planeerimisosakonnas on abitööjõu töökohad?
Leo Aadel: Vallavalitsus arutas ja teeb ettepaneku volikogule käivitada Võsu Kuurort tegevus ja
selle kaudu korraldada majandusvaldkonna töökohad nagu koristus, heakord jne.
Rainer Lille: kui struktuur on esialgne, kas siis saaks anda tähtaja, millal selgub täpsem struktuur?
Leo Aadel: mai 2018.a.
Rohkem küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: kehtestada alates 1. jaanuarist 2018.a Haljala Vallavalitsuse struktuur ja
teenistuskohtade koosseis ning võtta vastu
otsus nr 13 “Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis”.
Päevakorrapunkt nr 5
Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele
Leo Aadel on esitanud parandusettepaneku: täiendada paragrahvis 3 sõnaga “ soovituslikult”
Anti Puusepp: sama paragrahvi sõna “peab olema” võiks asendada sõnaga “on”.
Otsustati: muuta ja täiendada eelnõu § 3 ja lugeda see „§ 3. Nõuded töökogemusele ja võõrkeelte
oskusele
(1) Ametiasutuse juhil, struktuurüksuse juhil ja ametnikul on soovituslikult töökogemus riigi
või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses antud teenistuskoha valdkonnas vähemalt üks
aasta”.
Rohkem ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb eelnõu koos sisseviidud
parandusettepanekutega hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: kehtestada Haljala Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) ametnike nõuded haridusele
töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks ja võeti
vastu
määrus nr 2 “Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele”.
Päevakorrapunkt nr 6
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamisel ametniku või töötaja koondamise tõttu teenistusest vabastamisel
hüvitise maksmine
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Koondamishüvitiste aluseks on KOKS §543 ja Haljala valla ning Vihula valla ühinemisleping.
Riina Must: koondamishüvitistel arvestatakse ametnikel avaliku teenistuse üldist staaži mitte
antud asutuses jooksvat staaži.

Koidu Saamot: kui ametnik jääb tööle, kas siis koondamist ei maksta või koondatakse kõik ja
võetakse uuesti tööle?
Leo Aadel: kellele tehakse ettepanek jätkamiseks ja võetakse pakkumine vastu, siis
koondamisraha ei maksta.
Rohkem küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: maksta haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt Haljala Vallavalitsuse ja
Vihula Vallavalitsuse tegevuse ümberkorraldamisel koondamise tõttu ametist vabastatud
ametnikule ja töötajale lisaks avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega koondamise tõttu
ametist vabastamisel määratud hüvitistele lisahüvitisi ja võeti vastu
otsus nr 14 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametniku või töötaja
koondamise tõttu ametist vabastamisel hüvitiste maksmine”.
Päevakorrapunkt nr 7
Volikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
Istungi juhataja: komisjonide esimehed on esitanud komisjonidesse liikmed. Kuna aga
revisjonikomisjoni liige tuleb valida salajase hääletamise teel, siis on vaja moodustada selleks
kolmeliikmeline hääletamise komisjon. Istungi juhataja teeb ettepaneku moodustada hääletamise
komisjon koosseisus Enna Tiidemann, Marika Sundla ja Marju Kirsipu.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: moodustada kolmeliikmeline hääletamise komisjon koosseisus Enna Tiidemann, Marika
Sundla ja Marju Kirsipu.
Revisjonikomisjoni aseesimees Aivar Maurer esitab revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks
Krista Keedus`e.
Rohkem kandidaate ei esitata ja nimekiri suletakse.
Otsustati: kanda hääletussedelile revisjonikomisjoni kandidaadina Krista Keedus.
Istungi juhataja kuulutab välja istungi vaheaja hääletuse ettevalmistamiseks ja hääletuse
läbiviimiseks.
Toimub hääletamine.
Hääletuskomisjoni esimees Enna Tiidemann loeb ette hääletustulemuste protokolli (Lisa 1).
Salajase hääletamise tulemusel osutus valituks revisjonikomisjoni liikmeks Krista Keedus.
Istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: kinnitada Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmed ja võeti vastu
otsus nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“.
Päevakorrapunkt nr 8
Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja
haldusülesannete täitmiseks volitamine
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Haljala Vallavolikogu eelmine koosseis jättis otsustamise uuele volikogule. Solidaarsuse
printsiibist lähtuvalt on Lääne- Virumaa omavalitsustest 8-st 6 otsustanud liituda MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskusega. Rakvere linnal ei ole vaja liituda. Lääne-Virumaa liinide teenindamise
antakse ühistranspordikeskusele üle. Hankeleping kehtib ja see läheb edasi, seega ei muutu
midagi. Kui me ei liitu, siis meie puhul võidakse rakendada sundliitmist. Eelnevalt on toimunud
VIROL-is arutelud ka Järvamaa ühistranspordikeskusega ning on otsustatud, et Lääne-Virumaa
jaoks on sobivaim Harjumaa Ühistranspordikeskus. Valdade liikmemaks on kujunenud elanike
arvu põhiselt.

Aide Veinjärv: Vihula Vallavolikogu eelmine koosseis juba võttis vastu otsuse ühinemiseks. Ei
ole mõtet analoogset keskust maakonda luua kuna puudub selleks võimekus. Harjumaal on
kasutusel väiksemad bussid, mis on vajalikud ka meie hajaasutuse teenindamiseks. Virumaale
jääb tööle logistik kes koordineerib kohapealset tööd.
Urve Kingumets: Kuidas saab olema koolibussidega?
Leo Aadel: koolibusside hanget on meil edaspidigi mõistlikum kohapeal teha, saame soodsamalt.
Rohkem küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 13, vastu 2, erapooletu 1.
Otsustati: astuda mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks ja võeti vastu
otsus nt 16 “Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja
haldusülesannete täitmiseks volitamine“.
Päevakorrapunkt nr 9
Detailplaneeringu koostamise algatamine Käsmu küla Põhja 7a kinnistule
Istungi juhataja annab sõna Vihula Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar
Lillebergile.
Tegemist on valla üldplaneeringut muutva detailplaneering ja seda saab algatada volikogu. Muuta
on vaja planeeringut kuna tegemist hetkel metsamaaga ja omanik soovib sinna ehitusõigust.
Küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: algatada Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Käsmu küla
Põhja tn 7a (katastritunnus 92201:014:0033) maaüksusele. Detailplaneeringu eesmärk on
maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks,
tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ja võeti vastu
otsus nr 17 “Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksusele üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamise algatamine”.
Päevakorrapunkt nr 10
Detailplaneeringu kehtestamine
10.1 Vergi küla Pihlaka kinnistu
Istungi juhataja annab sõna Vihula Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar
Lillebergile.
Tegemist on detailplaneeringuga kus elamumaa jagatakse kaheks elamumaa krundiks.
Krundile ligipääs on tagatud valla teelt kuna Maanteeamet riigiteelt mahasõitu ei võimaldanud.
Avalikul väljapanekul tuli ettepanek krundi naabrilt, et maaparandussüsteem lahendada koos
naabriga ning antud ettepanek on ka planeeringusse lisatud.
Küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: kehtestada Vergi küla Pihlaka maaüksusele (katastritunnus 88703:001:0193) koostatud
detailplaneering ja võeti vastu
otsus nr 18 “Vergi küla Pihlaka maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine”.
10.2 Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a kinnistud
Istungi juhataja annab sõna Vihula Vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar
Lillebergile.
Tegemist on kinnistu elamukruntideks jagamisega.

Tea Treufeldt: detailplaneering on kaua seisnud, mis põhjusel?
Ivar Lilleberg: vaidlus oli Keskkonnaametiga, kruntide moodustamise osas. Kuna Käsum külas
peatänavast mere poole saab olla maksimaalselt 4 kinnistut, siis kokkuleppeliselt omanikuga
paigutati kinnistu piiride jaotus ringi.
Rohkem küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: kehtestati Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a maaüksustele (katastritunnused
92201:014:0003 ja 92201:014:0001) koostatud detailplaneering ja võeti vastu
otsus nr 19 “Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70 a maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine”.
Päevakorrapunkt nr 11
Esindajate nimetamine VIROL-i üldkoosolekule
Istungi juhataja tutvustab eelnõu.
Küsimusi ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Hääletamise tulemus – poolt 16.
Otsustati: nimetada Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Haljala valla esindajad ning
võeti vastu
otsus nr 20 „Esindajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule“
Päevakorrapunkt nr 12
Valla sümboolikast
Leo Aadel: vallavalitsus soovib sisendit, kuidas edasi toimida valla sümboolikaga. Kas jätta
olemasolev või luua uus?
Rainer Lille tunneb huvi millised kulud kaasnevad sümboolikakonkursi korraldamisega.
Leo Aadel: konkursiga kaasnev kulu on auhinnafond.
Osade volikogu liikmete arvamusel on Haljala valla kehtiv sümboolika ilus ja väärib säilitamist.
Haljala vapp sümboliseerib mõlemat valda. Kuna uus vald kattub suuresti Haljala Kihelkonna
alaga samuti, siis võik jäädagi Haljala vapp.
Konkursil saaks kandideerida ka Haljala valla sümboolika.
Osade volikogu liikmete arvates oleks vaja uut sümboolikat kuna ühinemisel jäi juba Haljala nimi,
siis sümboolika osas võiks saada valida. Vihula poole valija ootab konkursi korraldamist.
Istungi juhataja küsib volikogult, kas anda vallavalitsusele volitus sümboolikakonkursi
korraldamiseks?
Volikogu nõustub sümboolikakonkursi korraldamiseks volituste andmisega vallavalitsusele.
Otsustati: anda vallavalitsusele volitus korraldada sümboolikakonkurss.
Järgmine istung toimub 19.detsembril Võsul, vallamajas Mete tn 6 algusega kell 16.00
Järgnevate istungite viimaseks päevakorrapunktiks saab olema infotund, kus vallavanem või keegi
teine saab jagada volikogule informatsiooni.
Istungi juhataja kuulutab istungi lõppenuks.
Istungist on tehtud fonosalvestus, mida säilitatakse Haljala Vallakantseleis kuus kuud.

/Allkirjastatud digitaalselt/
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