HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu VI istungi
PROTOKOLL
Haljala teenuskeskus

20. veebruar 2018 nr 6

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17.00.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungi alguseks on kohal ja istungil osaleb 15 volikogu liiget: Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo
Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes
Naan, Anti Puusepp, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osale Mare Raja ja Tea Treufeldt.
Istungil osalevad vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must ja finantsjuht Maarja Kuuskla.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda.
Annes Naan palub päevakorrast võtta välja tema esitatud eelnõu: Haljala Vallavolikogu 7.11.2017
otsuse nr 7 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine“ muutmine, kuna
puudub kandidaat revisjonikomisjoni aseesimehe kohale.
Rohkem ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb muudetud päevakorra hääletusele.
OTSUSTATI 15 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla 2018. aasta eelarve kinnitamine
2. Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes muude kulude rahastamisel vanemate poolt
kaetava osa suuruse kehtestamine
3. Lasteaialapse toidukulu maksumuse kompenseerimine
4. Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
5. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
6. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate
nimetamine
7. Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
8. Essu külas Tammispea tee 13c kinnistu võõrandamine
9. Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks (Veskijärve tänav, Uus tänav L1 Haljalas)
10. Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks (Kalda tänav L1 Võsul)
11. Nõusoleku andmine kinnistute omandamiseks (Eesti Lennukeskus OÜle)
12. Vallavanema puhkusele lubamine
13. Erikomisjoni moodustamine
14. Vallavalitsuse info
I
Haljala valla 2018. aasta eelarve kinnitamine
Finantsjuht Maarja Kuuskla – eelarvet on korrigeeritud ja muudatusettepanekud on sisse viidud.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – parandusettepanekuid palju ei tulnud ja
komisjon korrastas eelarvet ning annab oma heakskiidu.
Koidu Saamot soovib informatsiooni ühinemistoetuse kohta.

Vallavanem Leo Aadel selgitab, et laekus teine osa ühinemistoetusest summas ca 250 000 eurot, mis
on planeeritud Võsupere veemajandusprojekti ning Haljala kooli projekteerimise rahastamiseks.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada valla 2018. aasta eelarve ning kehtestati
määrus nr 7 „Haljala valla 2018. aasta eelarve kinnitamine”
II

Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes muude kulude rahastamisel vanemate poolt
kaetava osa suuruse kehtestamine
Leo Aadel – tuginedes eelnevatele konsultatsioonidele volikogu komisjonides esitas vallavalitsus
eelnõu, millega ühtlustame valla lasteaedades vanemate poolt kaetavad kulud. Haljala vallas oli
kohatasu suurus 26 eurot, mis kattis ära ka lapse toitlustamise kogu päeva ulatuses. Vihula vallas oli
see 5 % alampalgast ehk siis 25 eurot pluss toidukulu. Kuna lapsed on meil võrdsed, siis sellest
tulenevalt on järgmises päevakorrapunktis ettepanek kompenseerida lasteaialaste toidukulu maksumus
valla eelarvest. Kohatasu suuruse tõstaksime 1. aprillist.
Koidu Saamot – õppekoha maksumus Haljala Lasteaias Pesapuu ühe lapse kohta kuus on 310 eurot ja
Võsu Kooli lasteaiarühmades 470 eurot, vahe on 160 eurot, miks see vahe nii suur on?
Leo Aadel selgitab, et eelkõige tuleneb see laste arvust.
Krista Keedus lisab, et ka Vihula kolmes lasteaiarühmas on maksumus erinev.
Leo Aadel lisab, et väljastpoolt valda lasteaias käiva lapse eest tasub lapsevanem ka toidu maksumuse.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada valla koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 30 eurot ühe lapse kohta kuus. Kui perest käib korraga lasteaias kaks last, on
vanemate poolt kaetava osa suuruseks pere teise lapse kohta 50 % ning kolmas ja iga
järgmine ühest perest lasteaias käiv laps on vanemate poolt kaetava osa tasumisest
vabastatud. Vähendatud tasu maksmise kord kehtib kui lapse ja vähemalt ühe
lapsevanema alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald. Kehtestati
määrus nr 8 „Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes muude kulude
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine”
III
Lasteaialapse toidukulu maksumuse kompenseerimine
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada valla koolieelsete lasteasutuste nimekirjas olevate laste
toidukulu päevamaksumuse katmine valla eelarvest kui lapse ja vähemalt ühe
lapsevanema alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald. Kehtestati
määrus nr 9 „Lasteaialapse toidukulu maksumuse kompenseerimine”
IV
Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
Leo Aadel - eelnõu on analoogne vallavalitsuse teenistujate ja töötajate palgajuhendiga, mille
volikogu detsembris vastu võttis. Ka siin on motivatsioonipakett töötajate värbamisel ja välja toodud
erinevad toetused.
Koidu Saamot – § 7, töötajale makstakse hüvitist haigestumise või vigastuse korral kuni kaheksa
kalendripäeva eest. Kas alates esimesest päevast?
Vallasekretär Riina Must selgitab, et esimesest päevast, sest alates kolmandast päevast makstakse
nagunii.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
palgajuhend ning kehtestati
määrus nr 10 „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend”

V

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Leo Aadel – vallavalitsus taotleb delegatsiooni, et vähendada volikogu halduskoormust ja olla
kodanike teenistuses võimalikult efektiivne ja kiire.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega delegeerida osa ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesandeid
vallavalitsusele ning kehtestati
määrus nr 11 „Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete
delegeerimine ”
Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate
nimetamine
Leo Aadel –lisaks maakondlikku omavalitsusliitu VIROL kuulumisele on Haljala vald kuulunud ka
maaomavalitsuste liidu EMOL koosseisu. Nüüd on kaks liitu, Eesti Linnade Liit ja EMOL otsustanud
ühineda ja tekib üleriigiline Eesti linnade ja valdade liit. Vallavalitsus teeb ettepaneku astuda selle
liidu liikmeks. Vallavalitsus leiab, et sealt teenime me kordades rohkem tagasi kui liikmemaksuna
panustame.
Liikmemaks aastas on 3 000 euro ringis. Eelnõusse on pakutud esindajad analoogselt VIROL-is valla
esindamisega.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada osalemine liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku
järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).
Valla esindajateks Liidu üldkoosolekule nimetati volikogu esimees Vello Väinsalu ja
vallavanem Leo Aadel ning nende asendajateks volikogu aseesimees Margus Punane ja
vallavalitsuse liige Kristel Tõnisson.
Valla esindajaks Liidu volikokku nimetati vallavanem Leo Aadel ning tema asendajaks
vallavalitsuse liige Kristel Tõnisson.
Võeti vastu
otsus nr 30 “ Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises
liidus ja esindajate nimetamine“
VI

VII Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
Leo Aadel – töövormis oleme juba arengukava koostamisega algust teinud. Toimunud on esimene
vabaühendustega kohtumine, mille viis läbi konsultant Rivo Noorkõiv. Rahandusministeeriumilt saime
selleks vahendeid. Oleme rääkinud ka Tartu Ülikooli esindajaga ja meile saadetakse kaks üliõpilast
appi seirenäitajaid koguma. Otsime ka koordinaatorit. Loodame tööversiooni tutvumiseks edastada
kevadel.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega algatada valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine ning võeti
vastu
otsus nr 31 “ Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise
algatamine“
VIII Essu külas Tammispea tee 13c kinnistu võõrandamine
Leo Aadel – eelnõu tugineb eelmisel aastal esitatud ostusoovile. Tegemist on rohealaga, mida vald
valitsemiseks ei vaja.
Leo Aadel tutvustab kinnistu asukohta kaardil.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.

Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv Tammispea tee 13c kinnistu
Essu külas ning võeti vastu
otsus nr 32 “ Tammispea tee 13c kinnistu võõrandamine“
Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks (Veskijärve tänav, Uus tänav L1 Haljalas)
Leo Aadel – nii see kui ka järgmine eelnõu on seotud maakaabli paigaldamisega.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega nõustuda valla omandis olevatele Haljala alevikus asuvatele
kinnistutele Veskijärve tänav ja Uus tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmisega
tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks ning võeti vastu
otsus nr 33 “ Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“
IX

Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ
kasuks (Kalda tänav L1 Võsul)
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega nõustuda valla omandis olevale Võsu alevikus asuvale kinnistule Kalda
tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks ning võeti
vastu
otsus nr 34 “ Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse
seadmine Elektrilevi OÜ kasuks“
X

XI
Nõusoleku andmine kinnistute omandamiseks (Eesti Lennukeskus OÜle)
Leo Aadel – kui varem küsiti volikogu nõusolekut ja lõppotsuse langetas maavanem, siis täna on
lõppotsustaja volikogu. 2013. aastal on kinnisturegistris vastav märge tehtud, aga kinnistu on jäänud
omandamata. Tegemist on planeeritava lennuväljaga.
Leo Aadel tutvustab kinnistu asukohta kaardil.
Koidu Saamot soovib teada, millised on keskkonnakaitselised piirangud ja kas lähedal on elamuid,
mille elukeskkonda lennuvälja tegevus häirida võib.
Leo Aadel – Keskkonnaamet on detailplaneeringule tervikuna oma heakskiidu andnud ja
riigikaitselisest aspektist vaadates on oma heakskiidu andnud ka Kaitseministeerium.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega nõustuda Sakussaare külas asuva kinnistu Orumäe omandamiseks loa
andmisega Eesti Lennukeskus OÜle ning võeti vastu
otsus nr 35 “ Nõusoleku andmine kinnistute omandamiseks“
XII Vallavanema puhkusele lubamine
Leo Aadel palub volikogult luba minna puhkusele 11 kalendripäevaks.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega lubada vallavanem Leo Aadel põhipuhkusele ajavahemikul 26.02.2018
kuni 8.03.2018 ning võeti vastu
otsus nr 36 “ Vallavanema puhkusele lubamine“
XIII Erikomisjoni moodustamine
Vello Väinsalu teeb ettepaneku moodustada ajutine komisjon erikontrolli läbiviimiseks Haljala
Vallavalitsuse ja Vihula Vallavalitsuse juhtimise- ja varalise seisundiga seotud küsimustes, mis
puudutavad 2017 aasta jooksul läbiviidud hankemenetlusi, riigihangete seaduse ja hankekorra

järgimist, sõlmitud tehingute majanduslikku põhjendatust ning Vihula Vallavalitsuse ja MTÜ Võsu
Sadam vahel sõlmitud lepingute ning rahaliste eraldiste õiguslikkust ja majanduslikku põhjendatust.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku moodustada selleks viie liikmeline komisjon ja paneb ettepaneku
hääletusele.
Poolt hääletab 15 volikogu liiget.
Vello Väinsalu - kuna tegemist on komisjoni esimehe ja aseesimehe valimisega salajase hääletamise
teel, teen ettepaneku moodustada kolme liikmeline hääletamiskomisjon: Riina Must, Marika Sundla ja
keegi volikogu liikmetest.
Greete Toming on nõus osalema hääletamiskomisjoni töös.
Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku kinnitada kolmeliikmeline hääletamiskomisjon
koosseisus Riina Must, Marika Sundla ja Greet Toming.
Poolt hääletab 15 volikogu liiget.
Vello Väinsalu selgitab, et vastavalt seadusemuudatusele tuleb komisjoni esimees ja aseesimees valida
üheaegselt salajasel hääletusel ning igal volikogu liikmel on üks hääl.
Vello Väinsalu palub esitada kandidaadid.
Anti Puusepp annab üle avalduse ettepanekuga seada üles Vello Väinsalu kandidatuur.
Margus Punane annab üle avalduse ettepanekuga seada üles Rainer Lille kandidatuur.
Teisi ettepanekuid ei ole ja volikogu esimees sulgeb kandidaatide nimekirja:
1. Vello Väinsalu;
2. Rainer Lille.
Vello Väinsalu annab sõna hääletamiskomisjonile, kes viib läbi salajase hääletamise protseduuri.
Toimub salajane hääletamine.
Hääletamiskomisjoni esimees Riina Must loeb volikogu liikmetele ette hääletamistulemuste protokolli,
mille alusel hääletas Vello Väinsalu poolt 9 volikogu liiget ja Rainer Lille poolt 6 volikogu liiget,
seega on komisjoni esimeheks valitud Vello Väinsalu ja aseesimeheks Rainer Lille.
Vello Väinsalu teeb komisjoni esimehena ettepaneku nimetada komisjoni liikmeteks Leo Bergström,
Kristel Tõnisson ja Tea Treufeldt ning paneb istungi juhatajana täiendatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolt- ja 2 erapooletu häälega moodustada erikontrolli läbiviimiseks 5 liikmeline
ajutine komisjon järgmises koosseisus: esimees Vello Väinsalu, aseesimees Rainer
Lille, liikmed Leo Bergström, Kristel Tõnisson ja Tea Treufeldt. Võeti vastu
otsus nr 37 “ Erikomisjoni moodustamine“
XIV Vallavalitsuse info
Leo Aadel –
- valla pangaarvel on hetkeseisuga 380 tuhat eurot. Kõik jooksvad kohustused oleme täitnud, välja
arvatud 40 tuhandene arve Eesti Teedele, mille saame nüüd üle kanda, kuna eelarve on vastu võetud.
- värbamisprotsessist. Toimusid konkursid seitsme ametikoha täitmiseks. Ehitusspetsialist Olga Jaago
juba töötab. Esmaspäevast asusid tööle planeerimisspetsialist Peep Linno ja sotsiaaltöö juht Klaarika
Adonov ning järgmisest neljapäevast asub majandus- ja hankejuhi ametikohale Aivar Aruja. 12.
märtsil asub teenistusse ka abivallavanem Kristi Aron. Keskkonnaspetsialisti ja avaliku teabe
spetsialisti ametikohale kuulutame välja uue konkursi.
- sümboolika-konkursist. Kokku laekus 28 tööd 15-lt erinevalt autorilt. Kõik kavandid on valla
kodulehel ja raamatukogudes kättesaadavad ning konkursi tingimuste kohaselt komisjoni poolt kolm
enim punkte saanud tööd lähevad hääletamisele. Kaasa saavad rääkida kõik Haljala valla elanikud.
Hääletamine toimub nii raamatukogudes kui ka vallamajas ja teenuskeskuses kuni 11. märtsini.
Tegime füüsilise rahvahääletuse.

Greete Toming - kirjas oli, et võib ka digiallkirjastatult oma eelistuse saata.
Koidu Saamot – pühapäeval seda infot veel ei olnud, aga esmaspäevast oli info kodulehel üleval.
Kas rahvahääletus ei ole volikogule siduv?
Leo Aadel – tingimuste kohaselt ei ole siduv. Volikogu võib arvestada rahva arvamusega või mitte.
Koidu Saamot – aga me oleme rahva esindajad, rahva poolt valitud, arvan, et rahvahääletus võiks väga
oluline olla.
Vello Väinsalu lisab, et hääletamine volikogus on südametunnistuse küsimus.
Koidu Saamot – kuna maakonnalehes e-maili hääletust kirjas ei olnud, siis paljud inimesed ei tea seda,
et e-maili hääletus on olemas. See võtab võib-olla palju hääletajaid ära.
Leo Aadel –digiallkirjaga võib ka oma arvamuse saata ja veebruarikuu valla lehes tuleb ka
informatsioon selle kohta.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

