HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XVI istungi
PROTOKOLL
vallamaja

20. november 2018 nr 16

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:35.
Istungit juhatavad volikogu esimees Vello Väinsalu ja volikogu aseesimees Margus Punane. Protokollib
sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 14 volikogu liiget: Margus Punane, Kristjan Alanurme, Leo Bergström, Annika Hallimäe,
Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Mare Raja, Koidu Saamot,
Triin Toming, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Anti Puusepp, Greete Toming ja Tea Treufeldt.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must, majandus- ja hankejuht Aivar
Aruja, planeerimisspetsialist Peep Linno, keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn ning Haljala Lasteaed
Pesapuu direktor Riina Tamberg.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ega ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord ja
paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
PÄEVAKORD:
1. Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava aastateks 2018-2022 ja sisehindamise aruanne
2. Volikogu esindaja nimetamine Võsu Kooli hoolekogusse
3. Kaasava eelarve määruse muutmine
4. Vallavara koormamine hoonestusõigusega (Sõstra tn kinnistud)
5. Loa andmine vallavara võõrandamiseks (end Annikvere koolimaja)
6. Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks (hooldusmasina liisimine)
7. Võsu aleviku Merisiili detailplaneeringu kehtestamine
8. Raiemäärus
9. Haljala valla tunnustuste avaldamise kord
10. Ühinemislepingu muutmise algatamiseks rahvaküsitluse läbiviimine
11. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine
12. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I

Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine ja sisehindamise
aruande kooskõlastamine
Päevakorrapunkti arutelul osaleb Haljala Lasteaed Pesapuu direktor Riia Tamberg.
1.1 Haljala Lasteaed Pesapuu sisehindamise aruande kooskõlastamine
Abivallavanem Kristi Aron tutvustab eelnõud – sisehindamise aruanne on sisendiks arengukava
koostamisele ja seda tuleb lasteaias teha vähemalt iga kolme aasta kohta. Aruanne kooskõlastatakse
lasteasutuse hoolekogu, pedagoogilise nõukoguga ja ka kooli pidajaga. Aruanne annab ülevaate lasteaia
arengust kolme aasta lõikes.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kooskõlastada lasteaia sisehindamise aruanne 2015-2018 ning võeti vastu
otsus nr 63 “Haljala Lasteaed Pesapuu sisehindamise aruande kooskõlastamine“
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1.2 Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine
Kristi Aron jätkab – arengukava on koostatud koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.
Lähtekohad on eelneva perioodi arengukava, 2016. aastal koostatud SWOT-analüüs ja hetk tagasi
kooskõlastatud sisehindamise aruanne.
Margus Punasel on küsimus lasteaia direktorile – kas aastate jooksul on murekohtade ja tugevuste
fookused nihkunud?
Riina Tamberg – lasteaia siseselt teeme me analüüsi igal aastal nii õppetegevuse osas kui ka kogu
arengukava tegevuskava põhiselt. Suund on ikka paremuse poole. 2016 tehtud SWOT-analüüsis toodud
nii mõnedki ohud ja nõrkused on tänaseks juba paranenud. Oma tegevuses oleme läinud arvutipõhiseks,
kasutame lasteaedadele loodud infosüsteemi ELIIS. Oleme õppiv organisatsioon.
Krista Keedus – arengukavast ei tulnud välja, et laste arvuga oleks probleeme. Kas laste arv on kolme
aasta jooksul stabiilne?
Riina Tamberg – see aasta on esimene õppeaasta, kus meil on kaheksa täis aiarühma ja koolieelikuid on
meil üle normi. Praegusel hetkel probleemi ei ole. Me ei aja taga maksimum laste arvu, pigem lähtume
kvaliteedist, lapsest. Laste arv võib väheneda, aga pered liiguvad ja alati on aasta jooksul lapsi juurde
tulnud. Loodame, et meie piirkond on piisavalt atraktiivne, et pered tulevad siia elama.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kiita lasteaia arengukava aastateks 2018-2022 eelnõu heaks ning kehtestati
määrus nr 47 “ Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava kinnitamine“
II
Volikogu esindaja nimetamine Võsu Kooli hoolekogusse
Kristi Aron selgitab, et vastavalt Võsu Kooli hoolekogu moodustamise korrale peab kooli pidaja esindaja
hoolekogus olema volikogu liige.
Istungi juhataja teeb ettepaneku ja paneb hääletusele kinnitada salajase hääletamise läbiviimiseks
kolmeliikmeline hääletamiskomisjon koosseisus Riina Must, Kristi Aron ja Marika Sundla.
Poolt hääletab 14 volikogu liiget.
Istungi juhataja palub esitada hoolekogu liikme kandidaadid. Ta esitab kandidaadiks Anti Puusepa, kelle
nõusolek on olemas.
Ettepanekuid rohkem ei ole ja istungi juhataja sulgeb kandidaatide nimekirja ning annab sõna
hääletamiskomisjonile, kes viib läbi salajase hääletuse protseduuri.
Toimub salajane hääletamine.
Hääletamiskomisjoni esimees Riina Must loeb volikogu liikmetele ette hääletamistulemuste protokolli,
mille alusel hääletas Anti Puusepa poolt 14 volikogu liiget, seega on hoolekogu liikmeks valitud Anti
Puusepp.
Istungi juhataja paneb täiendatud eelnõu hääletusele.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kinnitada Võsu Kooli hoolekogu liikme valimistulemused ning võeti vastu
otsus nr 64 “Volikogu esindaja valimine Võsu Kooli hoolekogusse“
III
Kaasava eelarve määruse muutmine
Vallasekretär Riina Must – määruse muutmise eesmärk on alustada kaasava eelarve menetlusega juba
enne eelarveaasta algust.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille lisab, et komisjon kiitis muudatusettepanekud heaks.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kiita muutmisettepanekud heaks ning kehtestati
määrus nr 48 “Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 15 „Kaasava eelarve
rakendamine Haljala valla eelarves“ muutmine“
IV
Vallavara koormamine hoonestusõigusega (Sõstra tn kinnistud)
Majandus- ja hankejuht Aivar Aruja – kehtestatud detailplaneeringu alusel on moodustatud krundid
Sõstra 2, 4 ja 8. Ettepanek on panna need müüki. Eesmärk on tuua meile uusi elanike. Kinnistutel tuleb
veetrass juurde, aga detailplaneeringu järgi tuleb kanalisatsioon lahendada kogumismahutitega, kuna
liitumispunktid on väga kaugel.
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Koidu Saamot soovib teada, kui suur on Haljala alevikus elamumaa ruutmeetri hind.
Aivar Aruja selgitab, et Uus põik hoonestatavate kinnistute hinnaks määrati 2.54 eurot m2 ja Sõstra tänava
kinnistute hind võiks olla sama. Selle hinnaga omavalitsus omandas need maad.
Koidu Saamot – kui hakatakse kokkuleppeid sõlmima, siis Asjaõigusseaduse § 2442 ütleb, et kui
hoonestusõigus on seatud elamu püstitamiseks, ei või kokku leppida väiksema hüvitise maksmises kui
kaks kolmandikku hoonestusõiguse harilikust väärtusest.
Aivar Aruja – meie vallavara kord ei luba harilikust väärtusest allapoole minna. Kui enampakkumisel
pakutakse rohkem, siis on see hea, aga kui tahame müüa alla hariliku väärtuse, peame tulema uuesti
volikokku. Hoonestusõigusel on teatud tingimused.
Krista Keedus soovib teada, kas ja kuidas on hoonestajal õigus pangast laenu saada.
Aivar Aruja selgitab, et nad omandavad hoonestamata kinnistu ja ainult maatüki hind ei taga hüpoteeki.
See võib olla ka üks vähese huvi põhjuseid.
Toimub arutelu.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega koormata hoonestusõigusega 25 aastaks avaliku enampakkumise korras
järgmised valla munitsipaalomandis olevad Haljala alevikus asuvad krundid:
Sõstra tänav 2 elamumaa pindalaga 1 584 m2; Sõstra tänav 4 elamumaa pindalaga
1 862 m2 ja Sõstra tänav 8 elamumaa pindalaga 1 771 m2. Võeti vastu
otsus nr 65 “Vallavara koormamine hoonestusõigusega“
V
Loa andmine vallavara võõrandamiseks (end Annikvere koolimaja)
Aivar Aruja - kinnistul asuvad endine koolihoone, kelder, abihoone ja internaadimaja. Koolimaja puhul
on tegemist muinsuskaitse objektiga. Vallavalitsus lasi teha hinnakalkulatsiooni. Kinnistu väärtus võiks
olla 8-10 000 eurot.
Koidu Saamot – kas konkreetset huvi selle koolimaja vastu on tuntud ja kas vald endal mingit
kasutusvõimalust seal ei näe?
Aivar Aruja – üks konkreetne huviline on olnud, kes soovis valla seisukohta. Ta teab ka muinsuskaitse
tingimustest.
Aivar Aruja annab ülevaate maja olukorrast ja lisab, et kuna vald valitsemiseks seda hoonet ei vaja ja ka
kohalik külaselts pole huvi üles näidanud, tuleks kinnistu realiseerida.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega anda vallavalitsusele luba korraldada Annikvere külas asuva hoonestatud
Kooli kinnistu võõrandamiseks ning võeti vastu
otsus nr 66 “Loa andmine vallavara võõrandamiseks“
Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks (hooldusmasina
liisimine)
Aivar Aruja tutvustab esitatud eelnõud ja lisab – Võsu-Käsmu kergliiklustee ja Võsu aleviku hooldust
tuleb teha pidevalt. Olemasoleva atv-ga on septembrist aprillini päris ekstreemne tööd teha. Praeguse
masina puudus on ka see, et ta pühib lehed lihtsalt kõrvale. Uuel masinal, mida tahame liisida, on
võimekus koguda sodi kokku ja selle saab eemale viia. Lisaks veel liivatamine, sahkamine ja ka suvine
niitmine.
Urve Kingumets – kes hakkab reaalselt tööd teostama?
Aivar Aruja – traktorist on olemas, aga asendajat talle ei ole.
Koidu Saamot soovib teada, kui suur on minimaalne ja kui suur maksimaalne rahaline kohustus vallale.
Aivar Aruja – volikogu annab hanke korraldamiseks loa. Indikatiivne hind on 48 tuhat. 8 tuhat maksab
vana atv, mille saame maha müüa. Kui võtame kohustuse viie aasta peale, siis on aasta maht kusagil 6-7
000 eurot.
Aide Veinjärv – vanal atv-l oli varustus olemas: roomikud, sahk ja planeeriti temaga ka kergteele
suusarajad sisse vedada. Kas uuel masinal on samad võimalused?
Aivar Aruja – uue masina võimekus suurem. Arvan, et kergtee ei ole suusatamiseks, suusarada tehakse
tee kõrvale või siis kuhugi mujale.
VI
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Aivar Maureri arvates ei õigusta soetada soovitud masin ennast.
Vello Väinsalu – kuna tegemist on üle ühe eelarveaasta võetava kohustusega, peab otsustama volikogu.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 8 poolt- ja 4 vastuhäälega anda vallavalitsusele luba võtta kohustus järgnevaks viieks
eelarveaastaks ja viia 2018 aastal läbi lihthanke menetlus vallale hooldusmasina
rentimiseks ning võeti vastu
otsus nr 67 “ Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks ja riigihanke
korraldamiseks“
Vello Väinsalu taandab end järgmise päevakorrapunkti arutelult, kuna on detailplaneeringuga seotud. Ta
annab istungi juhtimise üle volikogu aseesimehele Margus Punasele ja lahkub ise istungiruumist.
Istungit juhatab volikogu aseesimees Margus Punane.
VII Võsu aleviku Merisiili detailplaneeringu kehtestamine
Margus Punane – saan aru, et kõik detailplaneeringu menetlusprotseduurid on läbi viidud ja etteheiteid
olnud ei ole.
Planeerimisspetsialist Peep Linno lisab, et detailplaneering on ka Rahandusministeeriumist heakskiidu
saanud ja kehtestamiseks valmis.
Triin Toming – kuidas avalikul arutelul planeering vastu võeti?
Annika Hallimäe – arutelu toimus siis, kui kõik olid puhkusel. Minu arvates ei tea kohalikud inimesed,
mis sellele alale tegelikult tuleb ja mida see endaga kaasa toob. Kõik tahavad vaikust ja rahu. Selline
lahendus takistab minu meelest Võsu arengut.
Toimub arutelu planeeringulahenduse üle.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 9 poolt- ja 3 vastuhäälega kiita Võsu aleviku Merisiili detailplaneeringulahendus heaks
ning võeti vastu
otsus nr 68 “Merisiili detailplaneeringu kehtestamine“
/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Punane
Volikogu aseesimees
Vello Väinsalu naaseb ja jätkab istungi juhatamist.
VIII Raiemäärus
Keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn tutvustab volikogule esitatud eelnõud ja selgitab, et raieloa asemel
rakendatakse raietestist, mis tuleb maaüksuse omanikul vallavalitsusele esitada. Võrreldes endise Vihula
ja endise Haljala kordadega on muutunud raiutava puu minimaalne rinnasdiameeter, endise 8 cm asemel
on see nüüd 12 cm. Teine suurem muudatus, raieperioodi kehtestamine 15.07 – 15.04, tuleneb
metsamajandamise heast tavast: puid ei tohi maha võtta
lindude pesitsemise ajal.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kiita raiemääruse eelnõu heaks ning kehtestati
määrus nr 49 “Raiemäärus“
IX
Haljala valla tunnustuste avaldamise kord
Riina Must – määrus sai ette valmistada mõlema valla endiseid määruseid arvestades. Endises Vihula
korras oli Aasta Tegija ja Haljalal olid nii Aasta Tegija kui Aasta tegu. Uues korras on Aasta tegu. Sellega
olid ka komisjonid päri. Kogukonnakomisjonilt tuli hiljem veel ettepanek tuua preemiasummad
määrusesse sisse, nagu oli endises Vihula korras. Täna neid siin sees ei ole. Minu ettepanek on määrus
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täna kehtestada, et me jõuaksime detsembris kandidaatide esitamise välja kuulutada. Summad võib
kinnistada detsembrikuu istungil või jätta vallavalitsusel kinnitada.
Annes Naan – kas volikogu pädevusse jääb ainult elutööpreemia?
Riina Must – volikogu kinnitab selle, aga hääletuse protseduuri viib läbi vallavalitsuse poolt moodustatud
komisjon.
Vello Väinsalu – kõik ettepanekud esitatakse vallavalitsusele, otsustamine käib vallavalitsuse tasandil.
Riina Must – komisjon teeb lõppotsuse. Ainult elutööpreemia puhul teeb lõppotsuse volikogu.
Koidu Saamot märgib, et varem esitati Haljalas volikogu liikmetele kõik rahva poolt esitatud kandidaadid
ja volikogu otsustas. Tema arvates on volikogu küllaltki laiapõhjaline komisjon otsustamaks ja selleks ei
pea eraldi komisjoni moodustama.
Riina Must – tänaseks sellist ettepanekut eelnõusse pole üheltki komisjonilt, kus seda arutati, tulnud.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Krista Keedus – on hea kui see tuleb ka volikokku, antud kord ei
välista seda. Kas Haljalas tuli komisjoni eelnevalt vallavalitsuse poolt läbi vaadatud nimekiri?
Riina Must – jah. Hääletusprotsess oli pikk. Komisjonid andsid oma hääled, siis vallavalitsus ja lõpuks
volikogu ja sellest tuli lõplik otsus.
Vello Väinsalu – praegu moodustab vallavanem koostöös volikogu esimehega komisjoni. Volikogu roll
on olemas. Pigem on küsimus selles, kas komisjoniks ongi volikogu või on üks viie liikmeline komisjon,
kes teeb valiku. Mulle tundus, et komisjon oleks ehk parem.
Krista Keedus – § 4 lõike 1 viimane lause ütleb: Komisjon teeb Haljala Vallavolikogule ettepaneku
määrata elutööpreemia isikule, kelle poolt hääletas enamus komisjoni liikmeid. Kui saame praegu seda
muuta, siis võiks komisjon teha ettepaneku mitte ainult elutööpreemia, vaid kõikide tunnustuste osas.
Sellega oleks komisjoni pädevuses eelvaliku tegemine.
Vello Väinsalu – täna me muudatusi eelnõusse enam teha ei saa, kuna ühtegi kirjalikku ettepanekud pole
laekunud. Aasta lõpp on kohe käes ja selleks, et tunnustuste saajad välja selgitada, oleks meil vaja see
kord vastu võtta. Järgmisel korral saame vajadusel tulla selle juurde tagasi ja muudatused korda sisse viia.
Riina Must lisab, et esitatud muudatusettepanek ei takista praegu välja kuulutamist.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 12 poolt- ja 2 vastuhäälega kiita tunnustuste avaldamise korra eelnõu heaks ning kehtestati
määrus nr 50 “Haljala valla tunnustuste avaldamise kord“
Lahkub Mare Raja kell 17.15.
Riina Must – Vihula endises korras oli elutööpreemia suuruseks 1600 eurot ja Aasta Tegija preemia 320
eurot. Vastavalt ühinemislepingule halvemaks minna ei tohi. Kas jätta need summad samaks või tõstame?
Vello Väinsalu arvates tulebki nii komisjonidele materjalid ette valmistada, et halvemaks ei läheks.
X
Ühinemislepingu muutmise algatamiseks rahvaküsitluse läbiviimine
Riina Must –volikogul on õigus rahva meelsust läbi rahvaküsitluse küsida. Korralduslik pool on
vallavalitsuse pädevus, ainult küsimus on küsitluspunktide arvus, kas Võsul ja Haljalas on piisav?
Vallavalitsus ootab volikogult sisendit.
Krista Keedus – kas küsitluse läbiviimise tähtaeg, 17. detsember on reaalne? Oleme rääkinud, et küsitlus
peaks olema hästi läbi viidud. Detsember ei tundu selleks kõige parem aeg.
Riina Must – järgmine volikogu istung toimub 18. detsembril. Kõik sõltub sellest, kui pika küsitluse
läbiviimise aja me määrame. Kui hääletuse läbiviimise kohti on rohkem, läheb rohkem aega komisjonil
ka häälte üle lugemiseks. Samuti, millal lõpeb elektrooniline hääletus, sest elektroonilise hääletuse
protokolli saame me isikukoodide järgi ja selle tegemine võtab ka aega. Arvan, et pakutud tähtaeg, 17.
detsember on reaalne.
Aivar Maurer – 17. detsember on alles tulemuste esitamine. Meil on infot vähe. Teame ainult põhimõtet.
Me ei tea, mis tingimustel see läbi viiakse, aga juba otsustame.
Riina Must – kui volikogu täna otsustab rahvahääletuse läbi viia, siis korraldusliku poole otsustab homme
vallavalitsus. Rahvahääletus viiakse läbi nii nagu seadus ette näeb. Valimisjaoskonnad, nimekirjad.
Info läheb valla lehte, mis ilmub järgmisel nädalal. Seega ei ole mõtet enne 3. detsembrit hääletamist
avada. Selleks ajaks on info kõigil olemas.
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Annes Naan suhtub eelarvamusega rahvaküsitulustesse – kaitsen ühinemislepingut edasi, sest ka
ühinemisleping oli rahvahääletusel ja nii Haljala kui Vihula rahvas kiitsid selle heaks. Ühinemislepingus
oli kirjas, kus keskus asub. Nüüd, kaks aastat hiljem teeme uue rahvaküsitluse ja loodame, et inimesed on
oma arvamust muutnud. Kas see ei ole ressursi raiskamine? Ühinemislepingu avamiseks on vaja
volikogus 12 poolthäält.
Koidu Saamot nõustub eelkõnelejaga ja lisab – see on ääretu kiirustamine. Kui tegime suvel arengukava
rahvaküsitlust, oli juttu, et see on halb aeg küsitluse korraldamiseks ja nüüd on vaja vahetult enne jõule
küsitlus läbi viia. See ei ole loogiline, reaalne ega rahvaga arvestamine. Elektrooniline hääletamine tuleb
arvesse ainult inimeste puhul, kes töötavad ja osa nendestki ei ole arvutiga sõbrad. Olen seda korduvalt
rääkinud, aga sellega pole arvestatud.
Riina Must – kui otsustatakse avada ühinemisleping, siis see läheb samamoodi rahvahääletusele ja
avalikule väljapanekule kolmeks nädalaks. Sama protsess tuleb nagunii läbi teha.
Vello Väinsalu – kui volikogu otsustab täna rahvahääletuse korraldada, siis kolm nädalat võiks olla piisav
aeg, et rahvast teavitada ja hääletus läbi viia. Sealt edasi hakkavad toimuma avalikud arutelud. Volikogu
otsustab, kas kinnitab selle või ei kinnita, aga oleme vähemalt protsessi läbi teinud.
Urve Kingumets - lisaks elektroonilisele hääletusele ja küsitluspunktidele Haljalas ja Võsul peaks olema
küsitluspunkte veel, näiteks Karepal ja Vihulas.
Riina Must – esialgu oli ettepanek teha kaks jaoskonda, Haljalas ja Võsul, aga jaoskond ei pea olema ühes
kindlas kohas, vaid võib mobiilselt rännata. See on tehniline küsimus.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 7 poolt- ja 6 vastuhäälega teha vallavalitsusele ülesandeks korraldada vallakeskuse
asukoha võimalikuks muutmiseks ning Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu
muutmise algatamiseks või mittealgatamiseks sisendi saamiseks hääleõiguslike
vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks rahvaküsitlus ning võeti vastu
otsus nr 69 “Rahvahääletuse korraldamine“
XI
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – Uno Õunapuu on esitanud avalduse komisjoni
koosseisust lahkuda. Uue liikme kinnitamine tuleb järgmisesse volikokku.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega arvata eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja Uno Õunapuu
ning võeti vastu
otsus nr 70 “ Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
XII Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Vallavanem Leo Aadel –
- OÜ Monoliit nõue valla vastu
OÜ Monoliit väidab, et neile on tasumata arve uurimis- ja projekteerimistööde eest, tõendeid nad selle
kohta ei suuda esitada, järgmise kohtuistungi aeg on määratud 03.aprillile 2019.
- Õigusaktide väljatöötamise ja esitamise kavatsus detsembri ja jaanuari volikogule
Reklaamimaksu eelnõu
Peremehetu ehitise hõivamise kord
Huvihariduse kava kinnitamine 2019-2020
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Haljala vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord
Haljala Rahvamaja põhimääruse muutmine – vallavalitsus arutab seda ja loodetavasti arvab, et me
taganeme valla kultuuri- ja vabaajakeskuse loomisest. Küll aga pakume alternatiivina välja rahvamaja
sisemise töökorralduse tugevdamise läbi nõukogu, rahvamaja põhimääruse muutmise ja teeme ettepaneku
ka rahvamaja juhataja töölepingut muuta, et anda juurde kompetentsi ja rahvamaja territooriumi piirest
välja tulemise kohustuse.
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine eelnõu
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Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine eelnõu
- Haljala koolihoone projekteerimise riigihange
Pakkumise esitas Infragate Eesti AS, hetkel käib pakkuja kvalifitseerimine ja hindamine –
hinnapakkumisega alustame läbirääkimisi ja loodame mõistliku pakkumisega tulla komisjonidesse.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Istungi juhataja teatab, et järgmine korraline volikogu istung toimub 18. detsembril kell 16 ning lõpetab
istungi kell 17:35.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

