HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXII istungi
PROTOKOLL
Võsul, vallamajas

9. aprillil 2019 nr 22

Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:52.
Istungit juhatab volikogu aseesimees Margus Punane. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osalevad kõik volikogu liikmed: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Anti Puusepp, Mare Raja,
Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungist võtavad osa vallasekretär Riina Must ja abivallavanem Kristi Aron.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 17 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala Vallavolikogu esimehe valimine
2. Haljala vallavanema valimine
3. Info ja muud küsimused
Istungi juhataja teeb ettepaneku moodustada salajaste hääletamiste läbiviimiseks hääletamiskomisjon
järgmises koosseisus: Riina Must, Kristi Aron ja Marika Sundla.
Teisi ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb ettepaneku hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega kinnitada istungil salajaste hääletamiste läbiviimiseks 3-liikmeline
hääletamiskomisjon koosseisus Riina Must, Kristi Aron ja Marika Sundla.
I
Haljala Vallavolikogu esimehe valimine
Istungi juhataja palub esitada volikogu esimehe kandidaadid.
Annika Hallimäe esitab volikogu esimehe kandidaadi – Annes Naan.
Triin Toming esitab volikogu esimehe kandidaadi – Vello Väinsalu.
Kandidaate rohkem ei esitata.
Istungi juhataja teeb ettepaneku sulgeda kandidaatide nimekiri ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega sulgeda kandidaatide nimekiri.
Istungi juhataja kuulutab välja vaheaja hääletamisprotsessi läbiviimiseks.
Hääletamiskomisjoni esimees Riina Must loeb ette hääletamistulemuste protokolli (protokolli Lisa 1),
mille kohaselt salajase hääletamise tulemusena ja volikogu koosseisu häälteenamusega osutus valituks
Haljala Vallavolikogu esimeheks Vello Väinsalu.
OTSUSTATI: tulenevalt salajase hääletamise tulemustest võtta vastu
otsus nr 87 „Haljala Vallavolikogu esimehe valimine“
Vello Väinsalu teeb volikogu aseesimehele ettepaneku juhatada istung lõpuni.
Vastuväiteid ei ole.
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II
Haljala vallavanema valimine
Istungi juhataja palub esitada vallavanema kandidaadid.
Leo Aadel esitab Eesti Reformierakonna poolt vallavanema kandidaadiks Ivar Lillebergi.
Ivar Lillebergi nõusolek on olemas.
Rohkem kandidaate ei esitata ja istungi juhataja sulgeb kandidaatide nimekirja ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 17 poolthäälega sulgeda kandidaatide nimekiri.
Istungi juhataja annab sõna kandidaadile.
Ivar Lilleberg lubab valda arendada edasi piisavalt positiivselt ja loodab volikogu usaldusele.
Istungi juhataja kuulutab välja vaheaja hääletamisprotsessi läbiviimiseks.
Hääletamiskomisjoni esimees Riina Must loeb ette hääletamistulemuste protokolli (protokolli Lisa 2),
mille kohaselt salajase hääletamise tulemusena ja volikogu koosseisu häälteenamusega osutus valituks
Haljala vallavanemaks Ivar Lilleberg.
OTSUSTATI: tulenevalt salajase hääletamise tulemustest võtta vastu
otsus nr 88 „Haljala vallavanema valimine“
Istungi juhataja teeb vallavanemale ettepaneku anda ülevaade esmastest tegevustest vallavanemana.
Ivar Lilleberg annab teada, et esitab kümne päeva jooksul vallavalitsuse koosseisu volikogule
kinnitamiseks.
Toimub arutelu järgmise volikogu istungi toimumise aja üle.
Lepitakse kokku, et järgmine volikogu istung toimub 24. aprillil.
III
Info ja muud küsimused
Istungi juhataja annab sõna Võsu Kooli direktorile, MTÜ Käsmu Lahe Merekool juhatuse liikmele Liina
Altroffile.
Teemaks on merekultuuri ja meresõiduoskuse arendamine. Valla arengukavas on sees purjekooli
arendamise teema ja ka Võsu Kooli arengukavas on sätestatud, et kooli õppekava peaks olema seotud
rohkem kohalike eripäradega. Koostööd tehakse sihtasutusega Võsu Kuurort ja sihtasutusega Käsmu
Majaka Sadam. Jaanuaris loodi MTÜ. Esitasime PRIA-le taotluse merekoolile vajaliku varustuse
ostmiseks. Merekoolil on kolm põhilist suunda: meresõiduoskuste tutvustamine, purjetamistreeningud
ning suvised purjetamis- ja meresõidu laagrid. Veel võiksid lapsed, kes tulevikus kooli lõpetatavad, soovi
korral saada väikelaeva juhi tunnistuse, mille võib anda alates 15. eluaastast. Koolitamine ja kogukonna
laiem kaasamine on üks oluline eesmärk.
Lahkuvad Annes Naan ja Rainer Lille kell 16:47.
Liina Altroff jätkab.
Käsmu lahte peetakse purjetamiseks turvaliseks ja väga heaks kohaks. Selleks suveks oleme planeerinud
koostöös Jahtklubide Liiduga korraldada ühe laagri peale jaanipäeva. Esmane eesmärk on luua noortele
piirkonna omapärast lähtuv huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalus.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 16:52.
/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Punane
Istungi juhataja
Istungist on tehtud helisalvestus, mida säilitatakse Haljala vallakantseleis kuus kuud.

