HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXIV istungi
PROTOKOLL
Võsul, vallamajas

21. mail 2019 nr 24

Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:52.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Mare Raja, Greete Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Anti Puusepp, Koidu Saamot ja Triin Toming.
Istungist võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, vallasekretär Riina Must, kogukonna- ja arendusnõunik
Anneli Kivisaar ning keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja paneb esitatud päevakorra hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 13 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kandikogu statuut
2. Vihula Vallavolikogu 20.05.2011 määruse nr 40 „Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel
kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
3. Haljala valla haldusterritooriumil kehtivate Haljala ja Vihula üldplaneeringute ülevaatamine
4. Aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja muutmine
5. Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Haljala
Vallavalitsusele
6. Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine (KMPK, KKK ja KSK muudatused)
7. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuut
Ettekande teeb kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar.
Küsimused.
Leo Aadel soovib teada, kus saab edaspidi tutvuda kandikogude koosolekute protokollidega.
Anneli Kivisaar selgitab, et protokollid avaldatakse valla kodulehel valdkonna Kogukond all.
Margus Punane soovib selgitust mõistele „alaline elukoht“.
Anneli Kivisaar – alaline elukoht on see, kus inimene viibib enamiku oma ajast.
Vallasekretär Riina Must lisab, et mõiste „elukoht“ on lahti kirjutatud Tsiviilseadustiku üldosa seaduses –
see peab olema koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega kiita valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuudi eelnõu heaks
ning kehtestati
määrus nr 62 „Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuut“
Vihula Vallavolikogu 20.05.2011 määruse nr 40 „Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel
kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
Ettekande teeb vallasekretär Riina Must.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nõustuda määruse kehtetuks tunnistamisega ning kehtestati
II
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määrus nr 63 „Vihula Vallavolikogu 20.05.2011 määruse nr 40 „Tänavatel, turgudel
ja avalikel üritustel kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade
kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine“
Haljala valla haldusterritooriumil kehtivate Haljala ja Vihula üldplaneeringute
ülevaatamine
Ettekande teeb keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.
Küsimused.
Tea Treufeldt soovib selgitust konsultandi kaasamise kohta.
Riina Must selgitab – uue Haljala valla üldplaneeringu koostamiseks korraldati riigihange ja hanke
tulemusena võitjaks osutunud firma ongi meie konsultant. Üldplaneeringu koostaja on kohalik
omavalitsus ise.
Tea Treufeldt – kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise vajaduse välja selgitamine – mis
vajadus see peaks olema?
Kuldar Pärn – vajadust ei ole veel täpsustatud, aga vallas on terve hulk selliseid kehtestatud
detailplaneeringuid, mida ei ole võimalik enam seaduse järgi realiseerida. See puudutab eriti Lahemaad,
kus aastast 2015 võeti vastu uus kaitse-eeskiri.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega kinnitada Haljala valla üldplaneeringu ja Vihula valla üldplaneeringu
ülevaatamise kokkuvõte ning võeti vastu
otsus nr 100 „Haljala valla haldusterritooriumil kehtivate Haljala ja Vihula
üldplaneeringute ülevaatamine“
III

IV
Aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja muutmine
Ettekande teeb vallasekretär Riina Must ja lisab, et nõukogu suurendamise ettepanek tuli seoses ettevõtte
suurenemisega ja sellega kaasneva vastutusega aktsiaseltsi nõukogult.
Küsimused.
Leo Aadel soovib teada, kas nõukogu ettevõtte nime-küsimust ka arutanud on.
Aktsiaseltsi Haljala Soojus juhataja Aivar Maurer – ei ole veel arutatud.
Tea Treufeldt – millest tuleneb nõukogu suurem koormus? Kas koosolekute arv on suurenenud?
Riina Must selgitab – nõukogul on praegusel üleminekuperioodil võtta vastu olulisi otsuseid.
Vello Väinsalu lisab – ühinenud ettevõtete nõukogudes oli ühel 4 ja teisel 3 liiget ja arvestades osade
liikmete kattuvust, oli mõte kaasata mõlema ettevõtte nõukogu liikmed aktsiaseltsi nõukogusse.
Saabub Annes Naan kell 16:24.
Tea Treufeldt palub täpsustada nõukogu kooskäimise sagedust.
Aivar Maurer – Äriseadustiku järgi peab nõukogu 4 korda aastas koos käima. Praeguseks on kooskäimise
tihedus olnud poole suurem ja erinevaid sidevahendeid kasutades on see kordades suurem.
Tea Treufeldt – seletuskirjas on viidatud, et üks nõukogu liige on vallavalitsusest. Kas siin lähtuvalt
Korruptsioonivastasest seadusest vastuolu ei teki? Tegemist on valla asutatud aktsiaseltsiga.
Riina Must selgitab – korruptsiooniohtu siin küll ei ole, sest vallavalitsuse all ei ole mõeldud otseselt
organit, vaid konkreetset ametnikku.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolt- ja 1 erapooletu häälega nõustuda aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvu
suurendamisega kuni 5 liikmeni ning võeti vastu
otsus nr 101 „Aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja muutmine“
Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Haljala
Vallavalitsusele
Ettekande teeb vallasekretär Riina Must.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
V
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Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega delegeerida Haljala valla ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste
ülesannete täitmisega seotud andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste
kinnitamine Haljala Vallavalitsusele ning võeti vastu
otsus nr 102 „Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise
delegeerimine Haljala Vallavalitsusele“
Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
Ettekande teeb istungi juhataja Vello Väinsalu.
Küsimused.
Annes Naan ei poolda valla allasutuse juhi määramist oma valdkonna komisjoni liikmeks. Ta selgitab, et
allasutuse juhti saab alati kaasata.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Krista Keedus – ma ei pidanud ka ise seda väga heaks variandiks,
aga konkreetse valiku puhul oli kaalukaks argumendiks spordi valdkonna esindamine komisjonis.
Komisjonides on veel allasutuste töötajaid ja juhte.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 10 poolt-, 2 vastu- ja 2 erapooletu häälega muuta volikogu komisjonide koosseise
järgnevalt:
- keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmeks kinnitada TARMO LOOD;
- kogukonnakomisjoni koosseisust arvata välja KRISTJAN ALTROFF ja TIINA LAULIK ning
komisjoni liikmeks kinnitada EDUARD VAINU;
- kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisust arvata välja IVAR LILLEBERG ning komisjoni liikmeks
kinnitada AVO SEIDELBERG.
Võeti vastu
otsus nr 103 „Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
VI

VII Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Vallavanem Ivar Lilleberg –
- Haljala koolihoone ehitus
Tänaseks on projektijuht olemas ühishanke hanketulemuste kinnitamiseni. Hiljemalt esmaspäeval läheb
koolihoone projekteerimis- ja ehitushange üles. Hanke lõpptähtaeg on planeeritud selliselt, et
vaidlustamise tähtaeg on juuli lõpp.
- Käimasolevatest kohtuprotsessidest
Juuni alguses toimub Monoliidi kohtuvaidluse järjekordne istung, kus oleme jõudnud sisulise vaidluse
juurde.
- SA Võsu Kuurort
14. mail toimus SA Võsu Kuurort nõukogu koosolek, kus kõik nõukogu liikmed tagasi astusid.
Enne seda oli vallavalitsus teinud nõukogule ettepaneku juhatuse liige tagasi kutsuda. Seda nõukogu ei
teinud.
- Valla teede hooldus
Ootan teie ettepanekuid, milliseid teid parendada. Nimekirja loodan paika saada järgmise nädala
keskpaigaks, et hange välja kuulutada.
Küsimused vallavanemale:
Tea Treufeldt – kas eelnevalt tehtud kaardistus, milliseid teid ja millises järjekorras remonditakse, ei ole
vallavalitsusele kättesaadav?
Ivar Lillebergini ei ole sellist kaardistamist jõudnud.
Leo Aadel soovib teada seoses Haljala koolihoone projekteerimis- ja ehitushankega – kas hanke aluseks
on eelprojekt, mille eelmine vallavalitsus vastu võttis?
Ivar Lilleberg – jah.
Toimub arutelu Monoliit OÜ kohtuvaidluse sisulise poole üle.
Leo Aadel soovib informatsiooni Võsu Kooli projekteerimise hanke kohta.

Haljala Vallavolikogu 21.05.2019 istungi protokoll nr 24

Ivar Lilleberg – esmaspäeval läheb hange riigihangete registrisse üles.
Margus Punane soovib teavet Mere tänava kaasajastamise projekti kohta.
Ivar Lilleberg –sel nädalal tellin ära geoaluse, mis lisatakse hankematerjalidele.
Tea Treufeldt soovib teavet alanud rannahooajaks valmisoleku kohta.
Ivar Lilleberg – selle nädala lõpuks peaks rand korda saama.
Annika Hallimäel on küsimus seoses Võsu perearstikeskusega – kui tõepärane on variant viia
perearstikeskus postimajja?
Ivar Lilleberg – juunikuu jooksul tahaksin kõik alternatiivid koos vastavate hindade ja tingimustega lauale
panna. Postimaja on üks neljast alternatiivist.
Margus Punane soovib teada, mis seis on Võsul sildade-vahelise kõnnitee projektiga.
Ivar Lilleberg – geoalus on olemas ja tuleb samamoodi hange üles panna.
Muud küsimused
Volikogu esimees annab teada, et järgmine volikogu istung toimub 18. juunil ja eestseisuse koosolek 13
juunil. Ta lisab, et eestseisuse koosolek on kõigile volikogu ja vallavalitsuse liikmetele avatud. Samuti on
kõik volikogu komisjonide koosolekud kõigile volikogu liikmetele sõnaõigusega avatud.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 16:52.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Istungi juhataja

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

