HALJALA VALLAVOLIKOGU istung nr 10
Võsul, 15. mail 2018 kell 15:00.
Istungil osalesid kõik 17 volikogu liiget: Vello Väinsalu, 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 Kristjan
Alanurme.
Määrusega nr 18
kehtestati raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord
Määrusega nr 19
kehtestati riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite
kasutamise kord
Määrusega nr 20
kehtestati Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus
Määrusega nr 21
kehtestati Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri
Määrusega nr 22
kehtestati õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord
Määrusega nr 23
kehtestati avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Määrusega nr 24
kehtestati valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut
Määrusega nr 25
kehtestati valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Määrusega nr 26
kehtestati valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Määrusega nr 27
delegeeriti vallavalitsusele
- liiklusseaduse § 3 lõikes 5, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4 ja 5, § 153 lõikes 3, § 166, §
167 lõikes 4 ja § 189 lõikes 3,
- maa hindamise seaduse § 6 lõikes 1,
- maakatastriseaduse § 5, § 18 ja § 19,
- maamaksuseaduse § 5 lõikes 3, § 51 lõigetse 31 ja 32, § 121,
- maareformi seaduse § 25 lõikes 3,
- ruumiandmete seaduse § 20 lõikes 4, § 34 lõikes 2, § 35 lõikes 1 , §-des 54-55,
- veeseaduse § 32 lõikes 5, § 7 lõigetes 4-5, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 6, § 17 lõikes 8, § 171
lõike 6 punktis 6, § 18 lõikes 5, § 25 lõikes 2, § 281 lõikes 6 ja § 32 lõikes 2,
- riigihangete seaduse § 9 lõikes 1,
- asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 112 lõikes 1, § 13 lõikes 2 ja § 15 lõikes 3,
- Riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“
sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded.
Otsusega nr 47

otsustati valla hallatavad asutused Karepa Raamatukogu, Vergi Raamatukogu, Vihula
Raamatukogu, Võsu Raamatukogu ja Võsupere Raamatukogu ümber korraldada ning liita alates 1.
augustist 2018 Haljala Vallaraamatukoguga.
Otsusega nr 48
kinnitati valimistulemused, mille alusel osutusid valituks eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks
Rainer Lille ning aseesimeheks Tea Treufeldt
Otsusega nr 49
võeti vastu Hendrikson & Ko OÜ koostatud Võsu aleviku Merisiili detailplaneering ja tehti
vallavalitsusele ülesandeks korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Merisiili detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 19. juunil 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

