HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XVIII istungi
PROTOKOLL
vallamaja

22. jaanuar 2019 nr 18

Istungi algus kell 15:00, lõpp 16:25.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 15 volikogu liiget: Margus Punane, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets,
Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Triin Toming,
Greete Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Kristjan Alanurme ja Leo Bergström.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must, majandus- ja hankejuht Aivar
Aruja, finantsjuht Maarja Kuuskla, VIROL-i esindaja Katrin Suursoo ja Kuusalu Vallavolikogu
esimees Margus Soom.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ega ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ I lugemine
2. Haljala valla 2019. aasta eelarve projekti II lugemine
3. Haljala Vallavolikogu 20.03.2018 otsuse nr 40 „Kinnistutele Merekooli tn 3 ja Merekooli tn 5,
Käsmu küla, Haljala vald reaalservituutide seadmine“ muutmine
4. Vallavara võõrandamine (Võsu, Jõe 9a)
5. Vallavara võõrandamine (Annikvere küla, Kooli kinnistu)
6. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
7. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Istungi juhataja teatab, et I päevakorrapunktiga seonduvalt osaleb istungil külalisena ka Kuusalu
Vallavolikogu esimees Margus Soom.
I
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ I lugemine
Istungi juhataja annab arengustrateegia tutvustamiseks sõna Katrin Suursoole.
Katrin Suursoo tutvustab maakonna arengustrateegia projekti ja lisab, et tegevuskavas on oluline
kajastada kõik objektid ja tegevused, millele on plaanis tulevikus toetusi taotleda. Tegevuskavasse on
toodud valdade arengukavadest ja eelarvestrateegiatest „toetus“-märkega objektid.
Katrin Suursoo – kui leiate, et siin on mingi objekt puudu, palun teha ettepanekud enne dokumendi
järgmist lugemist. Saadame täpse ajakava.
Istungi juhataja tänab ettekandjat ja annab sõna Kuusalu Vallavolikogu esimehele Margus Soomile
Tallinn-Lahemaa kergliiklustee idee tutvustamiseks.
Margus Soom tutvustab kergliiklustee visiooni ja lisab, et Haljala vald võiks otsustada, kuidas tee valla
territooriumil kulgeda võiks – oleme põhimõtteliselt kokku leppinud Jõelähtme ja Kuusalu valla
ühinemise koha, aga nüüd on küsimus, kuidas siseneda teie valda. Üks versioon on tulla mööda
põhjarannikut Käsmu järve taha või siis mööda Nõmmeveskit Vatku-Võhma peale. Mõttekas oleks
kohalikud kergliiklusteed omavahel ära ühendada.
Vello Väinsalu soovib informatsiooni vastava töörühma kohta.
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Margus Soom selgitab, et Kuusalu tasandil on töögrupp moodustatud, aga koos on teemat arutatud ka
Jõelähtme ja Haljala vallavanemaga.
Margus Soom – rahastuse osas näen kahte varianti. Eeltööd võiks toimuda kuni aastani 2021, siis kui
saabub uus rahastusperiood. Oleks nii maakonna kui valla tasandil arengukavades, oleks mingi
marsruut, eelprojekteerimised. Ühe variandina võiks see minna ka täielikult riiklikule rahastusele.
Vello Väinsalu arvates võiks selle kergtee maakonna arengustrateegiasse lisada.
Margus Soom soovib Haljala vallaga koostööd ja loodab, et lähiajal suudavad kolm valda, Kuusalu,
Jõelähtme ja Haljala, teha heade kavatsuste koostöö protokolli.
Istungi juhataja tänab ettekandjaid ja teeb volikogule ettepaneku määrata maakonna
arengustrateegiasse ettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuari.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI: kinnitada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ I lugemine ja teha ettepanek
lisada tegevuskavasse Tallinn-Lahemaa kergliiklustee.
Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 28. jaanuar.
II
Haljala valla 2019. aasta eelarve projekti II lugemine
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab esitatud muudatusettepanekuid – eelarvet muutvaid ettepanekuid
oli kolm ja need puudutasid investeeringute osa eelarves: Mere tänava arhitektuurikonkurss – lisati
juurde 10 000 eurot, Haljala kiriku restaureerimine – 15 000 eurot ja 20 000 euroga oli ettepanek
suurendada MTÜ-de investeeringutoetusi.
Vallavanem Leo Aadel – vallavalitsus saatis eile volikogule veel mõned muutmisettepanekud:
täpsustasime valla eelarvest rahastatavaid aastaringselt toimuvaid üritusi. Me ei toetanud eelarve- ja
majanduskomisjoni ettepanekut tõsta Võsul toimuva südasuve maratoni kulu valla eelarvesse, vaid
jätsime MTÜ-de rahastamise kulureale, kuna korra kohaselt toimub üritus valla territooriumil.
Seletuskirjas muutsime vallavalitsuse tööjõukulu selgitust, tööjõukuludesse on planeeritud võrreldes
2018. aastaga 8%line töötasude tõus.
Aide Veinjärv soovib teada, miks hajaasustuse summa on vaid 20 000 eurot.
Maarja Kuuskla – kokku on eelarve 40 000, sellest 20 000 on valla osa.
Tea Treufeldt – kas MTÜ-dega, kes on nimeliselt suuremate ürituste korraldajatena välja toodud, on
sõlmitud ka kokkulepped?
Leo Aadel – suusõnalised kokkulepped on olemas.
Vello Väinsalu – kas eelarve vajaks veel täiendavat arutelu eelarve- ja majanduskomisjonis?
Komisjoni esimees Rainer Lille arvates võiks komisjon veelkord eelarve üle vaadata. Ta teeb
ettepaneku määrata tähtaeg parandusettepanekute esitamiseks.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuar.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada eelnõu II lugemine.
OTSUSTATI: kinnitada Haljala valla 2019 eelarve projekti II lugemine ja määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuar.
III
Haljala Vallavolikogu 20.03.2018 otsuse nr 40 „Kinnistutele Merekooli tn 3 ja Merekooli
tn 5, Käsmu küla, Haljala vald reaalservituutide seadmine“ muutmine
Leo Aadel tutvustab eelnõud – ettepanek on tühistada otsuse punkt 4, millega oli seatud otsusele
kõrvaltingimus, mille kohaselt kaotab otsus kehtivuse, kui detailplaneering ja selle kehtestamise otsus
vaidlustatakse seaduses sätestatud korras ning vaidlustamise tulemusel tunnistatakse detailplaneering
ja selle kehtestamise otsus mistahes põhjusel kehtetuks ning selline otsus on jõustunud. Ettepanek on
kooskõlastatud Tartu Ülikooliga. Juriidiliselt on detailplaneering praegu kehtiv ja meie esindaja
advokaadibüroo hinnangul on võimalik palju planeeringust tulenevaid töid ellu viia.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb otsuse eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega tunnistada otsuse punkt 4 täies ulatuses kehtetuks ja võeti vastu
otsus nr 76 „Haljala Vallavolikogu 20.03.2018 otsuse nr 40 „Kinnistutele
Merekooli tn 3 ja Merekooli tn 5, Käsmu küla, Haljala vald
reaalservituutide seadmine“ muutmine“
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IV
Vallavara võõrandamine (Võsu, Jõe 9a)
Majandus- ja hankejuht Aivar Aruja tutvustab eelnõud – tegemist on krundi piiri korrastamisega.
Komisjonides oli arutusel, et kui tekivad sellised ribade juurde mõõtmised ehk siis krundi piiri
korrastamised, sõltub krundi juurde mõõdetava maa hind krundi maa väärtusest. Kaitsealavalitsejaga
on protsess kooskõlastatud.
Saabub Triin Toming kell 15:50.
Tea Treufeldt – kas valda on selliseid taotlusi veel tulnud?
Aivar Aruja – see on esimene.
Annes Naan – minu kogemus ütleb, et neid avaldusi hakkab laekuma ja kõik suudavad tõestada, et neil
on seda riba vaja. Isiklikult olen sellise otsuse vastu.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb otsuse eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 11 poolt- ja 4 vastuhäälega müüa otsustuskorras Võsu alevikus Jõe tn 9a katastriüksus
(tunnusega 19101:001:0082, registriosa 2450631 pindala 78m2) hinnaga 45 €/m2 kokku,
lõpphinnaga 3510 eurot ja võeti vastu
otsus nr 77 „Vallavara võõrandamine“
V
Vallavara võõrandamine (Annikvere küla, Kooli kinnistu)
Aivar Aruja tutvustab esitatud eelnõud – 2018 novembris andis volikogu loa algatada kinnistu
võõrandamine. Avalikule enampakkumisele alghinnaga 10 000 eurot pakkumisi ei laekunud. Peale
enampakkumise ebaõnnestumist esitati avaldus sooviga osta hoone 4 500 euro eest.
Mare Raja – kas on teada ka ostja tulevikuplaanid antud kinnistuga?
Aivar Aruja – äriplaani avalikustatud ei ole, aga nad teavad, et tegemist on muinsuskaitse-aluse
objektiga ja neil on kohustus see hoone säilitada.
Annes Naan – kas ja kuidas saaks vallavalitsus garanteerida, et maja tehakse korda?
Toimub arutelu maja olukorra ja edasise säilimise võimaluste üle.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb otsuse eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 11 poolt- ja 3 vastuhäälega müüa otsustuskorras Annikvere külas asuv Kooli kinnistu
(registriosa nr 8188250, katastritunnusega 88702:002:0231) hinnaga 4 500 eurot ja
võeti vastu
otsus nr 78 „Vallavara võõrandamine“
VI
Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
Vallasekretär Riina Must tutvustab esitatud eelnõud ja selgitab, et erakonnad on oma kandidaadid
jaoskonnakomisjonidesse esitanud. Ta teeb ettepaneku moodustada valimisjaoskondades
jaoskonnakomisjonid vastavalt esitatud eelnõule.
Küsimusi eelnõu kohta ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega moodustada 3. märtsil 2019 toimuvateks Riigikogu valimisteks
jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
- valimisjaoskond nr 1, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald
Esimees - Heete Sederholm, liikmed: Eha Veem, Virko Sirkel, Epp Ojalill ja Merikene
Teppe. Asendusliikmed: Heino Muruvee ja Mirjam Kulla.
- valimisjaoskond nr 2, asukohaga Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald
Esimees - Marju Kirsipu, liikmed Marika Sundla, Sirje Kiviberg, Maiga Parksepp,
Elisabeth Orgmets ja Pille Kalde. Asendusliikmed: Raivo Reinike ja Katrin Kivi.
Võeti vastu
otsus nr 79 „Jaoskonnakomisjoni moodustamine“
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VII Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Leo Aadel –
-28. detsembril tulnud Tartu Halduskohtu kohtuotsuse alusel rahuldati meie kaebus PRIA vastu. See
puudutab Võsu sadama investeeringumeedet.
-Seoses Võsu sadama hoonestusõiguse tagasilangemise otsustamisega edasiminekut ei ole. Meie poolt
kirjalikult esitatud ettepanekule ei ole kirjalikku nõusolekut antud.
Krista Keedus teeb ettepaneku kasutada Võsu Koolis suusaradade tegemiseks valla atv-d, mille
võimalikust müügist on volikogus varem juttu olnud.
Annika Hallimäe toob probleemina välja Võsu-Käsmu kergliiklustee talvise hoolduse.
Tea Treufeldt palub vallavalitsusel arvestada Võsu spordihoone lahtiolekuaegade muutmisel ka
sellega, et osad inimesed soovivad hommikuti spordihoonet kasutada.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 16:25.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Järgmine volikogu istung toimub 19. veebruaril.
Istungist on tehtud helisalvestus, mida säilitatakse Haljala vallakantseleis kuus kuud.

