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Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:25.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 16 volikogu liiget: 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 Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Kristjan Alanurme.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, abivallavanem Kristi Aron ja vallasekretär Riina Must.
Istungi juhataja Vello Väinsalu palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Volikogu liige Annika Hallimäe loeb volikogu liikmetele ette umbusaldamise algatamise vallavanem
Leo Aadelile (lisatud protokollile).
Avaldusi ja ettepanekuid rohkem ei esitata.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda ja paneb selle hääletusele.
OTSUSTATI 16 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
2. Vallavalitsuse ettepanekute ära kuulamine (Haljala Kooli järelevalvega seoses)
3. Muud küsimused
I
Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Kuulati finantsjuht Maarja Kuusklat.
Istungi juhataja palub revisjonikomisjoni arvamust.
Revisjonikomisjoni esimees Annes Naan – revisjonikomisjon on aruande läbi vaadanud ja annab oma
heakskiidu.
Ta lisab, et Vihula vald on 2017. aasta lõpu seisuga kasutanud ära pea kogu oma laenuvõimekuse.
Positiivsema poole pealt toob ta esile tulumaksu ülelaekumise ca 42 tuhat eurot. Vaatamata sellele, et
viimase poole aasta jooksul on avalikkust vallavalitsuse poolt pidevalt teavitatud väga halvast Vihula
valla finantsolukorrast 2017. aastal, ületati eelarve kulusid vaid 0,72 % (ca. 15 800 eurot), sedagi
vaid „tänu“ lahkumiskompensatsioonidele summas ca. 40 000 eurot.
Istungi juhataja palub eelarve- ja majanduskomisjoni arvamust.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille teatab, et komisjon kiitis selle heaks.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega endise Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruanne heaks kiita ja võeti vastu
otsus nr 57 “ Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
kinnitamine“
II
Vallavalitsuse ettepanekute ära kuulamine (Haljala Kooli järelevalvega seoses)
Vallavanem Leo Aadel – 13. juunil laekus vallavalitsusele ja volikogule pöördumine 228 allkirjaga ja
15. juunil algatasin käskkirjaga teenistusliku järelevalve. Selle lõpptähtaeg on 6. juuli, aga volikogu
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soovil on järelevalve õiend täna teile tutvustamiseks valmis. Olukord on tänasel päeval oluliselt
muutunud, kuna koolijuht esitas tagasiastumispalve. See seab meid homsest uude olukorda, kus tuleb
leida kohusetäitja, tuleb välja kuulutada avalik konkurss, moodustada selleks konkursikomisjon.
Vallavanem annab õiendi tutvustamiseks sõnajärje üle abivallavanemale Kristi Aronile.
Kristi Aron teatab, et tähtaeg põhjalikumaks analüüsiks on liiga lühike, aga ta keskendus
kollektiivsele pöördumisele ja analüüsis koolis erinevaid dokumente.
Kristi Aron toob välja ettekirjutuste osa –
- Kooli õppekava muutmiseks alustada õppekava ja ainekavade analüüsiga,
parandusettepanekud töörühmadest, mille alusel koostada õppekava projekt, mis esitatakse
arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule. Praegune
praktika dokumentide analüüsi järgi ei näi selline. Kooli õppekava esitada terviktekstina, mis
hõlmab nii üldosa kui ainekava. Hetkel on õppekava puhul tuvastatud, et kinnitatud on ainult
üldosa ja hoolekogu on ainult selle teadmiseks võtnud, mitte kooskõlastanud.
- Kooli päevakava ehk tunniplaani koostamisel lähtuda kooli õppekavast, seal sätestatud
tunniandmise plaanist kõikide õppeainete osas. Kuni uus õppekava pole kinnitatud, tuleks
võtta riiklik õppekava kohustuslike õppeainete osas aluseks.
Aivar Maurer soovib teada, kas tänasega on uurimine lõppenud või läheb veel edasi.
Kristi Aron – kindlasti on vaja vaadata veel täiendavalt dokumente üle.
Leo Aadel – antud õiend esitatakse vallavalitsusele ja vallavalitsus esitab selle koos vajalike
ettekirjutuste, soovituste ja ettepanekutega siis juba uuele koolijuhile.
Annes Naan soovib teada, kas uue õppekava kinnitamine uueks kooliaastaks on ajaliselt reaalne.
Kristi Aron – selles mõttes on reaalne, kui võtta aluseks riiklik õppekava ja hetkel mitte minna
uuendusi otsima. Õppekava on riiklikult olemas. Enamus ainekavad on ka olemas, aga tuleb üle
vaadata, kas nad lähevad kokku riikliku õppekava osaga.
Koidu Saamot – millised on need teised asjad, millele rõhute kõige rohkem?
Kristi Aron – teised asjad on personaliküsimused, näiteks et esimese kooliastme puhul oleks klassil
oma õpetaja. Hetkel on käimas konkursid.
Krista Keedus soovib teada, mis seis on matemaatika eksamiga seotud Haridus- ja
Teadusministeeriumi järelevalvega seoses.
Kristi Aron – analüüsitakse eksameid, käisid võtmas ka selgitusi kooli pidajalt, eksamikomisjonilt,
koolijuhilt, õppejuhilt, kohtusid lastevanematega. Koolijuht esitas täiendavaid andmeid. Tulemust
veel ei ole.
Annes Naan – kas tuleb ka mingi hinnang sellele 228 allkirjaga pöördumisele?
Kristi Aron – teenistuslik järelevalve saab anda hinnangu sellele olukorrale, mis valitseb koolis.
Vello Väinsalu – võtame informatsiooni teadmiseks ja jääme ootama teenistusliku järelevalve
menetluse lõppedes vallavalitsuse informatsiooni selle kohta, mis on vallavalitsuse järgmised käigud
kooliga seoses. Palume volikogu toimuvaga kursis hoida.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
III
Muud küsimused
Leo Aadel – ajakirjanduses on kajastatud omavalitsusliidu seisukohta, et me ei nõustu tasuta
transpordiga. Me ei poolda tasuta ühistransporti kõigile. Kui toetada, siis lapsi, õpilasi ja eakaid,
kõige tundlikumaid sihtrühmi. Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatuse esindus on saanud
volitused läbi rääkida ministeeriumiga, et see olukord kuidagi lahendada. Me toetame tasuta
ühistransporti, aga tingimusega.
Vello Väinsalu soovib teada Võsu Koolile koostatud ehitusliku ekspertiisi aktiga seoses, mismoodi
sellega edasi liigutakse.
Leo Aadel – kohtume koolijuhi ja valla majandus- ja hankejuhiga ja võtame ekspertiisist välja aja- ja
tegevuskava ning alustame kõige kriitilisemate tegevustega, nendele lahenduste otsimisega.
Vello Väinsalu palub saata see dokument volikogu liikmetele tutvumiseks ja informeerida volikogu
ka edasiste tegevuste kavandamisest.
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Tea Treufeld – kuidas arengukava tegemine sujub, mis on vahepeal tehtud?
Leo Aadel – eelmisel istungil esitatule hetkel midagi lisada ei ole. Töö käib. Oleme valmis
arengukava eelnõu esitama volikogule augustikuu istungil.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teatab, et järgmine korraline volikogu istung toimub 21.
augustil ning lõpetab istungi kell 16:25.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

