HALJALA VALLAVOLIKOGU
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON
Koosoleku PROTOKOLL
Haljala teenuskeskuses

13. veebruaril 2018 nr 3

Koosoleku algus kell 16:00, lõpp 18:12.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Meelis Kuzma, Annes Naan, Peeter Orgmets, Vello Väinsalu,
Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Koosolekul ei osale Tea Treufeldt.
Koosolekust võtavad osa vallavanem Leo Aadel ja finantsjuht Maarja Kuuskla.
PÄEVAKORD:
1. Haljala valla 2018 aasta eelarveprojekti muudatusettepanekud
2. Essu külas Tammispea tee 13c kinnistu võõrandamine
3. Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
4. Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
5. Lasteasutuse muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine
6. Lasteaialaste toidukulude katmine Haljala valla eelarvest
7. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate
nimetamine
8. Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
9. Info ja muud küsimused
I
Haljala valla 2018 aasta eelarveprojekti muudatusettepanekud
Rainer Lille - vaatame eelarveprojekti muudatuste osa.
Finantsjuht Maarja Kuuskla – suures osas on tegemist ridade ümbertõstmisega. Eelarveprojekti
muutmisettepanekud 31. jaanuariks esitasid vaid Võsu Kool ja Haljala Lasteaed. Tulude poolel on osa
muudatusi seotud riigipoolse rahastusega.
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab muudatusi.
Rainer Lille – kas juhifondi osas on nüüd ühtne seisukoht?
Vallavanem Leo Aadel – diferentseerisime vastavalt iga asutuse suurusele ja kooskõlastasime selle ka
allasutuste juhtidega.
Rainer Lille – kas liikmemaksudega oleme päri?
Leo Aadel – mõni liikmemaks on möödapääsmatu ja mõne puhul tuleb see vallale kordades tuluna tagasi.
Vald kuulub veel kahte tegevusgruppi, üks on Arenduskoda ja teine Partnerid, mõlemast on võimalik
Euroopa Liidu rahastust taotleda.
Maarja Kuuskla - Elamu ja kommunaalmajanduse haldamise alt viisime osa kulusid Võsu Kuurorti alla.
Leo Aadel – Võsu Kuurorti nõukogu tuleb lähiajal kokku.
Vello Väinsalu – Võsu Kuurort puudutab Võsu piirkonda.
Uno Õunapuu – aga kuidas Haljalas on?
Leo Aadel – majandus- ja hankejuhi konkurss on läbi ja hiljemalt 12. märtsist peaks juht tööle asuma.
Haljala poolel on valdkonna töötajad struktuuris sees.
Rainer Lille – kas Võsu Kuurort võiks hakata ka ise tulu teenima?
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Vello Väinsalu – mingil määral kindlasti. Lisaeelarve teemana tulevad kõik muud kulud, praegu on
eelarves vaid haldusjuhi töötasu. Mõttekas on kõik rannaga seonduvad kulutused hiljem kuurorti alla
kokku tuua.
Leo Aadel – sinna alla võib lõpuks minna ka turundus ja kultuuritegevus Võsul. Võsu Kuurort võiks
saada ühel hetkel ka isemajandavaks.
Maarja Kuuskla – Vaba aja üritused, Autasud alt võtsime välja Aasta Tegijad ja juurde tuli
sümboolikakonkursi osa.
Leo Aadel – sümboolikakonkursile laekus 28 tööd ja praegu komisjon hindab neid. Vastavalt korrale on
meil kohustus kõik tööd avalikustada ja kolm paremat esitame Riigikantseleile heraldilise hinnangu
saamiseks ja kui hinnang on tulnud, lähevad need kolm tööd rahvahääletusele. Loodame märtsi volikogu
istungil sümboolika kinnitada.
Maarja Kuuskla – raamatukogude osas ühtlustasime koolitus- ja sõidukulude osa.
Rainer Lille – kas raamatukogud lähevad ühtse juhtimise alla?
Leo Aadel – sellega hakkab tegelema 12. märtsist tööle asuv abivallavanem.
Maarja Kuuskla – Rahvakultuuri all suurenes number komisjonidest tulnud ettepanekute alusel seoses
MTÜ-de esitatud taotlustega.
Peeter Orgmetsa arvates võiks siduda MTÜde toetamise mingi protsendiga eelarvest analoogselt
reservfondiga.
Vello Väinsalu – uus MTÜde rahastamise kord on praegu töös. MTÜde investeeringutoetusi oleks
mõistlik edaspidi vaadelda eelarves vastava objekti real. Tegemist on valla omandis olevate hoonetega.
Mingi piirmäär või protsent valla eelarvest võiks olla ette antud.
Maarja Kuuskla – Võsu Kooli ettepanekud on kooli ja lasteaedade eelarveossa sisse viidud.
Lasteaia õpetajate töötasud on ühtlustatud.
Leo Aadel – suur erinevus on juhtide palkades, kui võrrelda asutuste suurusi. Liigume järkjärgult
ühtlustamise suunas. Uus abivallavanem hakkab ka sellega tegelema.
Rainer Lille – kas lasteaedade toidukulu ja kohatasu muutus on juba eelarvesse sisse arvestatud?
Leo Aadel – jah.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku eelarve seletuskirjas lahti kirjutada Võsu Kooli majandamiskulude 86 765
eurot. Tema arvates võiks hoone ekspertiisi kulu suuruse ka eraldi välja tuua.
Arvi Ööpik – õpilastranspordi kulu vähendada ei saa, sest Võsu ja Haljala koolil on vaheajad erinevatel
aegadel, bussid peavad ikka liikuma.
Leo Aadel – koolivaheajad oma valla piires peame ühtlustama.
Rainer Lille – kuidas õpilaste sõidukuludega on?
Leo Aadel – maakonna piires me kompenseerime kooli ja koju sõidu, hindame vajaduspõhiselt.
Haljala kord reguleerib maakonnapõhiselt ja Vihula kord lubab ka teistele kompenseerida.
Rainer Lille – oleme ühinemislepinguga lubanud, et võtame head asjad üle. Kui Vihula poolel keegi
sellist toetust saab, siis ei näe mingit põhjust ka Haljala poolel sellest keelduda.
Uno Õunapuu – teatud piirid peab seadma.
Peeter Orgmets – need on üksikud lapsed, ei näe põhjust neid mitte toetada.
Leo Aadel – korrad tuleb ühtlustada.
Vello Väinsalu – koolitoit on lastele tasuta, aga tulu poolel on sees.
Maarja Kuuskla – seal on pikapäevarühma ja õpetajate toiduraha. Vihula poolel maksavad ka lasteaia
õpetajad söögiraha, Haljala poolel ei maksa.
Komisjoni arvates võiks lasteaia õpetajad ka Haljala poolel toiduraha maksta.
Maarja Kuuskla – sotsiaalse kaitse all tehtud muudatused on sotsiaaltöötajate poolt esitatud, aga need ei
jõudnud eelarve I lugemisele.
Maarja Kuuskla – Investeeringute all läksid Haljala koolihoone ja Võsu rannaprojekt summad
väiksemaks. Haljala koolihoone osa investeeringutest lükkub sügisesse ja Võsu rannaprojekti alla jääb sel
aastal vaid projekteerimine.
Leo Aadel – märtsis esitame investeeringute tabeli, kus on välja toodud ka katteallikad.
Vello Väinsalu – mõistlik on esitada eelarvestrateegia lihtsustatud tabel nelja aasta peale saaks asju koos
vaadata.
Leo Aadel – investeeringute alla on lisatud projekt „500 kodu tuleohutuks“ mille raames parandatakse
elanike elamistingimusi, siin eraldab riik ühe osa ja sama palju peab vald juurde panema.
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Maarja Kuuskla – Võsu- Käsmu kergliiklustee ja Võsu sadama osas on sisse toodud 90 tuhat, need on
summad, mis on saamata EAS-ist u 18 tuhat ja PRIA-lt oli algne summa 80 tuhande ringis. Täpseid
summasid praegu ei tea.
Annes Naan – need on summad, mille ulatuses Vihulal maksmata arved üles jäid.
Leo Aadel – Võsu sadamahoonet käis Päästeamet vaatamas ja leidis hulga puudusi, mida ehitaja nüüd
likvideerib. Kui oleme Päästeameti heakskiidu saanud, saame kasutusloa väljastada ja väljamaksetaotluse
PRIA-le esitada.
Uno Õunapuu teeb ettepaneku hakata tegelema ka Annikvere koolimaja müügiga.
Annes Naan – tegelesime selle teemaga, uurisime maad, aga huvilisi ei olnud.
Vello Väinsalu arvates võiks panna selle kinnistu müüki suhteliselt madala alghinnaga.
Arvi Ööpik – samal kinnistul on ka endine tööõpetuse maja, kus olid veel hiljuti elanikud sees.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI -teha volikogule ettepanek valla 2018 aasta eelarve projekti II lugemine kinnitada ja
eelarve vastu võtta;
-teha vallavalitsusele ettepanek käivitada Annikvere koolimaja müügiprotsess.
II
Essu külas Tammispea tee 13c kinnistu võõrandamine
Leo Aadel – eelmisel aastal laekus vallavalitsusele üks ostusoov. Ostuhuviline soovis saada oma garaažile
juurdepääsuteed, mida ta siiani ka reaalselt kasutab. Saime komisjonidelt loa maa jagada. Jagamine on
tehtud. Pakkusime välja, et müüme selle maatüki enampakkumise korras alghinnaga 300 eurot. Alghind
on tuletatud naaberkinnistu müügist. Tänasel keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni koosolekul
arvati, et kui keegi kolmas selle kinnistu ostab, võib juurdepääsuteega probleeme tekkida. Vallavalitsusel
paluti kaaluda müüki otsustuskorras alghinnaga 350 eurot. Suhtlesin ostuhuvilisega, kes on selle hinnaga
nõus ka kinnistu ostma. Samas ei ole vallal mõistlik pidada sellist kinnistut. Vallavalitsus muudab otsuse
sisu ja esitab selle volikogule.
Komisjon tutvub kinnistuga kaardil ja nõustub keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni
ettepanekuga.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek võõrandada Essu külas vallale kuuluv Tammispea tee 13c
kinnistu otsustuskorras hinnaga 350 eurot.
III

Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Leo Aadel – Haljala ja Vihula delegatsiooni norm oli väga erinev, taotleme asjaajamise lihtsustamiseks
ülesannete, mis ei kuulu volikogu ainupädevusse, delegeerimist vallavalitsusele. Vallavalitsus saaks
operatiivsemalt tegutseda. Tulevikku vaadates vallal enda ehitusmäärust vaja ei ole, sest tegevused on
seadustega reguleeritud.
Küsimusi pole.
OTSUTATI teha volikogule ettepanek nõustuda ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete
delegeerimisega vallavalitsusele.
IV
Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
Leo Aadel – analoogselt vallavalitsuse palgajuhendiga on ka siin motivatsioonipakett töötajatele ja
asutuste juhtidele. Abivallavanem saab ülesandeks vaadata üle, kui palju saab edaspidi arvestada
kvalifikatsiooni ja haridustaset.
Vello Väinsalu – miks peavad olema palgavahemikud?
Rainer Lille pakub variandina koefitsienti miinimumpalgast.
Toimib arutelu palgavahemike üle.
Komisjon juhib tähelepanu kirjavigadele eelnõus.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgajuhend
kehtestada.
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V

Lasteasutuse muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

Leo Aadel - Haljalas oli kohatasu suurus26 eurot, mis sisaldab ka toidukulu maksumust ja Vihulal oli see
5 % alampalga määrast, 25 eurot pluss toidukulu. Võtame päevase toidukulu valla kanda ja kohatasu
jääks 1. aprillist 30 eurot. Haljala lapsevanemale tooks see kaasa väikese hinnatõusu, mida saaks
põhjendada sellega, et kaks aastat pole hinda tõstetud.
Meelis Kuzma – palju on neid, kes seda kohustust ei täida?
Leo Aadel – kriitilisemad saavad lahenduse läbi sotsiaaltoetuse määramise, need on üksikud.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek kehtestada alates 1. aprillist valla koolieelsete lasteasutuste
muude kulude vanemate poolt kaetava osa suuruseks 30 eurot ühe lapse kohta kuus.
VI
Lasteaialaste toidukulude katmine Haljala valla eelarvest
Leo Aadel – toidukulu ei arvestata tagasiulatuvalt 1. jaanuarist.
Küsimusi pole.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek katta valla koolieelsete lasteasutuste nimekirjas olevate laste
toidukulu päevamaksumus valla eelarvest kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema alaline
elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald.
Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate
nimetamine
Leo Aadel – Tapa ja Viru-Nigula on selle otsuse juba teinud. Ka teised Lääne-Virumaa vallad on selleks
valmis. Tahame saada selles liidus osalemisest maksimumi. EMOL ühineb Eesti Linnade Liiduga.
Küsimusi pole.
OTSUSTATI teha volikogule ettepanek osaleda liikmena Eesti Linnade ja Valdade Liidus.
VII

VII Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
Leo Aadel – eesmärk on kevadel esitada volikogule juba tööversioon arengukavast. Praegune töö on
seotud kogukondade temaatikaga ja vabaühenduste rahastamisega. Meid aitab selles Rivo Noorkõiv
Rahandusministeeriumi toel.
Vello Väinsalu arvates peaks vald suutma arengukava eelkõige oma jõududega kokku panna.
OTSUSTATI algatada arengukava ja eelarvestrateegia koostamine.
X

Info ja muud küsimused

Küsimusi rohkem pole ja koosoleku juhataja teatab, et järgmine koosolek toimub 13. märtsil ning lõpetab
koosoleku kell 18:12.
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