HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu V istungi
PROTOKOLL
Võsu

16. jaanuar 2018 nr 5

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17.10.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungi alguseks on kohal ja istungil osaleb 14 volikogu liiget: Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo
Bergström, Krista Keedus, Urve Kingumets, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp, Mare Raja,
Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osale Annika Hallimäe, Rainer Lille ja Koidu Saamot.
Istungil osalevad vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must ja finantsjuht Maarja Kuuskla.
Istungi juhataja palub volikogu liikmetel oma küsimused ja teemad, mida soovitakse käsitleda
päevakorrapunktis nr 8 Vallavalitsuse info, esitada enne päevakorra juurde asumist.
Küsimusi ja ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmetele päevakorda.
Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei esitata ja istungi juhataja paneb päevakorra hääletusele.
OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla finantsjuhtimise kord
2. Haljala valla 2018. aasta eelarve projekti I lugemine
3. Haljala Vallavolikogu 18. detsembri 2007 otsuse nr 105 „Loa andmine üürilepingu
sõlmimiseks MTÜga Aaspere Külakoda“ muutmine
4. Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
5. Arupärimistele vastamine
6. Aasta Tegija ja Elutööpreemia saajate otsustamine
7. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
8. Vallavalitsuse info
I
Haljala valla finantsjuhtimise kord
Vallavanem Leo Aadel tutvustab eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekul eelnõusse sisse viidud
muudatusi.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega kinnitada valla finantsjuhtimise kord ning kehtestati
määrus nr 6 „Haljala valla finantsjuhtimise kord”
II
Haljala valla 2018. aasta eelarve projekti I lugemine
Leo Aadel – mitmed komisjonid on oma ettepanekud esitanud. Vaatame finantsjuhiga veelkord
eelarveprojekti üle ja vajadusel kaasame ka hallatavate asutuste juhid. Kõik ettepanekud on olnud
asjakohased. Toetusfondide eraldised selguvad läbi riigieelarve märtsis, peale seda alustame I
lisaeelarve koostamisega.
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane – projektis on sotsiaalvaldkonnale arvestatud 304 tuhat, aga
tegelik kulu on ilmselt kusagil 367 tuhat.

Mare Raja – Võsu Kool ja Võsu lasteaiad on juhifond 2%, Haljala Kool ja lasteaed on 1%, miks on see
erinev, me oleme üks vald?
Leo Aadel – juhifondi protsenti me veel analüüsime, aga praegu oleme võtnud aluseks palgafondi
suuruse ja asutuse suuruse.
Tea Treufeldt – kuhu kohtukompromissid lähevad?
Leo Aadel selgitab, et need kulud peaks ette nägema lisaeelarvega.
Vello Väinsalu – veebruari istungil on eelarveprojekti II lugemine, mis ajaks tuleb ettepanekud
esitada?
Leo Aadel – kuu lõpuks, 31. jaanuariks.
Volikogu liikmed on ettepanekuga nõus.
OTSUSTATI lugeda valla 2018. aasta eelarveprojekti I lugemine toimunuks ja parandusettepanekute
esitamise tähtajaks määrata 31. jaanuar.
Haljala Vallavolikogu 18. detsembri 2007 otsuse nr 105 „Loa andmine üürilepingu
sõlmimiseks MTÜga Aaspere Külakoda“ muutmine
Leo Aadel – tegemist on 2007. aastal esimese Euroopa Liidu toetusega rekonstrueeritud külakoja
hoonega ja selle valmimisel Haljala vallavalitsus volikogu loal sõlmis 10 aastase üürilepingu, millega
üüriti I korrusel asuvad ruumid raamatukogu-teenuse osutamiseks. Leping lõppes 31. oktoobril 2017.
Taotleme nüüd luba seda lepingut pikendada tähtajatult. Oleme maksnud seltsile ruumide kasutamise
eest üüri 260 eurot kuus. Külakoda teeb ettepaneku tõsta üüri 300 euro peale. Selle 300 euroga katame
me osaliselt ka kogu maja üldkulusid.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega nõustuda tähtajatu üürilepingu sõlmimisega MTÜ-ga Aaspere
Külakoda raamatukogule ruumide rentimiseks ja kinnitada üürisummaks kuus 300 eurot
ning võeti vastu
otsus nr 26 “ Haljala Vallavolikogu 18. detsembri 2007 otsuse nr 105 „Loa
andmine üürilepingu sõlmimiseks MTÜga Aaspere Külakoda“
muutmine“
III

IV
Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Leo Aadel tutvustab volikogu liikmetele detailplaneeringut ja selgitab, et detailplaneeringu
vastuvõtmine kestis tulenevalt külaelanikega kokkulepete saavutamisest kaua. Kui lõpuks
kompromissini jõuti ja detailplaneering kehtestati, olid asjaolud juba nii palju muutunud, et farmi
tehnoloogilist poolt muudeti ja ehituse käigus muudeti ka ehitise piire. Vallavalitsusel ei jäänud
kasutusloa väljaandmisel muid variante, kui teha ettepanek algatada uus, valla üldplaneeringut muutev
detailplaneering, millega viia ehitise piirid vastavusse kõikide nõuetega. Nüüd on nõuded täidetud.
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp – komisjon arutas seda ja teeb
ettepaneku detailplaneering vastu võtta.
Vello Väinsalu märgib, et siin on tegemist erisusega Vihula valla ja Haljala valla praktikas, Vihula
vallas oli detailplaneeringute vastuvõtmine vallavalitsuse pädevuses.
Anti Puusepp – ka komisjonis oli sellest juttu, et volikogu ei peaks detailplaneeringute vastuvõtmisega
tegelema.
Eelnõu muutmiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega võtta detailplaneering vastu ja teha vallavalitsusele ülesandeks
korraldada vastavalt planeerimisseadusele detailplaneeringu avalik väljapanek ning
võeti vastu
otsus nr 27 “ Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine“

V
Arupärimistele vastamine
Vello Väinsalu – eelmisel istungil esitati kaks arupärimist.
Vello Väinsalu vastab volikogu liikme Aide Veinjärve poolt volikogu esimehele ja vallavanemale
esitatud arupärimisele selle kohta, millistel alustel juhib vallavolikogu liige Arvi Ööpik valla
haldustalituse tööd ning kasutab ja käsutab vallavara.
(vastus protokolli Lisas nr 1)
Aide Veinjärv – kas OÜ-ga Transtime on leping sõlmitud?
Leo Aadel – lepingut sõlmitud ei ole, teenust osutatakse arve alusel.
Aivar Maurer – eraettevõte juhib valla töötajaid?
Leo Aadel selgitab, et töökäsud annab tema, Arvi Ööpik aga edastab need töötajatele. Veel selgitab
vallavanem, et alles nädala lõpuks saab vald välja kuulutada majandus- ja hankejuhi leidmiseks
konkursi, mille tulemusena loodetakse leida inimene, kes selle valdkonnaga tegelema hakkab.
Vello Väinsalu vastab volikogu liikme Annes Naani poolt volikogu esimehele esitatud arupärimisele
selle kohta, miks ei järgitud vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimisel
ning komisjonide koosseisude kinnitamisel Kohaliku omavalitsuse seaduse § 47 toodud põhimõtteid ja
kas selliselt moodustatud volikogu komisjonid on legitiimsed.
(vastus protokolli Lisas nr 2)
Annes Naan – pole jõudnud välja selgitada, kas 30-päevane vaide esitamise tähtaeg kehtib ka siis, kui
astutakse üle seadusest. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 on sisse kirjutatud
opositsiooni kaitseks punkt, mille alusel oleks tulemused tõenäoliselt sellised, et volikogu komisjonide
esimehed oleksid saanud 10 ja aseesimehed 7 häält ühehäälsel hääletamisel. Tunnistan, et poolthääletamine tuleneb sellest, et ka mina ei teadnud hääletamisel sellest seadusemuudatusest.
Annes Naani arvates oleksid aseesimehed valitud tõenäoliselt opositsioonist.
Anti Puusepp märgib, et komisjon peab olema töövõimeline. See, kas komisjoni liige on opositsioonis
või koalitsioonis, oluline ei ole.
VI
Aasta Tegija ja Elutööpreemia saajate otsustamine
Vello Väinsalu selgitab, vastavalt kehtivale Vihula valla tunnustuse avaldamise korrale on
juhtkomisjoniks kultuurikomisjon. Ta annab sõna kultuuri- ja spordikomisjoni esimehele Krista
Keedusele, kes tutvustab hääletustulemusi komisjonides. Krista selgitab, et ajal, mis anti komisjonidele
valiku tegemiseks, on kaks elutööpreemia kandidaati oma kandidatuuri tagasi võtnud ja nende
valimistulemusi koondis ei kajastata.
(koond protokolli Lisas nr 3)
Anti Puusepp teeb ettepaneku valida üks Aasta Tegija.
Vello Väinsalu – korra järgi antakse välja üks elutööpreemia ja valitakse kuni kolm Aasta Tegijat.
Krista Keeduse ettepanek on valida üks Aasta Tegija.
Vello Väinsalu ettepanek on valida kaks Aasta Tegijat.
Rohkem ettepanekuid ei esitata.
Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku valida üks Aasta Tegija.
Poolt hääletab 10 volikogu liiget.
Vello Väinsalu paneb hääletusele ettepaneku valida kaks Aasta Tegijat.
Poolt hääletab 4 volikogu liiget.
OTSUSTATI valida üks Aasta Tegija.
Elutööpreemia saaja valimine.
Vello Väinsalu, võttes aluseks esitatud koondi, paneb esimesena hääletusele enim hääli saanud
kandidaadi. Igal volikogu liikmel on üks hääl.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega anda elutööpreemia Malle Komp’le, kes on Võhma-Palmse piirkonna
pikaaegne kultuurijuht ja rahvakultuuri edendaja, Võhma kandis seltsitegevusele aluse
panija, abivalmis ja tegus Võhma külavanem.

Aasta Tegija valimine.
Vello Väinsalu, võttes aluseks esitatud koondi, paneb esimesena hääletusele enim hääli saanud
kandidaadi.
Toimub hääletamine.
Katrin Vaheoja kandidatuuri poolt hääletab 11 volikogu liiget.
MTÜ Võsu Sadam poolt hääletab 1 volikogu liige.
MTÜ Käsmu Sadam poolt hääletab 1 volikogu liige.
OÜ Palmse Metall poolt hääletab 0 volikogu liiget.
MTÜ Vihula Selts poolt hääletab 1 volikogu liige.
OTSUSTATI: 11 poolthäälega valida Aasta Tegijaks Katrin Vaheoja, kes on Võsu Kooli
emakeeleõpetaja, kelle eestvedamisel teostati ettevõtmine „100 raamatut Võsu koolile“,
tekitati kooli lugemisnurk, viidi läbi „Noortefoorum 2017“ Võsul.
Võeti vastu
otsus nr 28

“ Vihula valla Elutööpreemia ja Aasta Tegija 2017
väljakuulutamine“

Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
Haridus- ja noorsookomisjoni esimees Greete Toming tutvustab volikogu liikmetele esitatud eelnõud.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega nimetada komisjoni liikme Inge Laivi asemel uueks komisjoni liikmeks
Õnnela Lembke ja võeti vastu
otsus nr 29 “ Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala
Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“
muutmine“
VII

Vello Väinsalu teatab, et revisjonikomisjoni aseesimees Aivar Maurer on esitanud avalduse tema
revisjonikomisjoni liikme kohalt taandamiseks, seega seisab järgmisel volikogu istungil ees uue
komisjoni liikme valimine.
VIII Vallavalitsuse info
Leo Aadel palub volikogu seisukohta vallale esitatud kohustuste täitmise osas. Ta lisab, et
vallavanemal puudub juriidiline otsustusõigus antud küsimuses ning ka eelarve- ja majanduskomisjon
ei leidnud lahendust.
Leo Aadel tutvustab üleval olevaid kohustusi OÜ Mäeväli, OÜ Taf Building, OÜ Mevot Invest ja AS
Eesti Teed ees ning OÜ Monoliit poolt esitatud nõuet.
Toimub arutelu.
OTSUSTATI anda vallavanemale soovitus tasuda OÜ Mevot Invest, AS Eesti Teed ja OÜ Mäeväli
poolt esitatud arved.
Arvi Ööpik – eelarves oli teede raha 40 tuhat, teede alla panite aga 80 tuhat ja asfalteerisite
kruusateedel majade esiseid lõike, kuigi vallavanem lubas, et sügisel saavad koolibussi teed kõik
greiderdatud. Nüüd on teedele pandud asfaldi-lõikude serva tekkinud löökaugud.
Annes Naan, kes oli Vihula vallavanem kuni 2017 sügisel toimunud valimisteni selgitab, et koolibussi
teid poleks vald suutnud asfalteerida, õuealasid asfalteeriti vallaelanike huvides.
Leo Aadel – Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee järelaudit sai positiivse tulemuse.
Leo Aadel – Võsu sadamahoone paikvaatlus on tehtud, kõik oli nõuetele vastav ja nüüd käib
kasutusloa vormistamine, mis on oluline dokument PRIA-le rahastamisel. Rahastamisotsus on tehtud.

OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole. Istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:10.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

