HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu VIII istungi
PROTOKOLL
Haljala teenuskeskus

3. aprill 2018 nr 8

Istungi algus kell 17:00, lõpp 17.42.
Istungit juhatab volikogu aseesimees Margus Punane. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 14 volikogu liiget: Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming,
Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osale Anti Puusepp, Triin Toming ja Vello Väinsalu.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel ja vallasekretär Riina Must.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Leo Bergströmil tekkis küsimus seoses põhimääruse § 16 punktiga 10 „Volikogu liige võib enne
hääletamist taotleda vaheaega. Vaheaja andmise otsustab istungi juhataja“ – mujal on ajaliselt toimingud
piiratud, aga seal on vaheaja võtmine piiramata.
Margus Punane teeb ettepaneku arutada seda esimese päevakorrapunkti juures. Ta lisab, et põhimääruse
eelnõu läheb veel teisele lugemisele ja parandusettepanekute esitamiseks määratakse aeg.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda.
Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei esitata ja istungi juhataja paneb päevakorra hääletusele.
OTSUSTATI 13 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla põhimääruse I lugemine
2. Haljala valla 2018 aasta I lisaeelarve I lugemine
3. Vihula Vallavolikogu 15.08.2013 määruse nr 77 „Vihula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
4. Info ja muud küsimused
Saabub Krista Keedus kell 17:03.
I
Haljala valla põhimääruse I lugemine
Istungi juhataja annab eelnõu tutvustamiseks sõna vallasekretärile.
Riina Must – eelnõu koostamisel on lähtutud minimaalsuse printsiibist, et võimalikult vähe ümber
kirjutada kohaliku omavalitsuse korralduse seadust.
Margus Punane – kõik komisjonid vaatavad põhimääruse üle ja kujundavad oma seisukoha.
Riina Must selgitab vastuseks Leo Bergströmi tõstatatud küsimusele § 16 lg 10 osas, et seda võib
reguleerida põhimääruse tasandil või siis lepitakse kokku, et tehakse lisaks istungi läbiviimise kord.
Leo Bergströmi arvates võiks siin olla ajaline piirang välja toodud ja vaheaja võiks otsustada volikogu
häälteenamusega mitte istungi juhataja.
Margus Punane – komisjonides saame ettepanekud kirja panna ja esitada vallavalitsusele.
Parandusettepanekud võiks jõuda 11. aprilli õhtuks vallavalitsusele.
Annes Naan palub täpsustada sümboolika hääletustulemusi.
Vallavanem Leo Aadel selgitab, et hääletus oli nimeline ja kokku pandi kõik poolt ja vastuhääled,
hääletajaid oli kokku 519. Ta lisab, et kokkuvõtet selle kohta, millises piirkonnas kuidas hääletati, ei ole
tehtud, aga vallavalitsuses saab sedelitega soovi korral tutvuda.
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Tea Treufeldt – § 3 lõige 2 Valla lippu võib kasutada ja heisata: punkt 4) teistel juhtudel vallavalitsuse
loal – vaadates seda, kuidas riigilipu kasutamine on reguleeritud, tundub vallavalitsuselt loa küsimine
loogika vastane.
Riina Must – selle võib välja jätta.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada põhimääruse esimene lugemine.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kinnitada Haljala valla põhimääruse I lugemine, suunata eelnõu
komisjonidesse seisukoha saamiseks ja määrata ettepanekute esitamise tähtajaks 11.
aprill.
II
Haljala valla 2018 aasta I lisaeelarve I lugemine
Vallavanem Leo Aadel – korrigeeritud on riigieelarvelisi toetusi, mis on Rahandusministeeriumi
kodulehel avalikustatud. Tulude poolele lisandus jäätmehoolduse arendamiseks eraldatud toetus.
Kulude poolele on sisse toodud eelarve- ja majanduskomisjoniga kooskõlastatult Võsupere-Palmse
veemajandusprojekti kallinemisega seotud kulud ja Võsul kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine.
Lisaks Vihula Valla Veevärk OÜ osakapitali suurendamiseks 16 tuhat. Kas see on eelmise volikogu
poolt kokku lepitud toetus?
Annes Naan selgitab, et kokkulepe tehti juba üle-eelmise volikogu ajal.
Leo Aadel – kõige suurem kulunumber on seotud SA Võsu Kuurort tegevuse alustamisega. Sihtasutus
alustab tööd 1. maist. Põhiosa on seotud ranna-ala haldamisega ja jooksvate halduskuludega, lisandub ka
osaliselt kultuuritegevus, mida seni valla eelarves kajastati.
Annes Naan – eelarve- ja majanduskomisjonis oli juttu veel Võhma Seltsimaja MTÜ toetamisest. I
astme kohtust tuli positiivne otsus. Juttu oli ka MTÜ Võsu Sadam taotlusest tegevuse toetamiseks. Neid
lisaeelarves sees ei ole.
Leo Aadel – mis puudutab Võhma Seltsimaja toetamist, siis vallavalitsus oli seisukohal kanda see
kohustus ka negatiivse kohtuotsuse korral, kuna maja kuulub vallale. Võsu Sadam MTÜ juhtkond ei ole
esitanud ei eelarvet ega täiendavaid dokumente.
Annes Naan – kas Võhma Seltsimaja toetus tuleb järgmise lisaeelarvega või lisatakse täiendavalt II
lugemiseks?
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – komisjoni seisukoht oli oodata kohtuotsus ära.
Järgmisel komisjoni koosolekul saame seda veel arutada.
Küsimusi rohkem pole.
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada lisaeelarve esimene lugemine ning määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 11. aprill.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kinnitada Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 1 esimene lugemine ja
määrata ettepanekute esitamise tähtajaks 11. aprill.
Vihula Vallavolikogu 15.08.2013 määruse nr 77 „Vihula valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 – 2024 kinnitamine“ kehtetuks
tunnistamine
Istungi juhataja Margus Punane selgitab, et Vihula Vallavolikogu on kehtestanud Vihula valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027, kuid jättis eelneva määruse
kehtetuks tunnistamata.
Küsimusi pole ja eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei ole laekunud. Istungi juhataja paneb eelnõu
hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega tunnistada Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2013 – 2024 kehtetuks ning kehtestati
määrus nr 12 “Vihula Vallavolikogu 15.08.2013 määruse nr 77 „Vihula valla
ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 –
2024 kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine“
III

Haljala Vallavolikogu 3.04.2018 istungi protokoll nr 8

IV
Info ja muud küsimused
Leo Aadel – Haljala koolihoone projekteerimine jätkuvalt käib ja eelprojekt esitatakse 15. maiks. Hoone
tuleb ühekorruseline.
Toimub arutelu.
Annika Hallimäe – Vainupeal on „lamavad politseinikud“ märgistamata, madalama autoga sõita on
ohtlik.
Leo Aadel – tegemist on riigiteega, võtame Maanteeametiga ühendust.
Aide Veinjärv märgib, et viimase suure lumega sõitsid Haljala vahel sahad, aga kaugemal ei tehtud
midagi.
Leo Aadel palub esitada vallavalitsusele konkreetsed teelõigud, kus oli probleeme.
Aide Veinjärv – olen ise üks lükkajatest, aga korraldust lükkama minna ei antud. Järgmisel
talveperioodil võiks olla lumelükkamine paindlikum.
Aivar Maurer – lükkajale helistades olen saanud vastuseks, et ta peab ootama korraldust. Lükkajatele
peaks andma otsustusõiguse. Lepingud peaks üle vaatama.
Tea Treufeldt teeb vallvanemale ettepaneku informeerida jooksvalt volikogu tegevustest
organisatsioonides, kus Haljala vald on esindatud.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:42.

/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Punane
Volikogu aseesimees

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

