HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XIII istungi

PROTOKOLL
vallamaja

21. august 2018 nr 13

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:05.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 15 volikogu liiget: Margus Punane, Kristjan Alanurme, 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 Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Anti Puusepp ja Triin Toming.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, abivallavanem Kristi Aron ja vallasekretär Riina Must.
Istungi alguseks on kohal 14 volikogu liiget.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Umbusalduse avaldamine vallavanemale
2. Haljala valla Spordikeskuse moodustamine ja põhimäärus
3. Haljala valla noortevolikogu põhimäärus
4. Haljala vallavara valitsemise kord
5. Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord
6. Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 113 „Vara tasuta kasutusse andmine„ kehtetuks
tunnistamine
7. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks (Uus põik3
Haljala alevik)
8. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
8.1 Altpere III uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa menetlusest
8.2 Haljala Kooli järelevalvega seoses
8.3 Kokkuvõte erikontrolli aruandest
I
Umbusalduse avaldamine vallavanemale
Istungi juhataja annab sõna umbusalduse avaldajatele.
Annes Naan – palve on volikogu liikmetele, et hääletada selle järgi, kuidas teie valijad soovisid, mitte
niivõrd pidada kinni kollektiivsetest kokkulepetest.
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Leo Aadel – tõtt öelda tuli 28. juunil minu vastu esitatud umbusaldusavaldus mulle üllatusena ja
üllatusena seetõttu, et tegelikult viimaste kuude hääletamised vallavalitsuse poolt esitatud eelnõude osas
on olnud valdavalt ühehäälsed.
Saabub Annika Hallimäe kell 16:03.
Leo Aadel jätkab - allakirjutanud kinnitavad, et ei taotle koalitsioonilepingu avamist ega volikogu ja
vallavalitsuse struktuuriüksuste muudatusi. See hinnang lükkas just ümber avalduse alguses ette heidetud
personalipoliitika, mis on nende hinnangul läbimõtlematu ja läbipaistmatu. Minu hinnangul on
lähitulevikus vajalik siiski koalitsioonileping avada sisu täiendamiseks. Umbusaldajad on oma avalduse
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motiveerimisel piirdunud paljusõnaliste süüdistustega nagu mittesujuv haldamine, pärssiv areng, tuleviku
hämardamine, esitamata siinjuures, milles on see kahju tekkinud, on ta materiaalne või moraalne. Seetõttu
ei pea ma vajalikuks hakata tõestama siin ja praegu vastupidist. Küll aga soovin juhtida tähelepanu
mõnele minu aadressil ette heidetud süüdistusele. Kindlasti ei ole ma kunagi ei halvustanud ega
kahjustanud ei endise Vihula valla ega tänase Haljala valla mainet ega väärikust ja sealhulgas nende
kodanikke. Olen avatult ja avalikult rääkinud maksumaksja raha otstarbekast kasutamisest ja leian
jätkuvalt ja kindlameelselt, et endise Vihula valla laenuvõimekuse maksimaalne ära kasutamine,
ebaõnnestunud juhtimisotsused ning finantssuutmatu olukorra tekitamine ametnikele ja töötajatele 2017.
aasta detsembrikuu töötasu välja maksmisel ehk siis mitteväljamaksmisel on küll valla mainet oluliselt
kahjustavad tegevused. Haljala Kooli õppetegevuse ümberkorraldamine ja taristu ehitamiseks täiendavate
Euroopa Liidu struktuurivahendite taotlemine, samuti valla sümboolika kasutusele võtmine – selles
protsessis on küll kaasa rääkinud kõik volikogu liikmed nii endisest koosseisust kui praegusest,
asjaomased komisjonid, vallavalitsused, õpetajad, õpilased, lapsevanemad ja vallakodanikud. Seetõttu ei
ole siin kuidagi tegemist vallavanema kombineerimisega. Inimlikult mõistan ma umbusaldajate tahet.
Olen teile ebamugav ja tülikas. Kindlasti ei ole ma eksimatu ja asendamatu. Olen teinud vigu, tunnistan
seda, aga olen õppinud nendest vigadest ja kindlasti valmis neid mitte kordama. Selle üheksa kuu jooksul
olen ma kindlasti tegutsenud koos meeskonnaga parimal moel, et meie uus vald üles ehitada ühtsena,
jätkusuutlikuna ja edukana, seda nii kaasamisel kui koostöös kõigiga. Alati saab paremini ja mul on
energiat ja motivatsiooni selle nimel pingutada. Aitäh.
Küsimusi pole.
Vello Väinsalu – umbusaldus läheb läbi juhul kui selle poolt on koosseisu enamus ehk siis 9 volinikku ja
hääletamine on avalik. Kes on selle poolt, et avaldada vallavanem Leo Aadelile umbusaldust?
Toimub hääletamine.
Poolt hääletab 6 ja vastu on 9 volikogu liiget.
OTSUSTATI: vallavanemale umbusaldust mitte avaldada.
II
Haljala valla Spordikeskuse moodustamine ja põhimäärus
Istungi juhataja annab sõna abivallavanemale Kristi Aronile.
Kristi Aron – palume volikogult luba moodustada olemasoleva Võsu spordihoone ja teiste spordirajatiste
baasil Haljala valla Spordikeskus. Taotlus on kantud vajadusest hallata spordiobjekte ja spordi sisulist
tegevust ühtsest organisatsioonist ühtse personali kaudu ühtsetel printsiipidel. Põhimäärus on samuti
vallaülene.
Tea Treufeldt – kas juhataja ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras?
Kristi Aron – organisatsiooni juhile tuleb avalik konkurss. Tahame nägemusi, visioone, millises suunas
nad soovivad ja tahavad spordielu arendama hakata. Mis puudutab põhipersonali, siis loodame ja
soovime, et nad tahavad jätkata. Natuke reformime töö sisulist poolt.
Margus Punane – saan aru, et edaspidi on tänu uuele organisatsioonile ja nendele inimestele ka Haljala
võimla edaspidi nädalavahetustel avatud.
Kristi Aron – saaksime rotatsiooni korras, arvestades nende inimeste võimalusi, panna neid liikuma. Need
inimesed oleksid nii administraatorid kui tegevusjuhid. Sisu oleks natuke laiem.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Krista Keedus lisab, et teema oli komisjonis arutusel ja komisjon
leiab, et on väga mõistlik, kui üks konkreetne asutus üle kogu valla kannab nii spordihoonete kui
-rajatiste eest hoolt.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb Haljala valla Spordikeskuse moodustamise ja
põhimääruse kinnitamise eelnõud hääletusele.
Toimuvad hääletused.
OTSUSTATI: 14 poolt- ja 1 vastuhäälega moodustada alates 1. jaanuarist 2019 Haljala Vallavalitsuse
hallatav asutus Haljala valla Spordikeskus ja võeti vastu
otsus nr 58 “ Haljala valla Spordikeskuse moodustamine“
OTSUSTATI: 14 poolt- ja 1 vastuhäälega kinnitada loodava spordikeskuse põhimäärus ning kehtestati
määrus nr 32 „Haljala valla Spordikeskuse põhimäärus“
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III
Haljala valla noortevolikogu põhimäärus
Istungi juhataja annab sõna eelnõu esitajale Greete Tomingale.
Greete Toming – noortevolikogu oli olemas ka endises Haljala vallas. Eelnõu on üle vaadanud ka valla
mõlema kooli õpilasesindused ning volikogu haridus- ja noorsookomisjon. Loodan, et volikogu liikmed
on nõus sellega, et noored saavad võimaluse valla elus kaasa rääkida.
Krista Keedus– millal toimuvad noortevolikogu valimised?
Vallasekretär Riina Must selgitab, et noortevolikogu moodustatakse kaheks aastaks ja valimised toimuvad
noortevolikogu valimisaasta oktoobrikuu viimasel nädalal.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada noortevolikogu põhimäärus ning kehtestati
määrus nr 33 „Haljala valla noortevolikogu põhimäärus“
IV
Haljala vallavara valitsemise kord
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Leo Aadel – kord on üle vaadatud vastavalt kehtivale seadusandlusele. Vallavara käsutamine, kasutamine
ja võõrandamine peab olema efektiivne. Valitsemiseks mittevajaliku vara kohta esitatakse
võõrandamiseks ettepanekud volikogule ja valitsemiseks vajalik vara võiks teenida maksimaalset tulu.
Eelnõu on käinud kaks korda asjaomastes komisjonides kooskõlastamisel.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolt- ja 1 vastuhäälega kinnitada vallavara valitsemise kord ning kehtestati
määrus nr 34 „Haljala vallavara valitsemise kord“
V
Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Leo Aadel – ühinemisleping nägi ette, et ühinemisjärgselt võtame kasutusele parimad praktikad. Endises
Haljala vallas oli selline kord olemas. Toetuse määr võiks olla kuni 1000 eurot aastas ja oleme
täiendanud ka hindamise põhimõtteid. Lisaks tee suuremale kasusaajate hulgale, soodsaimale
maksumusele ja ka varasemale toetuse mittesaamisele lisasime punkti: eratee võiks teenindada vähemalt
kahte kinnistut. Kuna meil on ka tänavuses eelarves olemas reserv suurusjärgus 5 000 eurot, siis peale
volikogu poolt heakskiitu kuulutame välja erandkorras veel ka sel aastal taotluste vastuvõtu. Teade ilmub
augustikuu lehes ja taotlusi võtame vastu 15. septembrini.
Aide Veinjärv soovib teada, mis alusel tehakse valik, kui taotlusi tuleb palju.
Leo Aadel – kasutame korras toodud hindamispõhimõtteid. Sellest moodustub pingerida ja kui taotlused
on võrdsed, taotleme volikogult lisaraha.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega kinnitada erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord ning kehtestati
määrus nr 35 „Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord“
VI
Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 113 „Vara tasuta kasutusse andmine„ kehtetuks
tunnistamine
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Leo Aadel tutvustab eelnõud ja selgitab, et eelnõu on kooskõlastatud keskkonna-, maa ja planeeringute
komisjonis. 2016 märtsis anti vara MTÜ-le Võsu Spordiklubi tasuta kasutusse, lepingut aga ei sõlmitud.
Vallavalitsus esitas MTÜ-le 2018 veebruaris järelepärimise, millele kahjuks vastust ei saanud, ka
kordusjärelepärimisele ei vastatud. Vallavalitsus ei näe ka edaspidi sellel maa-alal perspektiivi
arendustegevuseks ja teeb ettepaneku otsus tühistada.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
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OTSUSTATI: 15 poolthäälega tunnistada Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsus nr 113, millega anti
MTÜ-le Võsu Spordiklubi otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat osa Võsu
alevikus asuvast kinnistust Võsu rand 1, kehtetuks ja võeti vastu
otsus nr 59 “ Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 113 „Vara tasuta
kasutusse andmine„ kehtetuks tunnistamine“
VII

Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hüpoteegiga koormamiseks (Uus
põik3 Haljala alevik)
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Leo Aadelile.
Leo Aadel tutvustab eelnõud – tegemist on varasemalt hoonestusõiguse läbi võõrandatud kinnistuga,
mille kohta on tulnud taotlus anda hoonestusõigus üle teisele isikule. Palume volikogu nõusolekut
notariaalse tehingu teostamiseks.
Krista Keedus – kas poleks mõistlikum ära müüa?
Leo Aadel – kui lihtsalt müüa, siis see ei kohusta hoonet püstitama ja maatükk võib seisma jääda.
Hoonestusõigus näitab ära omaniku tahte hoone püstitada ja mõistliku aja jooksul asuda sinna elama.
Tegemist on perspektiivse elamu-alaga Haljala alevikus.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega nõustuda vallale kuuluvale kinnistule Uus põik 3 Haljala alevikus seatud
hoonestusõiguse võõrandamisega. Hoonestusõiguse võõrandamise nõusolek anda
tingimusel, et hoonestusõiguse omandajale lähevad üle kõik valla ja hoonestaja vahel
sõlmitud hoonestusõiguse ja asjaõiguslepingust tulenevad õigused ja kohustused.
Võeti vastu
otsus nr 60 “ Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja
hüpoteegiga koormamiseks“
VIII Vallavalitsuse info ja muud küsimused
8.1 Altpere III uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu loa menetlusest
Leo Aadel – vallavalitsus on ette valmistanud vastuskirja eelnõu. Keskkonnaamet on algatanud menetluse
uuringuloa välja andmiseks. Võtsime aluseks Riigikohtu varasema seisukoha ja ka endise Vihula
Vallavalitsuse negatiivse kogemuse, kus nad kaebasid otsuse kohtusse. Tegemist oli Noonu külas
geoloogilise uuringuloa väljastamisega. Vaidlustati uuringuloa väljastamine. Riigikohus ütleb väga
selgelt, et uuringuloa väljastamine ei tähenda automaatselt kaevandamisloa välja andmist ja
kaevandamist. Näeme, et praegu selle vaidlustamine oleks perspektiivitu. Vihula Vallavalitsus põhjendas
väga hästi ära kõik võimalikud keskkonnast ja inimfaktorist tulenevad aspektid. Riigikohus oli väga
resoluutne. Mis ei tähenda seda, et need argumendid võivad tulla hiljem juba siis kaevandamisloa
väljastamisel kaalumisele. Sellisel juhul me kindlasti asume kogukonna poolel ja kaitseme
argumenteeritult ja põhjendatult kõiki seisukohti. Vastame pöördujatele, et uuringuloa väljastamiseks
meil täna argumentatsioon ja põhjendused puuduvad. Küll aga nõuame edasises menetluses
keskkonnamõjude hindamise läbiviimist, avalikustamist ja kogukonna kaasamist.
Aide Veinjärv – Noonu külas oli tegemist eraisikule kuuluva maaüksusega, aga Altpere liivakarjäär
kuulub riigile. Kui Noonu külas lubati algselt teha 20 puurauku 8 m sügavusele, siis tänaseks on
selgunud, et nüüd on lubatud puuraukude tegemine kuni 20 m sügavusele. Maa, mis on juba täna
kõrbenud ja kuivanud, võib jääda täiesti ilma veeta.
Vello Väinsalu – saan aru, et Altpere III puhul ei eelda kaeveloa saamine keskkonnamõjude hindamist,
kuna territoorium on väiksem ja ei lähe selle nõude alla, aga me saame seda nõuda.
Leo Aadel – see oleks asjakohane nõudmine.
Margus Punane – keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonis oli jutuks, et tegemist ei ole uue alaga.
Samas kõrval on karjäär olemas. Täna soovitakse seda laiendada. Meil on õigus nõuda uuringut.
Riina Must – täna on tegemist uuringuloa menetlusse võtmise teavitusega, aga kui tuleb taotlus
uuringuloa eelnõu kooskõlastamiseks volikogu menetlusse, siis saame nõuda keskkonnamõjude
hindamist.
Vello Väinsalu – täna on inimesed pöördunud volikogu ja vallavalitsuse poole.
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Leo Aadel – edasises tegevuses nõuame keskkonnamõjude hindamise läbiviimist ning toetame kohaliku
kogukonna argumenteeritud seisukohti elukeskkonna säilitamisel.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
8.2 Haljala Kooli järelevalvega seoses
Kristi Aron – täna on personal olemas. Konkurss kuulutati välja ja õpetajad on leitud ning lepingud
sõlmitud. Õppekava on saadetud kooskõlastusringile õpetajatele ja hoolekogu liikmetele. Kunstiõpetuse
õpetaja on olemas. Kooli direktori kandidaat esitatakse vallavalitsusele kinnitamiseks.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
8.3 Kokkuvõte erikontrolli aruandest
Vello Väinsalu – erikontrolli aruande materjalid on volikogu liikmetele tutvumiseks saadetud.
Erikomisjon kohtus eelmisel nädalal erikontrolli ja auditi läbiviijatega. Küsisime arvamust kahe
valdkonna kohta. Üks puudutas hankemenetlusi nii Vihula vallas kui Haljala vallas ja teine Vihula
Vallavalitsuse poolt sõlmitud lepinguid ja tehtud tehinguid MTÜ-ga Võsu Sadam. Koondhinnang oli, et
hanke osas Vihula Vallavalitsuses protseduur ei toimunud olulises osas ja esines vastuolusid
õigusaktidega. Haljala Vallavalitsuses protseduur toimis, kuid vajab olulisi täiendusi. MTÜ-ga Võsu
Sadam seotud tehingute osas olid Vihula Vallavalitsuse tehingud MTÜ-ga õigusvastased ja ei olnud
majanduslikult põhjendatud või vähemalt ei ole seda võimalik tagantjärele tõestada. Selle hinnangu põhjal
otsustas komisjon esitada erikontrolli materjalid volikogule ja teha vallavalitsusele ettepanek võtta
erikontrollis toodu aluseks edasise töö korraldamisel hankemenetluses ning MTÜ-ga Võsu Sadam pidada
vallavalitsusel läbirääkimisi hoonestusõiguse lõpetamise võimaluste üle.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
8.4 Vallavalitsuse info
Leo Aadel annab ülevaate vallavalitsuse tegevusest –
- Käsmu sadama DP - ga seonduvad tegevused ja kohtuasjast
Haljala Vallavolikogu 20.03.2018 otsuse Käsmu sadama DP kehtestamise kohta vaidlustasid Tartu
Halduskohtus 3 kaebajat – SA Käsmu Meremuuseum, MTÜ Käsmu Lahe Kalur ja eraisik Haivo Laulik.
Kaebusega taotleti DP tühistamist ja esialgse õiguskaitse rahuldamist. Tartu Halduskohus võttis kaebuse
menetlusse ja rahuldas esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt. Valda esindab kohtuvaidluses
vandeadvokaat Allar Jõks Sorainenist, kes esitas Tartu Ringkonnakohtule määruskaebuse, mis rahuldati
19.07.2018. Kaebuse sisuline vaidlus jätkub Tartu Halduskohtus. Paralleelselt sellega saab vallavalitsus
teostada maakorralduslikke toiminguid DP piirides. KM algatas Käsmu külas Merekooli tn 1 kinnisasja
vajalikkuse menetluse (kasutusse andmine/võõrandamine), VV esitas taotluse valla kaasamiseks, s.h.
Merekooli tn 1 kinnistust ajutise krundi 5b moodustamist ja selle tasuta võõrandamist Haljala vallale. KM
andis positiivse vastuse.
- Haljala Kooli direktori konkursist
Tähtajaga 3.08.2018 laekus kokku 5 sooviavaldust, dokumentide voorus kvalifitseerus 4 kandidaati, kes
on kutsutud vestlusvooru 21.08. Konkursikomisjon teeb ettepaneku vallavalitsusele loodetavasti samal
päeval ja VV kinnitab või ei kinnita kandidaadi ametisse 23.08.
- Haljala Kooli ehitusest (projekteerimisest)
VV viis läbi 2 riigihanget põhiprojekteerija leidmiseks. Viimasel hankel laekus 3 pakkumist, mis ületasid
2 kordselt eeldatava hankemaksumuse. Konsulteerime rakendusüksuse Innovega, kas RHS-e järgi on
võimalik meil asuda läbirääkimistesse pakkujatega hankehinna ja tähtaja osas või viime läbi kolmanda ja
neljanda hanke, niikaua kui saame meid rahuldava tulemuse. Hetkeseisuga on projekteerijad ülehõivatud
ja hinnad vastavad turusituatsioonile.
- Võsu kooli taristu-nõupidamisest ja edasisest tegevuskavast
VV tellis kevadel Võsu koolihoone kohta tehnilise auditi. 18.07. toimus nõupidamine kus kaardistasime
tegevuskava järgnevateks aastateks. Koolijuht sai ülesandeks esitada optimeeritud ruumiprogramm,
jätkame ettevalmistavate tegevustega mis puudutab arhitektuurse ideevõistluse läbiviimist, DP
menetlemist ja rahastusmeetmete otsimist.
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- Võsu Kuurort – haldusleping
15.08. kohtusin SA nõukogu esimehe ja juhatuse liikmega, kellega käisime läbi haldusülesanded, nende
täitmise võimekuse ning esitame ettepanekud halduslepingu sõlmimiseks septembrikuu volikogule ja
komisjonidesse ning näeme ette vahendid 2019 eelarvesse.
- Võsu Mere tänava projektist
EAL on algatanud jätkuprojekti EV100 Hea Avalik Ruum programmile, mille raames plaanitakse lisaks
juba renoveeritud 15 Eesti väikelinna- ja asula keskväljakule projekteerida ning korda teha veel vähemalt
paarikümne asula keskused. Riigihalduse minister Janek Mäggi ja kultuuriminister Indrek Saar on
pidanud projekti prioriteetseks ning lubanud jätkuprojekti rahastuse küsimuse tõstatada 2019. riigieelarve
arutelul.
Oleme EAL-iga teinud koostööd ja Mere tänava kaasajastamine on arvatud projektide hulka. Kuna 2019
riigieelarve arutelu käib ja programme jätkamine ei ole kindel, siis soovib VV esitada 20.11.
Kultuurkapitalile taotluse arhitektuurikonkursi läbiviimiseks. Taotluse sisu ja eelarvet tutvustame
septembrikuu volikogu komisjonides ja volikogus.
- Võsu ranna-ala projektihange
EAS rahuldas osaliselt endise Vihula VV taotluse Võsu ranna-ala taristu arendamiseks. Taotluse eelarve
oli 2017, mis on kindlasti üledimensioneeritud. VV konsulteerib EAS-iga tegevuste ja eelarve
optimeerimiseks. Esmatähtsana näeme parkimisala rekonstrueerimist, riietus- , wc ja pesemisvõimaluste
loomist ning lastele mänguatraktsioonide rajamist.
Aide Veinjärv soovib teada, kas vald osaleb käimasolevas kohalikele omavalitsustele mõeldus
üüripindade ehitamise ja parandamise taotlusvoorus.
Leo Aadel – hetkel ei ole võimekust sobivat üürimaja ehitama hakata. Pikemas perspektiivis on võimalik
selles programmis osaleda.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teatab, et järgmine korraline volikogu istung toimub 18.
septembril ning lõpetab istungi kell 17:05.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

