HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXI istungi
PROTOKOLL
vallamaja

2. aprill 2019 nr 21

Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:17.
Istungit juhatab volikogu aseesimees Margus Punane. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 8 volikogu liiget: Krista Keedus, Margus Punane, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu
Saamot, Greete Toming, Triin Toming ja Tea Treufeldt.
Istungil ei osale Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar
Maurer, Annes Naan, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungist võtavad osa vallasekretär Riina Must, vallavalitsuse liige Eha Sirelbu ning abivallavanem
Kristi Aron.
Istungi juhataja Margus Punane – kas on ettepanekuid ja avaldusi?
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 7 poolt- ja 1 vastuhäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Vallavanema asendaja määramine
2. Info ja muud küsimused
I
Vallavanema asendaja määramine
Istungi juhataja – eelnõuga oleme tagasiulatuvalt määramas vallavanema asendajaks vallavalitsuse
liikme Eha Sirelbu. Kahjuks jäi see meil eelmisel istungil tegemata, aga täna on Eha Sirelbu seda tööd
juba teinud.
Tea Treufeldt – eelnõu esimeses punktis ei ole tagantjärele asendaja määramist välja toodud, aga
neljandas punktis on tasu määramine tagantjärgi. Mille alusel on tegemist tagantjärgi määramisega?
Vallasekretär Riina Must selgitab – kõik eelnõu punktid reguleerivad eraldi asju ja punkt neli reguleerib
otsuse üldist jõustumist: otsus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse tagasiulatuvalt 20. märtsist.
Tea Treufeldti arvates ei vasta õigusakt seadusele. Ta on varem saatnud nii volikogule kui
vallasekretärile ka vastavasisulise kirja.
Riina Must – lugesin kirja, aga seadusepunkt, millele oma kirjas viitate, reguleerib üldakti ehk määrust
ja määrusega ei saa tõesti määrata isikutele tagasiulatuvaid kohustusi. Otsus toob tagasiulatuvalt
kohustusi vaid Eha Sirelbule. Eelmisel volikogu istungil oli tegelikult vallavanema asendaja määratud,
aga kuna eelnõu tuli kiirustades teha, siis jäi tähelepanuta, et KOKS § 46 lõikes 6 toodud punkt
reguleerib vallavanema asendamist tema äraoleku ajal.
Tea Treufeldt – kust te võtate tõlgenduse ära olekule, kus see termin defineeritud on?
Riina Must – ära olek on viibimine puhkusel, haiguslehel või komandeeringus. Esimene tõlgendus tuleb
õigekeelsussõnaraamatust. Määruses seda mõistet lahti kirjutatud ei ole.
Tea Treufeldt – seletuskirjades saab selliseid asju lahti kirjutada. Tegelikult on see meelevaldne
tõlgendamine. Juhin tähelepanu sellele, et vallavalitsuse põhimäärusest tulenevalt oleks saanud
vallavanema asendaja olla abivallavanem ja eelmisel volikogul oleks võinud määrata asendaja. Ainult
seletuskirjas oli sellele viidatud. Teatavasti ei ole aga seletuskirjal seaduslikku jõudu. Loodud on
võimuvaakum.
Riina Must – teie väites on õige see, et ei määratud vallavalitsuse liiget vallavanema asendajaks.
Vallavanem peab olema vallavalitsuse liige, aga abivallavanem meil täna seda ei ole. Siin on erisus.
Haljala Vallavalitsus kui ametiasutus ja Haljala vallavalitsus kui otsustusorgan on kaks täiesti erinevat
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asja. Ametiasutust juhtima saab volitada kedagi teist, aga vallavalitsuse kui organi esindaja saab olla
ainult vallavalitsuse liige.
Tea Treufeldt – ära olekut ei ole tõlgendatud, see on vaidlemise ja kaalumise küsimus.
Anti Puusepp – seaduse mõte on see, et kellelegi ei saa panna tagasiulatuvalt kohustusi kui ta seda ei
soovi. Täna on Eha Sirelbu siin. Küsime, kas ta nõustub sellega, et on vallavanema asendaja
vallavalitsuse liikmena.
Vallavalitsuse liige Eha Sirelbu teatab, et ta on seda siiani teinud.
Anti Puusepp teeb ettepaneku otsus vastu võtta.
Tea Treufeldt – volikogu liige peab seaduslikult toimima, aga kuna ma ei ole selles veendunud, siis ei
saa ma siin kaasa rääkida.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 6 poolt- ja 2 vastuhäälega määrata vallavalitsuse liige Eha Sirelbu tagasiulatuvalt 20.
märtsist 2019 vallavanema asendajaks ning maksta talle asendamise eest hüvitist 2300
eurot kuus ja seoses isikliku sõiduauto kasutamisega vallavanema ülesannete täitmisel
hüvitist kuni 335 eurot kuus. Võeti vastu
otsus nr 86 „Vallavanema asendaja määramine“
II
Info ja muud küsimused
Krista Keedus annab teada, et peale volikogu istungit toimub reformierakonna liikmetel kohtumine
võimalike vallavanema kandidaatidega ja loodab, et kohtumise tulemusena saab erakond esitleda
kandidaati juba lähiajal ka volikogu liikmetele.
Lepitakse kokku, et volikogu liikmed kohtuvad vallavanema kandidaadiga neljapäeval, 4. aprillil
algusega kell 18 Haljalas, teenuskeskuses.
Abivallavanem Kristi Aron teavitab volikogu reedel 5. aprillil kell 13 Uuskülas toimuvast
mälestustseremooniast – aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse kokku
tulemisest ja selle tähistamiseks avame Asutava Kogu liikme Jakob Westholmi sünnikohas Uuskülas
mälestuskivi.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 16:17.

/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Punane
Istungi juhataja

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

