HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XIII istungi
PROTOKOLL
vallamaja

18. september 2018 nr 14

Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:33.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 16 volikogu liiget: Margus Punane, Kristjan Alanurme, 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 ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Krista Keedus.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, järelevalveametnik Tiit Jõgi ning kogukonna- ja
arendusnõunik Anneli Kivisaar.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord. Toimub
hääletamine.
OTSUSTATI 16 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla heakorraeeskiri
2. Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
3. Haljala Vallavolikogu 20.12.2011 määruse nr 55 „Ruumiandmete seadusest tulenevate õiguste ja
kohustuste delegeerimine“ kehtetuks tunnistamine
4. Küsimuste lahendamise delegeerimine
5. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
6. Haljala valla arengukava 2018-2030 I lugemine ja avalikustamisele suunamine
7. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Haljala valla heakorraeeskiri
Järelevalveametnik Tiit Jõgi tutvustab eelnõud – hetkel kehtivad nii endise Haljala valla kui ka endise
Vihula valla määrused ja uue heakorraeeskirja kehtestamine on vajalik, kuna kahe erineva õigusakti
kasutamine on ebaotstarbekas. Eelnõu on käinud ka komisjonis, kus esitati ettepanekuid, millest osa sai
eelnõusse sisse viidud.
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp – tegime kolm ettepanekut, millest
kaks on heakskiidu leidnud ja üks tagasi lükatud.
Tiit Jõgi selgitab, et komisjoni ettepanekut, lisada tiheasustusega ala kõrvale kompaktse hoonestusega ala,
vallavalitsus heaks ei kiitnud. Küll aga on selgitatud tiheasustusala mõistet – tiheasustusega alad on
üldplaneeringus määratletud alad. Haljala ja Vihula kehtivate üldplaneeringute järgi on need Võsu, Käsmu,
Vergi, Haljala, Essu ja Aaspere.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega kiita heakorraeeskirja eelnõu heaks ning kehtestati
määrus nr 36 “Haljala valla heakorraeeskiri“
II
Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Tiit Jõgi – eesmärgiks on ka siin kehtestada üks määrus kahe asemel ja tuua sisse nõuded, mida looma
omanik tohib teha, mida peab tegema ja mida ei tohi teha. Täna on meil seaduse järgi hulkuva looma
omanikku võimalik võtta vastutusele vaid siis, kui loom on tekitanud ohu kellegi tervisele. Määrus annab
võimaluse koostada ettekirjutus, et loomapidaja järgiks eeskirja nõudeid. Saame sundida looma omanikku
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teatud toiminguid tegema. Meil on võimalik rakendada ettekirjutust, sunniraha. Keskkonna-, maa- ja
planeeringute komisjonilt tuli üks parandus, millega sai ka arvestatud.
Koidu Saamot – mis alustel sunniraha määratakse?
Tiit Jõgi – sõltub asjaoludest. Juriidiliselt on võimalik looma omanikule koostada koheselt ettekirjutus, kui
loom kujutab ohtu ümbruskonnale. Kui ettekirjutust ei täideta, tekib õigus määrata looma omanikule
sunniraha ulatuses, mis talle ettekirjutuses on toodud. See eeldab aga eelnevalt ettekirjutuse koostamist.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega kiita koerte ja kasside pidamise eeskirja eelnõu heaks ning kehtestati
määrus nr 37 “Haljala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“
Haljala Vallavolikogu 20.12.2011 määruse nr 55 „Ruumiandmete seadusest tulenevate
õiguste ja kohustuste delegeerimine“ kehtetuks tunnistamine
Vallavanem Leo Aadel – vallavalitsus palub tühistada vana määruse, mis kaotas kehtivuse käesoleva aasta
mais, kui volikogu andis meile need ülesanded üle.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega tunnistada Haljala Vallavolikogu 20.12.2011 määrus nr 55 kehtetuks ning
kehtestati
määrus nr 38 “Haljala Vallavolikogu 20.12.2011 määruse nr 55 „Ruumiandmete
seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine“ kehtetuks
tunnistamine“
III

IV
Küsimuste lahendamise delegeerimine
Leo Aadel – vallavalitsus taotleb Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate küsimuste delegeerimist
vallavalitsusele.
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming – komisjon oli nõus, et volikogu ei pea nende
küsimustega tegelema. Ainukesena tekkis arutelu küsimus, kas koolide vaheaegu peaks volikogu
otsustama. Komisjon jäi siiski seisukohale, et vallavalitsus on selleks piisavalt pädev.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega nõustuda põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate küsimuste
delegeerimisega vallavalitsusele ning kehtestati
määrus nr 39 “Küsimuste lahendamise delegeerimine“
Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming – palun komisjoni liikmete nimekirjast välja arvata
Berit Vogt ja komisjoni liikmeks arvata Haljala Kooli uue direktori Ivo Tupitsa.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega arvata haridus- ja noorookomisjoni liikmete nimekirjast välja Berit Vogt
ning nimetada komisjoni liikmeks Ivo Tupits. Võeti vastu
otsus nr 61 “Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
V

VI
Haljala valla arengukava 2018-2030 I lugemine ja avalikustamisele suunamine
Kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar – arengukava on käinud kõikides komisjonides ja
ettepanekud on eelnõusse viidud. Täna palume me kinnitada volikogul I lugemise ja saata eelnõu avalikele
aruteludele, mida on planeeritud teha neli: 24.09 Võsul, 25.09 Varangul, 26.09 Karepal ja 27.09 Haljalas.
Vello Väinsalu palub komisjonide esimeestel teha kokkuvõte komisjonis arutatust.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – komisjonis oli pikk arutelu. Hea ülevaate saab siis,
kui kõikide komisjonide ettepanekud on koos ja saab seda vaadata tervikuna. Praegu on päris mitmeid
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punkte sinna juurde lisatud, ka mõned konkreetsed investeeringud. Põhimõtteliselt peaks arengukava
eelarvestrateegiaga kokku minema, aga selleks peaksime nägema kõiki ettepanekuid.
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming – komisjon vaatas arengukavas hariduse ja
noorsootöö osa. Meie ettepanekud puudutasid enamuses Võsu Kooli.
Kogukonnakomisjoni esimees Triin Toming – komisjon tegeles põhiliselt arengukava vormilise poolega.
Kõige enam ettepanekuid tegi Tea.
Tea Treufeldt lisab, et esitas samad ettepanekud ka eelarvekomisjonis ja ettepanekud on arengukavasse
sisse viidud, aga dokumenti tuleb vaadata tervikuna, kus on eelarvestrateegia juures.
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp lisab, et ilma eelarvestrateegiata on
arengukava pigem soovide nimekiri.
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane – sotsiaal, tervishoid ja turvalisus, tervishoiuteenus oli jäänud
sekundaarseks. Perearsti ettepanekul võiks olla tervishoid esimene ja siis sotsiaal ja turvalisus. Fookus
tervishoiule. Visiooni sõnastuse kohapealt leidis komisjon, et haritud ja terve elanikkonna asemel tuleks
kasutada haritud ja tervislike eluviisidega elanikkonna mõistet.
Vello Väinsalu – mis kuupäevaks jõuab eelarvestrateegia volikogu lauale? 15. oktoobriks peaksid olema nii
arengukava kui eelarvestrateegia vastu võetud.
Leo Aadel – eelarvestrateegia on vallavalitsus läbi vaadanud, parandanud ja korrigeerinud ja suunab selle
eelarve- ja majanduskomisjonile. Seaduse järgi ei nõua eelarvestrateegia volikogus kahte lugemist ja
seetõttu on ta järgmistes komisjonides koos arengukavaga, millele loodame avalikelt aruteludelt aktiivset
sisendit saada. Enne volikogule uuesti esitamist teostame ka keelelise korrektuuri. Eelarvestrateegia saame
komisjonile saata veel täna.
Küsimusi pole.
OTSUSTATI lugeda Haljala valla arengukava 2018 – 2030 eelnõu I lugemine lõppenuks ning
suunata eelnõu avalikustamisele.
VII Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Leo Aadel –
- läbi on viidud kaks e-riigihanget. Esimene puudutas üldplaneeringu koostamise hanget ja osutus
edukaks. Laekus neli pakkumist. Praegu käib pakkujate kvalifitseerimine ja hindamine. Teine hange
puudutab Haljala koolihoone peaprojekteerimise teist etappi. Hange nurjus, kuna ei laekunud ühtegi
pakkumist. Riigihangete seadus võimaldab meil kasutada väljakuulutamisega konkurentsipõhist
läbirääkimistega hankeviisi. Konsulteerime SA-ga Innove konkurentsipõhise läbirääkimise
võimaluse osas.
- uurisin Haljala Soojus ja Vihula Valla Veevärk nõukogu esimehelt Aare Vabamäelt, kuidas läheb
ettevõtete ühinemisega. Eeldatavasti on 1. jaanuarist 2019 ettevõtted ühendatud. Küsisin ka
Võsupere-Palmse veeprojekti kohta, mis esialgsetel hinnangutel pidi oktoobris lõppema.
Aivar Maurer selgitab, et sisuliselt tagasilööke ei ole, aga reoveepuhasti käiku andmine lükkub edasi. See
ei takista projekti lõpetamist.
Leo Aadel jätkab – Haljala rahvamaja rekreatsioonialal on ehitustööd lõppenud. Lõppdokumentatsioon
esitatakse PRIA-le väljamakse teostamiseks. Loodame, et menetlus on kiire ja kõikidele nõuetele vastav.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teatab, et järgmine korraline volikogu istung toimub 16. oktoobril
ning lõpetab istungi kell 16:33.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

