HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XI istungi
PROTOKOLL
Võsu Rannaklubi

19. juuni 2018 nr 11

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:15.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 16 volikogu liiget: Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, 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 Kristjan Alanurme.
Istungil ei osale Krista Keedus.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, abivallavanem Kristi Aron, sotsiaaltöö juht Klaarika
Adonov, kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar ja vallasekretär Riina Must.
Kutsutud külalised: Egon Mets.
Istungi juhataja Vello Väinsalu palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ei esitata.
Vallavanem Leo Aadel palub vallavalitsuse nimel päevakorrast välja võtta päevakorrapunkti nr 4
„Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine“, kuna Vihula Valla
Veevärk OÜ majandusaasta aruanne on endise Vihula valla 2017 aasta majandusaasta aruande üks osa,
aga vee-ettevõtte juhatus ei ole seni veel osanike üldkoosolekut aruandele hinnangu andmiseks kokku
kutsunud.
Volikogu liikmed on ettepanekuga nõus ja istungi juhataja paneb muudetud päevakorra hääletusele.
OTSUSTATI 16 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Võsu Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine
2. Võsu Kooli arengukava kinnitamine
3. Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
5. Osalemine projektis „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ ja
omafinantseeringu garanteerimine
6. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine
7. Määruste kehtetuks tunnistamine
8. Nõusoleku andmine riigihanke „Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimine“ korraldamiseks
9. Vallavara koormamine hoonestusõigusega
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks (Uus põik
25, Haljala alevik)
11. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
12. Haljala Kooliga seotud pöördumine
13. Vallavalitsuse informatsioon ja muud küsimused
I
Võsu Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine
Istungi juhataja annab sõna Võsu Kooli direktorile Liina Altroffile.
Liina Altroff selgitab, et aruanne analüüsib ühelt poolt arengukava täitmist, aga kaardistab ka kooli ja
lasteaiarühmade olukorda. See on põhjalik ülevaade koolis toimuvast.
Liina Altroff tutvustab aruannet.
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming lisab, et komisjon on aruande üle vaadanud ja
nõustub selle kooskõlastamisega.
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Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega sisehindamise aruanne kooskõlastada ja võeti vastu
otsus nr 50 “ Võsu Kooli sisehindamise aruande kooskõlastamine“
II
Võsu Kooli arengukava kinnitamine
Liina Altroff selgitab, et arengukava on läbi arutatud kooli hoolekogus, õppenõukogus ja
õpilasesinduses.
Liina Altroff tutvustab arengukava.
Tea Treufeldt – arengukavas on toodud välja koostöö MTÜ-ga Pailaps. Mida see koostöö tähendab?
Liina Altroff – algselt loodi MTÜ Võsu Kooli tegevuste toetamiseks. Koostöö peaks olema veelgi
sisulisem ja jätkuma.
Anti Puusepp – ressursside juhtimise all on küsimus Võsu uuest lasteaiast, siin on märge, et uus hoone
võimaldaks vähendada Võsu ja Võsupere lasteaias käivate laste proportsionaalset ebakõla. Milles see
ebakõla seisneb?
Liina Altroff – Võsul on võrreldes Võsuperega tunduvalt suurem kogukond. Võsuperes on kaks täis
lasteaiarühma. Võsul on praegu üks lasteaiarühm, mis on peaaegu täis. Võsul on potentsiaali kahe
lasteaiarühma jaoks.
Annes Naan – kas ehitusliku ekspertiisi akt Võsu Kooli kohta on valmis?
Liina Altroff – see on veel allkirjastamata.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega Võsu Kooli arengukava aastateks 2018-20122 heaks kiita ning kehtestati
määrus nr 28 “ Võsu Kooli arengukava kinnitamine“
III
Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Vallavanem Leo Aadel – aruanne on läbinud nii majandus- kui revisjonikomisjoni.
Revisjonikomisjoni esimees Annes Naan lisab, et revisjonikomisjon kiitis aruande heaks.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega endise Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
heaks kiita ja võeti vastu
otsus nr 51 “ Haljala valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
kinnitamine“
IV
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Sotsiaaltöö juht Klaarika Adonov tutvustab eelnõud ja selgitab, et toetuse määramisel arvestatakse
tegelikke kulusid.
Tea Treufeldt soovib selgitust korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kompenseerimise
kohta.
Klaarika Adonov – korterelamutel on võetud laenud renoveerimiseks ja inimestel tuleb see tagasi
maksta. Ettepanek on seda toimetulekutoetuse määramisel arvestada.
Tea Treufeldt – määrusega kehtestatakse alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.
Kas korterelamu laenu tagasimakse kulurida sisaldab ka korteri peale võetud laenu tagasimakset
sotsiaaltoetusest?
Klaarika Adonov – siin on mõeldud ainult korteriühistu poolt võetud laenu.
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane lisab, et komisjon vaatas piirmäärad üle ja kiidab heaks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel
heaks kiita ning kehtestati
määrus nr 29 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine“
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Osalemine projektis „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ ja
omafinantseeringu garanteerimine
Klaarika Adonov tutvustab eelnõud – tegemist on jätkuprojektiga. Projekti raames on täna Haljala vallas
tööl kaks tugitöötajat. Uus projekt annab võimaluse kahe uue tugitöötaja palkamiseks. Projekti raames
pakutakse erivajadustega inimestele isikliku abistaja teenust, koduteenust ja tugiisikuteenust. Inimeste
jaoks oleks teenus tasuta kahe aasta jooksul. Oma nõusoleku projektis osalemiseks on andnud LääneVirumaalt praktiliselt kõik omavalitsused, välja arvatud Rakvere linn, kes on otsustanud ise
projektitaotluse esitada.
Margus Punane – sotsiaalkomisjon vaatas selle üle ja arvas, et peaksime jätkama, sest kui projekti aeg,
kaks aastat saab läbi, siis on sinna sisse kirjutatud, et kui uut projektitaotlust ei ole, peab omavalitsus ise
seda jätkama. Loodame, et projekt jätkub.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega projektis osalemine heaks kiita ja anda nõusolek omafinantseeringu
garanteerimiseks summas 13 939,00 eurot. Võeti vastu
otsus nr 52 “ Osalemine projektis „Tööle saamist parendavad tugiteenused
Lääne-Virumaal“ ja omafinantseeringu garanteerimine“
V

VI
Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine
Leo Aadel – vallavalitsus palub täiendada maikuu volikogu määrust.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega maakorraldusseadusest, kohanimeseadusest ja Vabariigi Valitsuse
7.01.2016 määrusest nr 1 tulenevate kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine heaks kiita ning kehtestati
määrus nr 30 “ Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse
delegeerimine“ muutmine“
VII Määruste kehtetuks tunnistamine
Leo Aadel selgitab, et tegemist on endise Vihula valla ja endise Haljala valla määrustega, mis on veel
kehtetuks tunnistamata.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega tunnistada Vihula Vallavolikogu 09.10.2008 määrus nr 80
“Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord”, Vihula
Vallavolikogu 12.04.2006 määrus nr 21 „Vihula valla esindamise korra kinnitamine“ ja
Haljala Vallavolikogu 19.08.2003 määrus nr 14 „Haljala valla esindamise korra
kehtestamine“ kehtetuks ning kehtestati
määrus nr 31 “ Määruste kehtetuks tunnistamine“
Nõusoleku andmine riigihanke „Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ korraldamiseks
Leo Aadel – kuna tegemist on ühte eelarveaastat ületava hankega, peab selleks nõusoleku andma
volikogu. Kui oleme jõudnud peale riigihanke läbiviimist halduslepingusse, siis reaalne üldplaneeringu
koostamine kestab 24 kuud ja planeeringu avalikustamine ja arutelud veel 12 kuud. Kolme aasta pärast
peaksime jõudma uue üldplaneeringu kehtestamiseni.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega nõustuda riigihanke korraldamisega ja võeti vastu
otsus nr 53 “ Nõusoleku andmine riigihanke „Haljala valla üldplaneeringu
koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“
korraldamiseks“
VIII
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IX
Vallavara koormamine hoonestusõigusega
Leo Aadel – tegemist on Haljala alevikus Uuel tänaval asuvate kinnistutega. Haljala vald omandas seitse
krunti soodushinnaga. Teeme ettepaneku koormata need kinnistud hoonestusõigusega. Eesmärk on
kohustus sinna hoone ehitada, taotleda kasutusluba ja peale seda on omaniku otsustada, kas ta soovib
ennetähtaegselt hoonestusõiguse lõpetada või mitte. Hoonestusõiguse periood oleks 25 aastat. Huvi on.
Ruutmeetri maksumus 2.54 on põhimõtteliselt omahind.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega koormata hoonestusõigusega 25 aastaks avaliku enampakkumise korras
järgmised valla munitsipaalomandis olevad krundid Haljala alevikus: Uus põik 7, Uus
põik 23, Uus põik 21, Uus põik 19, Uus põik 18, Uus põik 16, Uus põik 14.
Hoonestusõiguse tasu alghinnaks kinnitati 2,54 eurot kinnistu üldpinna ühe ruutmeetri
kohta kogu perioodi eest.
Võeti vastu
otsus nr 54 “ Vallavara koormamine hoonestusõigusega“
Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks (Uus
põik 25, Haljala alevik)
Leo Aadel – hoonestusõiguse omanik on esitanud avalduse sooviga see üle anda oma pojale. Poja
nõusolek on olemas. Notaritehinguks vajame maaomaniku kirjalikku nõusolekut.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega anda nõusolek vallale kuuluvale kinnistule Uus põik 25 Haljala alevikus
seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks. Hoonestusõiguse võõrandamise nõusolek
antakse tingimusel, et hoonestusõiguse omandajale lähevad üle kõik valla ja hoonestaja
vahel sõlmitud hoonestusõiguse ja asjaõiguslepingust tulenevad õigused ja kohustused.
Võeti vastu
otsus nr 55 “ Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga
koormamiseks“
X

Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
Vello Väinsalu selgitab, et osaliselt on eelnõu esitamine seotud muudatustega volikogu koosseisus. Arvi
Ööpik, kes oli eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees, lahkus volikogust ja ei saa enam jätkata
komisjoni aseesimehena, kuid soovib osaleda komisjoni töös edasi. Ühtlasi valiti eelmisel istungil Tea
Treufeldt komisjoni uueks aseesimeheks ja ta tuleb liikmete hulgast välja arvata. Keskkonna-, maa- ja
planeeringute komisjoni esimees on teinud ettepaneku arvata komisjoni koosseisu volikogu asendusliige
Kristjan Alanurme ning kolmas muudatus puudutab kultuuri- ja spordikomisjoni, kus Swen Pahklal ei
ole võimalik komisjoni töös osaleda.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 16 poolthäälega teha komisjonide koosseisudes järgmised muudatused:
- eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete nimekirjast arvata välja Tea Treufeldt ning nimetada
komisjoni liikmeks Arvi Ööpik;
- keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmeks nimetada Kristjan Alanurme;
- kultuuri- ja spordikomisjoni kooseisust arvata välja Swen Pahkla.
Võeti vastu
otsus nr 56 “ Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala
Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“
muutmine“
XI
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XII Haljala Kooliga seotud pöördumine
Vello Väinsalu – meil on kaks pöördumist, mis on adresseeritud nii volikogule kui vallavalitsusele.
Kuulaksime pöördujad ära. Volikogu liikmed saavad küsimusi esitada. Volikogu tahab kindlasti saada
ka vallavaltisuselt vastuse küsimusele, kuidas kooli pidamisega edaspidi asjad kulgevad.
Isutngi juhataja annab sõna esimese pöördumise esitajate esindajale Egon Metsale.
Egon Mets – olen Haljala Kooli vilistlane, lapsevanem ja endine õpetaja. Esindan 228-t inimest, kes on
teieni jõudnud pöördumisele alla kirjutanud. Avalduse toetajaid on rohkem ja allkirju on veel laekunud.
Allakirjutanute arv on väga kõnekas. Seal on palju lapsevanemaid, ka tulevasi lapsevanemaid, kooli
töötajaid ja teisi aktiivseid kogukonna liikmeid. Tahaksin pöördumisele lisaks rõhutada paari asja.
Esiteks seda, et on ekslik arvata, et algatuse eestvedajad on suunanud oma rünnaku kuidagi kooli vastu.
Rünnanud kooli ei ole mitte keegi. Facebooki suletud grupi pealkirjaks on ka „Haljala Kooli tuleviku
nimel“ ehk siis meie eesmärk on olla poolt. Meie etteheited ei ole suunatud õpetajatele, kes teevad väga
tänuväärset tööd. See on raske töö ja väga pingelises õhkkonnas kulgenud. Seda ei saa eitada. Teiseks.
Ka meie eesmärk on, nii nagu õpetajatelgi, töörahu taastamine, aga praeguses olukorras töörahu
taastamine praeguse juhtkonna jätkamisel ei ole võimalik. Siin ei ole läbirääkimiste ruumi. Kõik
seletuskirjas toodud etteheited on kahjuks viimaste nädalate jooksul aset leidnud. Volikogult personali
otsuseid keegi ei ootagi, aga nagu volikogu esimees ütles, on teil võimalik kujundada toimunu ja
toimuva suhtes oma hinnang. Seda kogukond ootabki.
Margus Punane – saan aru, et me ei ole siin selleks, et hukka mõista inimesi, aga tuleb anda hinnang
teguviisidele.
Egon Mets – olen isiklikult püüdnud alati inimese ja tema teod lahus hoida. Praegusel juhul räägimegi
käitumisest.
Mare Raja toob esile ka ühe õpetajaga seotud probleemi.
Toimub arutelu.
Teise pöördumise esitajate esindaja Greete Toming – meil on pöördumine Haljala Kooli töötajate ja
õpetajate poolt, millele on alla kirjutanud 25 inimest. Õpetajatena tahaksime anda omapoolset
tagasisidet, aga tahame jätta asjaolude konkreetsema uurimise ja tagasisidestamise teenistuslikku
järelevalvet teostavale Haljala valla abivallavanemale Kristi Aronile. Mina ei pea õigeks tuua siin välja
ühte, teist või kolmandat õpetajat. Saan aru, et Kristi Aron võtab nendega ühendust ja nad saavad anda
otse oma tagasiside. Õpetajad ja koolitöötajad paluvad töörahu taastamist. Meie oleme end koolis
tundnud kaasatuna, väärtustatuna ja kaitstuna. Kooli õhkkond on soe ja sõbralik. Pöördumisele alla
kirjutanud 25 Haljala Kooli õpetajat ning töötajat (lisaks üks toetuskiri) pooldavad Inge Laivi jätkamist
Haljala Kooli koolijuhina.
Anti Puusepp – palju Haljala Koolis täna töötajaid on?
Greete Toming – 33, kellest 2 on lapsehoolduspuhkusel.
Anti Puusepp – mina kooli direktorina poleks lubanud sellist kirja koostada ja allkirju koguda. See pole
päris õige.
Greete Toming – Egon ütles kenasti, et tegemist ei ole allkirjade kogumise võistlusega. Kooli töötajate
poolne pöördumine on pöördumine ainult koolist seestpoolt ning direktor ei ole pöördumise
läkitamisega kuidagi seotud. Kuidas peaks volikogu, vallavalitsus muidu teadma, kuidas meie ennast
tunneme, milline on tegelik õhkkond koolis.
Triin Toming – Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve otsuses on kõik mustvalgel kirjas.
Koidu Saamot küsib, kui suur on olnud kaadri liikumine praeguse direktori ametis oleku ajal,
palju on inimesi ära läinud ja palju on erialase hariduseta inimesi tööl.
Koidu Saamoti teine küsimus – oli haridus- ja noorsookomisjoni koosolek, kus väidetavalt Inge Laiv
esitles ja palus vallavanemal ette lugeda temale isikliku kirja saatnud Egon Metsa väga isiklike
andmetega. Palun teavitada, kas see oli nõnda? Kes olid kohal komisjoni koosolekul, ükskõik kes
nendest võib ju vastata.
Triin Toming haridus- ja noorsookomisjoni liikmena kinnitab seda.
Margus Punane – kas see kiri oli adresseeritud koolile? Oli see avalik pöördumine ja kuskil
registreeritud?
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Egon Mets selgitab – tegelikult saatsin Inge Laivile eelmisel kevadel mitu kirja, kus ma rääkisin oma
tervisest, oma olukorrast ja need kõik olid saadetud tema postkasti minu postkastist, mitte üldmeilile,
mitte ette lugemiseks. See oli omavaheline asi.
Leo Aadel lisab, et ta sattus komisjoni koosolekul ebamugavasse olukorda – istusin Inge Laivi kõrval ja
ta andis mulle paberi kätte, et loeksin sealt ühe lõigu, kus olid toodud mõned lahkumise põhjused Egon
Metsa poolt. Täna täpsustasin ja koolijuht kinnitas mulle, aga seda tuleb üle kontrollida, et Egon Metsa
poolt saadetud kiri oli saadetud kooli üldpostkasti meilile [at]haljala.edu.ee.
Koidu Saamoti arvates ei õigusta see delikaatsete isikuandmete levitamist.
Egon Mets – saatsin kirjad tema kahele aadressile: inge.laiv[at]haljala.edu.ee ja inge.laiv[at]gmail.com.
Istungi juhataja palub vallavanemal anda ülevaade tehnilisest juurdlusest, mis on algatatud.
Selgitusi annavad Leo Aadel ja abivallavanem Kristi Aron.
Leo Aadel – 13. juunil adresseeriti pöördumine vallavalitsusele ja volikogule. 15. juunil algatasin
käskkirjaga teenistusliku järelevalve ja panin selle ülesandeks Kristi Aronile. Loodan selle võimalikult
kiiresti läbi viia, koguda tõendeid erinevatelt osapooltelt ja peatume ka kindlasti personali juures, et
analüüsida seda, kuidas on Inge Laivi ajal kaadrivahetus toimunud. Anname seisukoha
haldusjärelevalve aktile. Teenistusliku järelevalve tulemused peaksid valmis olema 6. juuliks.
Annes Naan soovib teada, kas teenistusliku järelevalve viib läbi abivallavanem ainuisikuliselt.
Vallasekretär Riina Must selgitab, et teemaga tegeleb komisjon, akti esitab abivallavanem.
Koidu Saamot – Kristi Aron on väga lühikest aega Haljala vallaga tuttav. Kuivõrd ta üksi seda suudab?
Siin peab ikkagi komisjon olema, kes teab mis toimus varem Haljala vallas. Usun, et abivallavanemal on
väga keeruline antud olukorras orienteeruda.
Kristi Aron – siin on olnud erinevaid probleeme üleval. Hoolekogu liikmed võivad kommenteerida seda
eraldi.
Margus Punane – hoolekogu liikmena kinnitan, et abivallavanem on ministeeriumi ettekirjutuse ja
koolijuhiga seonduva käsitlusel olnud neutraalne ja objektiivne.
Vello Väinsalu – peame volikogus 30. juuniks endise Vihula valla majandusaasta aruande kinnitama.
Üks variant on tulla volikogul kokku 28. juunil. Kuidas oleks võimalik saada menetlus nii kaugele, et
volikogu erakorraliseks istungiks on kooli pidaja poolt konkreetne ülevaade sellest, mis edasi saab.
Leo Aadel – arvan, et koolipoolsed selgitused saame me kiiresti. Kuna selles pöördumises on aga mitu
punkti, mis puudutavad ministeeriumit, siis antud juhul tahame saada ka selgitusi sealt. Ma ei saa täna
garanteerida, et ministeerium selleks ajaks vastab.
Kristi Aron – homme saadan koolipoolsetele isikutele seletuskirjade kutsed ja neljapäeval lähen
dokumentatsiooniga tutvuma. Kuna ma ministeeriumiga olen paralleelselt suhelnud ka teise järelevalve
akti asjus, siis 21. juunil kohtume nendega.
Vello Väinsalu tänab Egon Metsa osalemise eest päevakorrapunkti arutelul.
Vello Väinsalu – 28. juuni istungi päevakorras on Vihula 2017 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
ja teise punktina olukorrast Haljala Koolis, loodame saada selleks ajaks selgemat seisukohta, mis selle
olukorra lahendaks.
Greete Toming märgib, et 28. juuni on juba järgmisel nädalal, käskkirjas oli tähtaeg 6. juuli.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
XIII Vallavalitsuse informatsioon ja muud küsimused
Leo Aadel – vallavalitsus keskendub praegu sellistele tegevustele, mida on kooskõlastatud ka vastavates
komisjonides –
- kõige olulisem dokument on praegu saada valmis järelevalve akt kooliga seotud temaatika kohta;
- teiseks on arengukava koostamine, mida kogukonna ja arendusnõunik ka tutvustab teile;
- olulised reformid on seotud kultuuri ja spordivaldkonnaga;
- 28. juunil on peale volikogu kohtumine ka Võsu piirkonna elanikega.
Anneli Kivisaar tutvustab volikogule arengukava koostamise hetkeseisu – moodustatud on 4 töörühma:
1. Haridus ja kultuur; 2. Maakasutus, taristu ja keskkond; 3. Sotsiaal ja turvalisus ning 4. Ettevõtlikkus
ja järjepidevus. Töörühmadesse oleme kaasanud oma ala spetsialiste, arvamusliidreid. Arengukava
koostamise protsessis aitavad meid Tartu Ülikooli magistrandid. Lõppkokkuvõttes peaks meie poolt
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antud sisendi alusel nemad koostama arengukava teksti. Tänaseks on läbi viidud SWOT-analüüs. Sama
tegi ära ka kogukonnakomisjon. Üliõpilased intervjueerivad igast kandist 1-2 inimest. Koostatud on
arengukava suures osas 2016. aastal koostatud Haljala valla arengukava struktuuri jälgides. Alates 2.
juuslist kuu aja jooksul korraldatakse interneti-põhine elanike rahulolu uuring ja töörühmades jätkuvad
arutelud. Augustis on avalikud arutelud kogukondades ja volikogu komisjonid saavad arutada.
Koidu Saamot – rahulolu uuring on internetipõhine, osa inimesi jääb sealt paraku välja. Kõikidel ei ole
arvuteid ja nad ei oska neid ka käsitleda. Kuidas need inimesed saavad oma rahulolu väljendada?
Anneli Kivisaar – arvan et raamatukogude baasil seda teha on hea lahendus.
Urve Kingumets – raamatukogud on enamus sel ajal puhkusel.
Anneli Kivisaar – vallavalitsuses, osades külamajades, kus on internet ja arvuti. Kui piisavalt seda infot
jagame, siis ei tohiks probleeme olla.
Tea Treufeldt soovib teada, kuidas seda infot jagatakse juulikuus, kui enamus inimesi on puhkusel.
Leo Aadel – kes külastavad vallamaja, raamatukogu ja ka internetis saab vastata.
Anneli Kivisaar – tahame elanikelt tagasisidet, kuidas nad tunnevad, kas neil on siin vallas hea elada.
See on kaasamise teema. Iga volikogu liige on kohustatud minema oma valijate juurde ja sellest
rääkima. Kõik kogukonnad teevad kindlasti seda. Tegelikult kui ikka väga tahta, siis see info jõuab valla
elanikeni. Info jõuab ka valla lehte.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teatab, et 28. juunil toimub volikogu erakorraline istung ning
lõpetab istungi kell 17:15.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

