HALJALA VALLAVOLIKOGU istung nr 6
Haljalas, 20. veebruaril 2018 kell 16:00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo Bergström, Annika
Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp,
Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Mare Raja ja Tea Treufeldt.
Määrusega nr 7
kinnitati Haljala valla 2018. aasta eelarve kogumahuga 6 523 610 eurot.
Määrusega nr 8
kinnitati valla koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava osa suuruseks 30 eurot ühe lapse
kohta kuus. Kui perest käib korraga lasteaias kaks last, on vanemate poolt kaetava osa suuruseks
pere teise lapse kohta 50 % ning kolmas ja iga järgmine ühest perest lasteaias käiv laps on vanemate
poolt kaetava osa tasumisest vabastatud.
Vähendatud tasu maksmise kord kehtib kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema alaline elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald.
Määrusega nr 9
kinnitati valla koolieelsete lasteasutuste nimekirjas olevate laste toidukulu päevamaksumus katmine
valla eelarvest kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on
Haljala vald.
Määrusega nr 10
kehtestati Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend.
Määrusega nr 11
delegeeriti osa ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesandeid vallavalitsusele.
Otsusega nr 30
kinnitati osalemine liikmena Eesti Linnade Liidus.
Valla esindajateks Liidu üldkoosolekule nimetati volikogu esimees Vello Väinsalu ja vallavanem
Leo Aadel ning nende asendajateks volikogu aseesimees Margus Punane ja vallavalitsuse liige
Kristel Tõnisson.
Valla esindajaks Liidu volikokku nimetati vallavanem Leo Aadel ning tema asendajaks
vallavalitsuse liige Kristel Tõnisson.
Otsusega nr 31
algatati valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine.
Otsusega nr 32
otsustati võõrandada otsustuskorras vallale kuuluv Tammispea tee 13c kinnistu Essu külas.
Otsusega nr 33
nõustuti valla omandis olevatele Haljala alevikus asuvatele kinnistutele Veskijärve tänav ja Uus
tänav L1 isikliku kasutusõiguse seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks.
Otsusega nr 34
nõustuti valla omandis olevale Võsu alevikus asuvale kinnistule Kalda tänav L1 isikliku
kasutusõiguse seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks.

Otsusega nr 35
nõustuti Sakussaare külas asuva kinnistu Orumäe omandamiseks loa andmisega Eesti Lennukeskus
OÜle.
Otsusega nr 36
lubati vallavanem Leo Aadel põhipuhkusele ajavahemikul 26.02.2018 kuni 8.03.2018.
Otsusega nr 37
moodustati erikontrolli läbiviimiseks 5 liikmeline ajutine komisjon järgmises koosseisus:
esimees Vello Väinsalu, aseesimees Rainer Lille, liikmed Leo Bergström, Kristel Tõnisson ja Tea
Treufeldt.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 20. märtsil 2018 algusega kell 16:00.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

