HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XVII istungi
PROTOKOLL
vallamaja

18. detsember 2018 nr 17

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:37.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 13 volikogu liiget: Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Anti Puusepp, Koidu Saamot, Triin Toming, Greete Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Kristjan Alanurme, Aivar Maurer, Annes Naan ja Mare Raja.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must, majandus- ja hankejuht Aivar
Aruja, abivallavanem Kristi Aron ja finantsjuht Maarja Kuuskla.
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 12 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine
2. Audiitori määramine
3. OÜ Vihula Valla Veevärk ja Aktsiaseltsi Haljala Soojus ühendamine ja ühinemislepingu
heakskiitmine
4. Aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja kinnitamine
5. Vihula Vallavolikogu 22.06.2010 määruse nr 13 „Vihula Valla Veevärk Osaühingu asutamine ja
põhikirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
6. Nõusoleku andmine teelõikude Maanteeametile üleandmiseks ja väljaehitatavate teede
omandamiseks
7. Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021
8. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
9. Haljala Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 50 „Haljala valla tunnustusavalduste andmise kord“
muutmine
10. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine
11. Ülevaade komisjonide tööst
12. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Haljala valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab valla 2019 aasta eelarve projekti.
Maarja Kuuskla – eelarve projekt on allasutuste juhtide ning eelarve- ja majanduskomisjoni poolt üle
vaadatud. Tulumaksu protsent on hetkel 8,65 juures. Investeeringute osa on peaaegu sama mis
eelarvestrateegias.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille lisab, komisjon vaatas projekti üle ja leidis, et
üldiselt on projekt eelarvestrateegiaga kooskõlas.
Rainer Lille – üksikisiku tulumaks on seal küll eelarvestrateegiaga võrreldes natuke suurem, aga see on
positiivne. Loodame, et edasiste arutelude käigus tuleb selgem seisukoht selles osas, kuidas käituda Võsu
Kuurortiga.
Anti Puusepp soovib teada, miks on võrreldes eelmise aastaga Võsu noortekeskuse töötajate töötasu
langenud.
Abivallavanem Kristi Aron selgitab, et hetkel pole seal töötajat.

Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 istungi protokoll nr 17

Urve Kingumets soovib selgitust sotsiaalvaldkonnas sõidukite kulude suurenemise kohta.
Maarja Kuuskla – elektriautod hakkavad vanaks jääma ja sinna on planeeritud uue auto liising.
Istungi juhataja soovib teada, kas eelarve- ja majanduskomisjon on omalt poolt määranud ka tähtaja
parandusettepanekute esitamiseks.
Rainer Lille – komisjon ei otsustanud.
Anti Puusepp – kellele tuleb esitada ettepanekud?
Vello Väinsalu – ettepanekud tuleb esitada vallavalitsusele, aga selleks peame kokku leppima kuupäeva,
mis ajaks.
Toimub arutelu eelarve edasise menetlemise ajakava üle.
OTSUSTATI lugeda valla 2019 aasta eelarve projekti esimene lugemine toimunuks ja määrata
ettepanekute esitamise tähtajaks 4. jaanuar 2019.
II
Audiitori määramine
Maarja Kuuskla tutvustab volikogule esitatud pakkumisi ja vallavalitsuse ettepanekut määrata
auditeerijaks AMC Audit OÜ.
Eelarve ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – komisjon toetab vallavalitsuse ettepanekut.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 12 poolthäälega määrata valla 2018 ja 2019 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
auditeerijaks AMC Audit OÜ ning võeti vastu
otsus nr 71 “Audiitori määramine“
OÜ Vihula Valla Veevärk ja Aktsiaseltsi Haljala Soojus ühendamine ja ühinemislepingu
heakskiitmine
Vallavanem Leo Aadel tutvustab eelnõud ja lisab, et ühinemislepingu heakskiitmine on volikogu
ainupädevuses ja sellest tulenevalt on vallavalitsus esitanud ka eelnõu.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – komisjoni seisukoht on nõustuda ettevõtete
ühendamisega ja ühinemislepingu heakskiitmisega.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 8 poolt- ja 3 vastuhäälega kiita 23.10.2018 OÜ Vihula Valla Veevärk ja Aktsiaselts Haljala
Soojus vahel sõlmitud ühinemisleping heaks ja ühendada OÜ Vihula Valla Veevärk ja
Aktsiaselts Haljala Soojus nii, et ühendavaks ühinguks on Aktsiaselts Haljala Soojus ja
ühendatavaks ühinguks on OÜ Vihula Valla Veevärk. Võeti vastu
otsus nr 72 “OÜ Vihula Valla Veevärk ja Aktsiaselts Haljala Soojus ühendamine
ja ühinemislepingu heakskiitmine“
III

Saabub Krista Keedus kell 16:13.
IV
Aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja kinnitamine
Leo Aadel tutvustab eelnõud – tulenevalt ühinemise kokkuleppest jätkab aktsiaselts Haljala Soojus.
Põhikirja saab volikogu hiljem muuta.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille lisab, et komisjon on nõus põhikirja kinnitamisega.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 9 poolt- ja 2 vastuhäälega kinnitada Aktsiaselts Haljala Soojus põhikiri, mis jõustub
vastava kande tegemisel äriregistris ning võeti vastu
otsus nr 73 “Aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja kinnitamine“
Vihula Vallavolikogu 22.06.2010 määruse nr 13 „Vihula Valla Veevärk Osaühingu
asutamine ja põhikirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Leo Aadel tutvustab eelnõud.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
V
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OTSUSTATI: 9 poolt- ja 1 vastuhäälega nõustuda seoses OÜ Vihula Valla Veevärk ühendamisega
Aktsiaseltsiga Haljala Soojus Vihula Valla Veevärk OÜ asutamise ja põhikirja kehtetuks
tunnistamisega ning kehtestati
määrus nr 51 “Vihula Vallavolikogu 22.06.2010 määruse nr 13 „Vihula Valla
Veevärk Osaühingu asutamine ja põhikirja kinnitamine“ kehtetuks
tunnistamine“
Nõusoleku andmine teelõikude Maanteeametile üleandmiseks ja väljaehitatavate teede
omandamiseks
Majandus- ja hankejuht Aivar Aruja tutvustab eelnõud ja lisab, et Tallinna maantee Rõmeda-Haljala
teelõik on Maanteeametil kavas aastaks 2020 valmis ehitada ja seoses sellega muutub liikluskorraldus.
Aivar Aruja tutvustab Maanteeametile antavaid ja Maanteeameti poolt vallale pakutavaid teelõike kaardil.
Aivar Aruja – anname ära 2,5 km teid ja vastu saame 4,07 km heas seisukorras teid. Meile antavad
teelõigud jäävad kinnistuid teenindavateks teedeks, et tagada juurdepääsud.
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp lisab, et komisjon nõustus eelnõuga,
kuna vald saab omale korras teed.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nõustuda alljärgnevate vallale kuuluvate kohalike teede lõikude tasuta
üleandmisega Maanteeametile:
1. kohaliku tee nr 1900007 Lehise tee 1,6 km lõik;
2. kohaliku tee 1903029 Arulepiku tee ligikaudu 860 m lõik.
ja võtta tasuta valla omandisse ning määrata avalikku kasutusse alljärgnevad
Maanteeameti poolt väljaehitatavad teed:
1. Küngase kinnistu juurdepääsutee pikkusega ~ 500 m;
2. Kärmu küla juurdepääsud pikkustega ~1560 m ja ~1560 m;
3. Keskküla-Liivaaugu juurdepääs pikkusega ~780 m;
4. Põlluste-Vahemetsa ligipääs pikkusega ~420 m;
5. Kõrvalmaantee 17154 Kihlevere-Aaspere lõik km 9,25-9,65 pikkusega ~380 m;
6. Kõrvalmaantee 17154 Vanamõisa-Veltsi-Päide lõik km 0,04-0,47 pikkusega ~430 m.
Võeti vastu
otsus nr 74 “Nõusoleku andmine teelõikude Maanteeametile üleandmiseks ja
väljaehitatavate teede omandamiseks“
VI

VII Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021
Abivallavanem Kristi Aron tutvustab eelnõud ja seletuskirja ning selgitab – kava on selleks, et
kaardistada valla lastele ja noortele pakutavate huvitegevuste ja huvihariduse kitsaskohad ja sellest
lähtuvalt pakkuda välja nende kitsaskohtade lahendamise plaan. Kava on alusdokument kitsaskohtade
lahendamiseks riigipoolse rahastuse saamisel.
Krista Keedusel on küsimus uute ringide loomise osas – kas võimalikke pakkujaid on olemas?
Kristi Aron – kui on teada võimalikud kitsaskohad, on võimalik ise minna otsima ja on ka vastupidi,
tullakse pakkuma.
Toimub arutelu ringide toimumise aegade üle.
Greete Toming lisab, et statistika põhjal käivad nooremad lapsed võrreldes vanematega väga paljudes
huviringides.
Koidu Saamot – huvihariduse kava punktis 2 on öeldud, et küsitluse tulemused viitasid, et Haljala valla
koolide tunniplaanid, huvitegevuste toimumise ajad ning bussiringide kellaajad ei klapi, mistõttu lastel ja
noortel ei ole võimalik tegeleda huvitegevusega. Haljalast väljaspool külade lapsed ei saa koju tagasi. Kas
oleks võimalik bussiringid üle vaadata juba septembriks 2019?
Kristi Aron – bussiringide hange lõpebki kevadel. Püüame nii palju kui võimalik arvestada erinevaid
asjaolusid.
Greete Toming – noortevolikogu oli ka sellest väga huvitatud.
Kristi Aron – noortevolikogus tunti huvi, miks siia ei ole vanemaid noori kaasatud. Kava on seotud 7- 19
aastastele lastele ja noortele mõeldud riigi rahastusega.
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Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nõustuda valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava
ajavahemikuks 1.01.2019 – 31.12.2021 kinnitamisega ning kehtestati
määrus nr 52 “Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 20192021 kinnitamine“
VIII Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Kristi Aron tutvustab eelnõud ja selgitab, et vana kord kehtib käesoleva õppeaasta lõpuni.
Kristi Aron – uues korras on mõisted ja toetuste liigid lahti kirjutatud. Sisse on toodud uue toetusena
teenuse pakkuja toetus. Piirmäärade kehtestamiseks palume vallavalitsusele volitust, et olla
operatiivsemad, sest teenusepakkujad tõstavad pidevalt hindu.
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Geete Toming lisab, et nii komisjon kui ka noortevolikogu on
andnud eelnõule oma heakskiidu.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nõustuda rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas elavate ja õppivate 7–
19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamiseks korra
vastu võtmisega ning kehtestati
määrus nr 53 “Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“
Haljala Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 50 „Haljala valla tunnustusavalduste andmise
kord“ muutmine
Vallasekretär Riina Must tutvustab eelnõud ja lisab, et eelnõu on esitatud eelmisel volikogu istungil
tehtud ettepanekute alusel.
Kultuuri- ja spordikomisjoni viimase koosoleku juhataja Margus Punane lisab, et komisjon kiitis eelnõu
heaks.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega korda muuta. Muudatuse kohaselt otsustab kõikide valla
tunnustusavalduste andmise komisjoni ettepanekul volikogu, välja arvatud valla tänukiri,
mille väljaandmise otsustab vallavalitsus. Kehtestati
määrus nr 54 “Haljala Vallavolikogu 20.11.2018 määruse nr 50 „Haljala valla
tunnustusavalduste andmise kord“ muutmine“
IX

X
Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu muutmine
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille teeb ettepaneku nimetada komisjoni uueks liikmeks
Anti Tõld. Ta lisab, et nõusolek komisjoni töös osalemiseks on olemas.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nimetada eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeks Anti Tõld ning võeti
vastu
otsus nr 75 “ Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
XI
Ülevaade komisjonide tööst
11.1 Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming – aasta lõpuks ei ole pooleliolevaid teemasid
komisjonis üles jäänud. Oleme 12 kooskäimise korra jooksul saanud üle vaadata kõik valla haridus- ja
noorsootöö asutused. Tähtsamateks arutelupunktideks esimese kooskäimise aasta jooksul ongi saada aru,
kuidas meil siin asjad toimivad ja kuidas midagi veel võiks hakata toimima. Huvihariduse teemat oleme
palju käsitlenud ja peame oma uhkuseks noortevolikogu loomist. Tulevikus tahaksime rohkem kursis olla
meie koolide füüsilise arenguga. Noortevolikogu liikmed on plaanis tuua ka volikogu istungile vaatama,
kuidas töö käib ja kuhu nemad võiksid tulevikus jõuda.
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11.2 kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Krista Keedus – kokku on toimunud 12 koosolekut. Liikusime
ringi mööda valda. Alustasime raamatukogudega. Esimene teema oligi raamatukogude süsteemi
korrastamine.
Mittetulunduslike toetuste teema on mitmed korrad komisjonist läbi käinud, nii taotluste hindamise teema
kui uue korra kehtestamine. 2019 taotluste hindamine ja lõppkokkuvõtete tegemine on 2019 jaanuari
koosoleku teema. Järgmisesse aastasse jääb ka mitmed korrad komisjonis arutusel olnud
kultuurivaldkonna korrastamine. Valla spordivaldkonna korrastamisega tegelesime. Tänaseks on jõutud
spordikeskuse juhi konkursini. Kultuurivaldkonna korraldusega on olnud keerulisem. Mitu korda on
olnud laual kultuuri- ja vabaajakeskuse põhimäärus. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et vaadata üle
Haljala rahvamaja töökorraldus ja põhimäärus. Valla tunnustusavalduste eelnõu, valla arengukava ja
eelarvestrateegia on olnud samuti komisjonis arutusel. Korduvalt oleme tegelenud valla kultuuri- ja
spordiürituste kavaga.
11.3 kogukonnakomisjoni esimees Triin Toming – esimesel poolaastal keskendus komisjon valla alevikuja külavanema ning piirkondliku kogukonnavanema statuudile ning MTÜ-de rahastamise korrale. Samuti
panustasime arengukavasse ja eelarvestrateegiasse. Tegime kogukonna FB lehe, aga sellesse peaks
rohkem panustama ja inimesi kaasama. Sügisel toimus Haljala kandi koosolek, pärast mida hakkas
lumepall veerema. Tänaseks on juba kahes külas valitud külavanem. Tahan siinkohal tänada vallavanem
Leo Aadlit, kes on võtnud südameasjaks käia kohapeal tutvustamas ja selgitamas külavanema ja
kandivanema olemasolu olulisust.
11.4 sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane – komisjon on koos käinud 11 korral. Liikusime mööda
valda ringi. Esimene poolaasta läks uute kordadega tegelemise peale. Kevadel oli paaril korral komisjonis
jutuks eakate nõukoja loomine. Komisjonis oli arvamusi, kas seda on tarvis. Jõudsime järeldusele, et
sellega võiks edasi minna. Paraku on idee algataja Paul Lettens ise komisjonis passiivsemaks jäänud ja
see on üks põhjus, miks täna kuhugi jõutud pole. Teine teema, mis on paar korda komisjonis arutusel
olnud, on seotud kingituste tegemisega eakatele juubeli puhul – kas maksta sünnipäeva puhul 30 eurot
toetust või lilled ja käepigistus. Aprillikuu komisjonis arutasime, et otsustamine selle üle, kas raha või
lilled, jääb sotsiaaltöötajale. Paraku tuli teema uuesti lauale, sest inimeste ootused on erinevad.
11.5 keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp – komisjon on koos käinud 12
korda. Kordade ühtlustamisega seoses on olnud komisjonis päris palju vaidlemist ja eriarvamusi. Esimene
suurem teema komisjonis oli seotud Käsmu sadama detailplaneeringuga. Tegime ka avaliku koosoleku.
Teine suurem teema on seotud Võsu Kooliga. Haljala uus koolihoone on projekteerimise staadiumis, aga
tegelikult on Võsu koolimaja sama kehvas seisus. Uuel aastal tuleks kohe hakata tegelema vallavalitsuse
ruumiprogrammiga.
11.6 eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille – toimunud on 12 koosolekut.
Väljasõiduistungeid me teinud ei ole. Alustasime eelarve, eelarvestrateegia ja finantsjuhtimise korraga.
Loomulikult on palju kordasid ka meie komisjonist läbi käinud. Endiselt on laual Võsu sadama teema.
Teine suurem teema, millega veel kuhugi jõutud ei ole, on Võsu Kuurort. Haljala koolihoone teema on
mitmed korrad arutusel olnud. Suurem ja laiem teema on teedega seonduv, teehoiukava. Muud küsimused
on jooksvalt lahenduse saanud. Komisjonis on olnud arutusel 72 päevakorrapunkti. Otsuseid on tehtud 54
päevakorrapunkti osas, millest 28 korral on toetatud esitatud eelnõud, 6 korral aga mitte.
Parandusettepanekuid on tehtud18 korral.
Anti Puusepp toob keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonis negatiivsema poole pealt esile Võsu
kooli staadioni teema – komisjon arutas seda oma esimesel koosolekul ja tänaseks ei ole sellega ikka
kuhugi jõutud. Loodame, et kevadel hakkab asi liikuma.
Vello Väinsalu tänab komisjonide esimehi ülevaate eest ja lisab – kuna komisjonide töö on olnud sisukas,
on selle võrra olnud volikogu istungid lihtsamini juhitavad. Volikogu lauale on tulnud teemad, mis on
eelnevalt läbi arutatud ja aktsepti leidnud. Loodetavasti saab järgmisel aastal juba rohkem ka sisulistele
asjadele tähelepanu pöörata. Lõppeval aastal on tulnud seoses kahe valla ühinemisega tohutul hulgal uute
kordade ja määrustega tegeleda.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
XII

Vallavalitsuse info ja muud küsimused
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Leo Aadel – ka kõik vallaametnikud on püüdnud anda endast parima. Ühinemisjärgne periood ei ole
olnud kerge. Kindlasti esitame ka järgmisel aastal terve rea õigusakte, mida on vaja meie elu
korraldamiseks ja paremaks toimimiseks.
Leo Aadel annab ülevaate vallavalitsuse tegevusest –
- valmis on saanud Haljala alevikus rahvamajatagune rekreatsiooniala, mille kohta on PRIA meile
ka toetuse üle kandnud.
- Edukalt on lõpetatud Võsupere-Palmse piirkonna veemajandusprojekt.
- Karepa rahvamajas raamatukogu ruumide remont on lõppemas. Töö teostaja on lubanud veel sel
aastal ruumid meile üle anda.
- Kahe kooliga liigume oma tegevustes edasi. Haljala kooli puhul korraldasime kokku neli
riigihanget. Neljanda hanke tulemusel esitati üks pakkumine Infragate Eesti AS poolt. Enne
läbirääkimistele asumist kohtume veel SA Innove esindajatega. Mis puudutab Võsu kooli
arhitektuurikonkurssi, siis eelmisel nädalal vaatasime konkursi juhendi koos lähteülesande ja
tingimustega läbi ning kooskõlastame selle maja siseselt, kooli juhiga ja ka Arhitektide Liiduga.
Arhitektuurivõistluse kuulutame välja jaanuari alguses ja loodame, et kevadeks on meil ideaalne
kooli lahendus käes.
- Ajakirjandusest on läbi käinud, et riigi eelarvelistest vahenditest on vallale eraldatud 100 tuhat
eurot Võsul Simona ja Kingu silla vahelisele teelõigule kõnnitee rajamiseks. Sellega parandame
me oluliselt liiklejate turvalisust. Otsust meile küll veel saadetud ei ole, aga ettevalmistavate
tegevustega oleme alustanud.
- Eesti Arhitektide Liit on koostöös riigiga saanud toetust nelja võistlustöö läbiviimiseks ja ühe
nominendina näevad nad Võsu keskväljaku ja Mere tänava arhitektuurse ideekonkursi läbiviimist.
Rahastamine oleks 20 tuhat valla kohustus ja 20 tuhat riigi poolt.
- Haljala Valla Spordikeskuse juhi kohale laekus kokku 10 avaldust, millest kvalifitseerus 8.
Komisjon kutsus vestlusvooru 3 kandidaati. Vestluse ja esitatud visiooni alusel osutus tugevamaks
Avo Seidelberg, kellele tegime ettepaneku asuda juhtima valla spordikeskust.
Vello Väinsalu soovib teada, kas seoses 19. detsembril Vihulas toimuva külakoosolekuga on
vallavalitsusel ka kujundatud seisukoht Vihula III paisu edasise saatuse osas.
Leo Aadel – täpset seisukohta vallavalitsus kujundanud ei ole, aga mina ja keskkonnaspetsialist osaleme
koosolekul. Oleme kutsunud koosolekule külaelanikke ja pöördunud ka Vihula mõisa poole. Seal on kaks
võimalust, kas järv paisutatakse tühjaks või jääb kõik nii nagu praegu.
Vallasekretär Riina Must selgitab rahvaküsitluse tulemusi – tulemuste protokoll on kõigile avalikult
kättesaadav. Tühistatud e-häälte hulk on seotud meie poolt määratud kantidega. Oma elukoht oli
määratud mitmes kohas ja sellega ka hääletatud mitu korda. Kehtima jäi viimane hääl. Kolme inimese
puhul võis arvata, et tegemist oli näpuveaga, kus kogemata valiti vale kant, aga üks isik oli hääletanud
kõikides kantides.
Riina Must – vallavalitsus peab hiljemalt 12. jaanuariks kinnitama riigikogu valimisteks
valimisjaoskonnad. Kogukonnakomisjon on seda juba arutanud. Suunitlus on, et valimisjaoskondi peab
vähendama, kuna e-hääletuse osakaal on väga palju suurenenud. Meile jääks kaks valimisjaoskonda:
Haljala ja Võsu. Kui Haljalas oli eelhääletus varem vallamajas ja põhihääletus rahvamajas, siis seekord
on kõik rahvamajas. Võsul toimub kogu hääletus rannaklubis.
Aide Veinjärv soovib ülevaadet rahvaküsitluse korraldamisega seotud kuludest.
Riina Must – topelt-häälte kustutamine maksis 66 eurot. Süsteemi VOLIS-e keskkonnas seadistamine
maksis u 220 eurot ja lisaks jaoskonnakomisjoni liikmete töötasu, kokku 2 000 euro ringis.
Tea Treufeldt soovib teada, mitu protsenti hääletas ja kas vallavalitsuse jaoks on see piisav argument.
Riina Must – hääletas 17%.
Vello Väinsalu – hääletus ei saa olla ei vallavalitsusele ega volikogule siduv, aga see on heaks ülevaateks
selle kohta, palju see inimestele ühes või teises kandis üldse korda läheb. See on üks paljudest
taustamaterjalidest selle kohta, kuidas me valla juhtimist edasi käsitleme. Ei ole normaalne, et
organisatsioon on kahes kohas laiali. Minu seisukoht on, et kui volikogu 2/3 enamuse seisukohta ei
kujune ühinemislepingu avamiseks, tuleb vallavalitsus komplekteerida siia Võsule. Ta peab olema ühes
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kohas. Kahes kohas vallavalitsuse asumist ei pea ma mõistlikuks ei ruumide osas ega ka kulude koha
pealt.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:37.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

