HALJALA VALLAVOLIKOGU
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON
Koosoleku PROTOKOLL
Haljala vallamajas

9. jaanuaril 2018 nr 2

Koosoleku algus kell 16:00, lõpp 21:25.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Arvi Ööpik, Meelis Kuzma, Annes Naan, Peeter Orgmets, Tea
Treufeldt, Vello Väinsalu ja Uno Õunapuu.
Koosolekust võtavad osa vallavanem Leo Aadel ja finantsjuht Maarja Kuuskla.
PÄEVAKORD:
1. Haljala valla 2018 aasta eelarveprojekti tutvustus ja arutelu
2. Haljala Vallavolikogu 18. detsembri 2007 otsuse nr 105 „Loa andmine üürilepingu
sõlmimiseks MTÜga Aaspere Külakoda“ muutmine
3. MTÜ-de 2018 taotluste ülevaade
4. Aasta Tegija ja elutööpreemia kandidaatide valimine
5. Info ja muud küsimused
Vallavanem Leo Aadel selgitab neljanda päevakorrapunktiga seoses, et aluseks on hetkel kehtiv Vihula
Vallavolikogu poolt 7.02.2013 määrusega nr 70 kehtestatud Vihula valla tunnustuse avaldamise kord,
mille alusel esitavad volikogule oma eelistused kandidaatide osas kõik volikogu alalised komisjonid ja
vallavalitsus.
Kuna kõik laekunud ettepanekud on komisjonile varem tutvumiseks saadetud, siis ei käsitle komisjon
seda teemat eraldi päevakorrapunktina.
I
Haljala valla 2018 aasta eelarveprojekti tutvustus ja arutelu
Vallavanem Leo Aadel ja finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustavad komisjoni liikmetele eelarve projekti.
Maarja Kuuskla – eelarvesse on kokku toodud Vihula eelarve ja Haljala eelarve ettepanekud. Allasutused
on esitanud oma ettepanekud koos seletuskirjaga.
Leo Aadel – peale hallatavate asutuste eelarvete saamist kohtusime kõikide allasutuste juhtidega ja
vaatasime koos eelarveprojekti vastava valdkonna rida realt läbi. Kontrollarv, mille raames allasutuse juht
oma eelarve peab kujundama, on vallavalitsuse poolt ette antud.
Maarja Kuuskla – üksikisiku tulumaksu osas on vaadatud eelmiste aastate kasvu ja arvestatud riigi poolt
tõstetud %-ga. Eelmisel aastal oli Haljala kasv 7,8% ning Vihulal 10,9%. 2018 eelarves on arvestatud
tulumaksu kasvu 7,8%.
Komisjon arutab läbi kogu esitatud eelarve projekti.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele järgmised ettepanekud:
- Eelarve seletuskirjas tuleb tegevused lahti kirjutada.
Tulud:
- 3221 Tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest suurendada 10 tuhandelt 15 tuhandele;
- 3222 Tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest suurendada;
- 3233 Üüri ja rendi tulu täpsustada seletuskirjas;
Kulud:
- 01111.5513 Volikogu sõidukite ülalpidamiskulu asendada 150 eurot 0 euroga;
- 01600.4521 Tegevustoetused alt viia Võsu Kuurort eraldi allasutuseks;
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-

Vaadata üle Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühinguga sõlmitud hoone kasutamise leping Sadama 2,
Võsul ja täpsustada nende kasutuses olevad pinnad;
04510 Valla teed ja tänavad tuleb leida raha juurde 230 tuhande asemel peaks olema 300 tuhat;
06400 Tänavavalgustuse alt viia 10 tuhat eurot 04510.5512 valla teede ja tänavate alla;;
06605.3 5540 hulkuvate loomadega seotud kulud alt viia 1000 eurot 04510.5512 valla teede ja
tänavate alla;
09212.1 5008 Haljala Kooli juhifond ja 09212.2 5008 Võsu Kooli juhifond võrdsustada, jääks 1%
palgafondist, kuhu lähevad vaid preemiad ja tulemustasud.

Komisjon otsustab käsitleda järgmisena päevakorrapunkti nr 5
V
Info ja muud küsimused
Leo Aadel palub Annes Naanil kui endisel Vihula vallavanemal selgitada hetkel üleval olevat vaidlust,
mis puudutab Võsu kooli staadioni ehitamist. Ta lisab, et valda on esitatud arve ja allkirjastatud akt, kuid
puudub leping ja tööde maksumus erineb eelarves kajastatud maksumusest.
Annes Naan –Vihula valla 2017. aasta eelarves oli selleks arvestatud 10 tuhat, enne kooliaasta algust
hakkasime staadionit ehitama arvestusega, et saame sprindi raja, aga tööde käigus selgus, et see rada üksi
ei ole see, mida koolil vaja oleks ja võtsime jooksvalt vastu otsuse, et laseme ehitajal edasi ehitada ja
loodame puudu jääva raha saada lisaeelarvest. 11,5 tuhat eurot läks üle eelarve. Kõik kirjas olevad tööd
on tehtud. Tööd on teostatud ja töö teostajaga sai kokku lepitud, et ta saab raha peale lisaeelarve vastu
võtmist. Uut lisaeelarvet aga enam vastu ei võetud. Staadionile olid võetud hinnapakkumised varem, kui
soovisime EAS-st raha taotleda. Hinnad olid 50 tuhandest100 tuhandeni. Seepärast otsustasimegi
kasutada hoopis seda teada-tuntud tegijat, kes tegi töö tunduvalt odavamalt.
Leo Aadel soovib teada, miks ei järgitud Vihula valla hankekorda, miks ei võetud konkureerivaid
pakkumisi ja miks pole kirjalikku lepingut sõlmitud. Ta lisab, et vallavanemana puudub tal hetkel volitus
arveldada antud ehitusettevõtjaga.
Leo Aadel – üleval on veel teinegi nõue, see puudutab Võsu rannaklubi fassaadi ehitusega seotud lisatöid.
Ehitaja väidab, et tööde akt allkirjastati vallavanema juures 1. novembril. Vallamajas ega valla
dokumendiregistris seda akti ei olnud. Akt esitati meile 12. detsembril, peale seda, kui palusime arvele
alusdokumenti. Arve tasusime 14. detsembril, kuid üleval on viivise arve. Põhilepingus on öeldud, et
lisatööde osas lepitakse kokku eraldi. Vastav lepingu lisa aga puudub.
Maarja Kuuskla arvates tuleb viivist arvestada hetkest, millal esitati valda tõestav dokument tehtud tööde
kohta, mitte arve esitamise päevast.
Annes Naan kinnitab, et akt allkirjastati tema kabinetis 1. novembril.
Leo Aadel – kolmas nõue puudutab OÜ-d Mäeväli, kes tegi põhilepinguga töid. Summa on 30 tuhat.
Ka siin ei ole järgitud hankekorda. Kes vastutab?
Annes Naan teatab, et formaal-juriidiliselt vastutab selle eest tema kui tollane vallavanem.
Maarja Kuuskla selgitab, et ametijuhendist tulenevalt on hanked majandusspetsialisti rida.
Leo Aadel – kohustusi on veel üleval. Ka Eesti Teede 80 tuhande osas puudub leping. Peaksime need
kohustused täitma, kui ei taha minna kohtuteed.
Annes Naan – Eesti Teed on töid teostanud aktide alusel, kus on kirjas teelõigud, nende pikkused ja
tööde maht. Hanget ei tehtud.
Leo Aadel palub komisjoni seisukohta edasiste tegevuste osas seoses vallale esitatud nõuetega.
Rainer Lille – komisjonil pole võimalik täna oma seisukohta öelda, kuna materjalidega pole olnud
piisavalt aega tutvuda, neid polnud ette saadetud. Samas ei ole komisjoni seisukoht ka piisava juriidilise
jõuga, et vallavanemale luba anda maksta või mitte. Hetkel on see info, millega peab edasi tegelema.
Tea Treufeldti arvates tuleks selles osas juristidega nõu pidada.
Vello Väinsalu märgib, et vallavanem on formaalselt süüdi, aga teine mees on teinud sisulise poole.
Annes Naan – olin nende kõigi töödega kursis ja pidasin seda antud hetkel parimaks lahenduseks.
Kõikide tööde osas on saavutatud õige tulemus.
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Vello Väinsalu soovitab võtta nendele kolmele asjale juristi hinnang, et selgitada välja, mis on õigesti või
mis valesti tehtud ja kas on põhjust kellegi suhtes uurimist algatada või mida on mõistlik edasi teha.
Arvi Ööpik – üleval on ka sadama ehitusega seotud nõue Monoliit OÜ-lt.
Leo Aadel – Monoliit OÜ nõudega seoses tuleb kokku laiendatud komisjoni koosolek, eelarve- ja
majanduskomisjon koos keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoniga, kuhu on kutsutud valda esindav
jurist selgitusi andma.
Leo Aadel – tulen komisjoni ettepanekuga tellida sisse erikontroll, kes vaatab üle 2017. aasta hanked,
lepingud kui ka tellimused nii Haljala kui Vihula poolel.
Vello Väinsalu – erikontrolli võiks tellida konkreetsete tegevuste peale.
Rainer Lille – selle teemaga võiks vallavanem teha koondi ja tulla volikokku.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele ettepanek esitada volikogule koond vallale esitatud rahalistest
nõuetest ja ettepanek tellida neile nõuetele erikontroll.
Leo Aadel – detsembris toimus autoõnnetus, valla liisitud auto Toyota Auris sõitis Eru – Võhma teel
vastu puud. Kiirus ei olnud suur, aga tee oli väga libe. Inimesed õnneks viga ei saanud. Kindlustuselt on
tulnud nüüd kaks ettepanekut, kas võtame selle auto endale või auto jääb kindlustusseltsile ja nemad
kannavad meile hüvitise üle.
Toimub arutelu.
Komisjon teeb ettepaneku hüvitis vastu võtta.
OTSUTATI teha vallavalitsusele ettepanek auto Toyota Auris tagastada ja võtta vastu määratud hüvitis.
Haljala Vallavolikogu 18. detsembri 2007 otsuse nr 105 „Loa andmine üürilepingu
sõlmimiseks MTÜga Aaspere Külakoda“ muutmine
Leo Aadel - vald on alates 2007. aastast üürinud Aaspere Külakojas raamatukogu jaoks ruume ja selle
rendituluga katnud kõik külamaja ülalpidamiskulud. Leping lõppes 31. oktoobril 2017. Külaseltsiga
pidasime läbirääkimisi ja selle tulemusena teen ettepaneku muuta leping tähtajatuks ja suurendada
üürisummat 260 eurolt kuus 300 euroni.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek nõustuda raamatukogu kasutuses olevate ruumide osas tähtajatu
üürilepingu sõlmimisega Aaspere Külakoda MTÜ-ga üürisummaga 300 eurot kuus.
II

III
MTÜ-de 2018 taotluste ülevaade
Vello Väinsalu – algne summa oli väga suur. Nüüd on vallavalitsus tabelit korrigeerinud. Suurem
numbrid tulenevad rahade taotlemisest erinevatest fondidest. Vallale kuuluvad objektid on eraldi välja
toodud. Taotluste maht kokku on 39 350 eurot. Kui siin kriitiliselt suhtuda, siis ainult ringitegevuste ja
vaba aja sisustamisega seotud taotluste osas. Majanduskuludega seoses tekkis küsimus, miks ei võiks
vallale kuuluvate objektide majanduskulud olla valla eelarves.
Tea Treufeldt – toetada võiks seltside poolt taotletud projektide omaosalusi, aga mitte
majandamiskulusid. Ka tegevustoetuste summad tuleks veel kriitilise pilguga üle vaadata. Kas
investeeringute osas on olemas mingi tervikplaan, mis järjekorras mida tehakse, sest tegemist on ikkagi
valla varaga?
Leo Aadel – tervikplaani ei ole. Võhma Seltsimajaga seoses on ka üleval 50 tuhande euro suurune nõue.
Võhma Seltsimaja ja PRIA vahel käib vaidlus, asi on Halduskohtus. Ettevõtja aga ootab raha. Siin oli
tegemist hankemenetluse formaalse rikkumisega. Selts ei olnud hankekohuslane, kuid taotluses märgiti
kogemata vastupidist. Võeti küll kolm pakkumist, aga kõrvaldati kaks odavamat, mis ei vastanud
hanketingimustele. Vallale on esitatud abipalve täita kohustus ehitaja ees kuni kohtuvaidlus kestab.
Vello Väinsalu – olen palunud kantide kaupa välja võtta, kuidas ja kui suures ulatuses ühte või teist
piirkonda on toetatud ja palju on kasusaajaid. Lõppkokkuvõttes on see selle piirkonna probleem ja see
piirkond ei pruugi rohkem toetusi saada.
Rainer Lille – esitatud tabel tundub mõistlik.
Tea Treufeldt – taotlused peavad olema läbi mõeldud ja sisukad.
Peeter Orgmetsa arvates võiks taotluste juures olla ka selgitused selle kohta, kas ja kuhu on veel
taotlustega pöördutud.
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Leo Aadel lisab, et Haljala poolel toetati põhiliselt projektide omaosalusi. Üritusi korraldasid seltsid oma
raha eest.
Tea Treufeldt – suuremad traditsioonilised rahvaüritused võiksid säilida, aga teatud tegevustoetused on
küsitavad.
Toimub arutelu ringitegevuste toetamise üle.
Tea Treufeldt – Haljala ja Vihula taotlused on väga erinevad, praegu tuleks leida mõistlik kesktee. Minu
arvates on 39 tuhat ikkagi liiga suur summa.
Rainer Lille on nõus, et printsiibid tuleks ühtlustada, aga sel aastal seda tegema ei peaks.
OTSUSTATI kiita heaks vallavalitsuse poolt taotluste osas tehtud korrektuurid
V
Info ja muud küsimused
Leo Aadel – vallavalitsus soovib veebruaris tulla volikokku määrusega, mida soovime rakendada
tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. Kuna nüüd on üks vald, siis kõigis valla lasteaedades kaotame ära söögiraha
ja tõstame kohatasu. Haljalas on täna 26 eurot koos toiduga, tõstaksime 30 euro peale ja Vihulas on täna
5 % alampalgast ehk siis 25 eurot pluss toiduraha, kokku u 40 eurot, seal langeks 30 euro peale. Ei esitaks
eraldi enam toiduraha arveid lapsevanemale. Samamoodi teine laps 50 % ja kolmas laps tasuta.
Rainer Lille – õige on tõsta kohatasu, mitte toiduraha.
Maarja Kuuskla – toiduraha võib tagasiulatuvalt rakendada, kohatasu ei saa.
Leo Aadel – sellisel juhul rakendatakse määrust 1. märtsist. Täna maksab Haljala 26 ja Vihula 25 pluss
toiduraha.
Rainer Lille – ühinemislepingu järgi peaksime võrdsustama tingimusi, seega peaks minema selle 26 ja 25
peal. 30 eurot teha 1. märtsist.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Aasta Tegija ning elutööpreemia kandidaatide valimise osas komisjon oma eelistusi ei esita.
Küsimusi rohkem pole ja koosoleku juhataja lõpetab koosoleku kell 21:25.
/allkirjastatud digitaalselt/
Rainer Lille
Komisjoni esimees

