HALJALA VALLAVOLIKOGU istung nr 9
Võsul, 17. aprillil 2018 kell 16:00.
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 Arvi
Ööpik.
Määrusega nr 13
kehtestati Haljala valla põhimäärus
Määrusega nr 14
kinnitati Haljala valla 2018. aasta esimene lisaeelarve
Määrusega nr 15
reguleeritakse valla eelarves kaasava eelarve menetlusprotsessi.
Kaasava eelarve koostamisega antakse elanikele võimalus valla eelarves 10 000 euro suuruses osas
kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate
ettepanekute väljaselgitamiseks.
Kaasava eelarve objektiks on Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide
elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav peab pakkuma avalikku
hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Määrusega nr 16
kehtestati alates 1. maist valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord ning valla osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise
tingimused
Määrusega nr 17
kehtestati alates 1. maist Haljala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja
muude toetuste suurused:
1) sünnitoetuse täismäär 500 eurot;
2) matusetoetus 300 eurot;
3) esmakordselt koolimineva lapse toetus 100 eurot;
4) koolilõpetaja toetus 80 eurot;
5) toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule 80 eurot;
6) eakate tähtpäeva toetus 80, 85, 90-99 sünnipäeva puhul kingitus 30 euro väärtuses, 100.
sünnipäeva ja sellele järgnevate puhul kingitus 100 euro väärtuses;
7) tervisetoetus:
a) abivahendi ostmisel või laenutamisel omaosaluse osaliseks hüvitamiseks, kuid mitte
rohkem kui 100 eurot aastas;
b) toetus lastele prillide ja täiskasvanutele prilliklaaside soetamisel tehtud kulutuste
osaliseks kompenseerimiseks kuni 100 eurot aastas;
c) transpordikulu hüvitamiseks puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmiseks kuni 100
eurot aastas;
d) perearsti poolt määratud konsultatsioonide või uuringute ning haigla voodipäevatasu
osaliseks hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas.
8) täiendav sotsiaaltoetus:
a) puudega inimese eluaseme kohandamiseks (et vähendada puudest tingitud takistusi)
teostatud tööde maksumusest kuni 100%;
b) tsentraalset ja autonoomset küttesüsteemi kasutavale isikule küttekulu
kompenseerimiseks ja küttematerjali soetamiseks kuni 300 eurot aastas.
Otsusega nr 44

kinnitati alates 1. maist sotsiaaltoetuste taotlemisel madala netosissetuleku piiriks 420 eurot kuus ja
iga järgneva pereliikme kohta 300 eurot kuus
Otsusega nr 45
otsustati Haljala Vallavalitsusel järgida omavalitsuste vahelisel arvlemisel haridusasutuste
tegevuskulude katmise osas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 7 ja Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärasid, kuni seaduseandja ei ole kehtestanud uut regulatsiooni
või kulude katmise osas ei ole kokku lepitud teisiti
Otsusega nr 46
nõustuti valla omandis olevatele, aadressil Kodupaiga, Põdruse küla, asuvatele kinnisasjadele
isikliku kasutusõiguse seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 15. mail 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

