HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXV istungi
PROTOKOLL
Võsu sadamas

18. juunil 2019 nr 25

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:00.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 11 volikogu liiget: Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets,
Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Anti Puusepp, Triin Toming, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu.
Istungil ei osale Leo Aadel, Rainer Lille, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming ja Tea Treufeldt.
Istungist võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, vallasekretär Riina Must, abivallavanem Kristi Aron,
kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar, keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn ja
planeerimisspetsialist Peep Linno.
Kutsutud külalised: Eesti Kunstiakadeemia tudengite juhendaja Eve Komp.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja paneb esitatud päevakorra hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 9 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Võsu aleviku Mere tänava arhitektuurikonkurss
2. Määrus - Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
3. Määrus - Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord“ muutmine
4. Otsus - Haljala valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
5. Otsus - Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu alevikus Lootuse tn 1 maaüksusele
6. Otsus - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine
7. Otsus - Rahvakohtunike kandidaatide valimine
8. Otsus - Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine (KKK)
9. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Võsu aleviku Mere tänava arhitektuurikonkurss
Vallavanem Ivar Lilleberg –Eesti Kunstiakadeemia tudengite ideekavandite näitus on praegu Võsu
spordihoones üleval. Täna on meil eelarves idee elluviimiseks 40 000 eurot. Ehk võiks ideekonkursi
tulemustest saada pigem sisend meie üldplaneeringusse: kuidas on lahendatud Võsul liiklus ja ülejäänud
avalik territoorium. Lõpuks võiks realiseeruda Võsu keskväljak.
EKA tudengite juhendaja Eve Komp tutvustab volikogule konkursiala ja selgitab – eelmine vallavanem
pöördus selle aasta alguses Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arhitektide Liidu poole „Hea avalik ruum“
ruumiprogrammi raames sellise võistluse korraldamiseks. Arutelude tulemusena on üheks ideeks
üldplaneeringu jaoks üldise lahenduse välja selgitamine. Selgem lähteülesanne konkursil osalejatele
oleks bussiootepaviljoni ümbruse lahenduse leidmine: erinevad funktsioonid keskväljakule,
bussiootepaviljoni rekonstrueerimine või lammutamine ja keskväljakule täiesti uue lahenduse
pakkumine. Teisipidi siis Mere tänavale selge liikluslahenduse ära näitamine.
Saabuvad Krista Keedus ja Anti Puusepp kell 16: 06.

Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 istungi protokoll nr 25

Eve Komp jätkab – kui vallal oleks selgem visioon, mida selle võistlusega lahendada soovib, siis
peaksid soovid ja nõuded olema täpsemalt välja toodud. Üheks suureks küsimuseks on ka
parkimiskorraldus.
Oleme pakkunud välja 5-liikmelise žürii, lisaks varuliige ja hääleõiguseta ekspert. Viiest žürii liikmest
on kolm arhitektid ja kaks tellija poolt.
Ivar Lilleberg teeb ettepaneku suurendada žürii koosseisu 7 liikmeni: võtta varuliige kuuendaks liikmeks
ja seitsmes liige võiks olla keegi kohalikust kogukonnast.
Eve Komp palub oma ettepanekud konkursi žürii kohaliku liikme osas esitada veel selle nädala jooksul.
Margus Punane teeb ettepaneku kaaluda ka Piibelehe, Aia ja Lääne tänava läbisõidu lahendust.
Eve Komp annab ülevaate võistluse ajakavast – hetkel koostatakse geoalust. Juuli alguses võiks
võistluse välja kuulutada ja tööde laekumise tähtaeg võiks olla septembri keskel või lõpus.
Vello Väinsalu soovib teada, millised on väljavaated ideede ellu viimise osas.
Ivar Lillebergi arvates lähema viie aasta plaanis midagi suuremat ei toimu.
Eve Kompi arvates on üks variant hakata keskväljakut etappide kaupa välja ehitama.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Istungi juhataja tänab Eve Kompi ülevaate eest.
II
Määrus - Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Ettekande teeb kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 11 poolthäälega kiita Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
andmise korra eelnõu heaks ning kehtestati
määrus nr 64 „Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
andmise kord“
Määrus - Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord“ muutmine
Ettekande teeb abivallavanem Kristi Aron.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 11 poolthäälega muuta Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määrust nr 53 „Huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord“ lisades korda huvilaagri toetamise osa ning kehtestati
määrus nr 65 „Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 53 „Huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord“ muutmine“
III

IV
Otsus - Haljala valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekande teeb vallavanem Ivar Lilleberg ja lisab, et eelarve- ja majanduskomisjoni poolt esitatud
parandused on aruandesse sisse viidud ja audiitori poolt heaks kiidetud.
Revisjonikomisjoni esimees Annes Naan – komisjon toetab 2018. aasta majandusaasta aruande
kinnitamist. Teeme aga vallavanemale ettepaneku lähiajal üle vaadata kogu vallavalitsuse struktuur
lähtudes põhimõttest, et ühinenud valla töötajate arv oleks oluliselt väiksem ühinemiseelsete valdade
kogutöötajate arvust. 2018. aastal oli vastupidiselt ootustele ja loogikale töötajate arv oluliselt kasvanud.
(Revisjonikomisjoni arvamus on lisatud protokollile – Lisa 1)
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 11 poolthäälega kinnitada Haljala valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruanne ning võeti vastu
otsus nr 104 „Haljala valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
kinnitamine“
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V
Otsus - Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu alevikus Lootuse tn 1 maaüksusele
Ettekande teeb planeerimisspetsialist Peep Linno.
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp lisab, et komisjoni ettepanek on
detailplaneering algatada.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 10 poolt- ja 1 vastuhäälega detailplaneeringu koostamine algatada ning võeti vastu
otsus nr 105 „Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu alevikus Lootuse tn 1
maaüksusele“
VI
Otsus - Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine
Ettekande teeb keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.
Vello Väinsalu – kas kava elluviimisega seos ühtlustuvad ühel hetkel ka vee ja kanalisatsiooni hinnad
vallas?
Kuldar Pärn selgitab, et arendamise kavaga ei määrata hinda, vaid määratakse ära objektid ja
investeeringud nende ehitamiseks või rekonstrueerimiseks. Investeeringu suurus mõjutab ka tarbijat.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 11 poolthäälega valla ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine
algatada ning võeti vastu
otsus nr 106 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise
algatamine“
VII Otsus - Rahvakohtunike kandidaatide valimine
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada salajase hääletamise läbiviimiseks kolme liikmeline
hääletuskomisjon koosseisus Riina Must, Marika Sundla ja Anneli Kivisaar.
Teisi ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb ettepaneku hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 11-poolthäälega kinnitada hääletuskomisjoni koosseis.
Istungi juhataja tutvustab volikogu liikmete poolt esitatud kandidaate.
Istungi juhataja kuulutab välja vaheaja hääletamisprotseduuri läbiviimiseks.
Hääletuskomisjoni esimees Riina Must loeb ette hääletamistulemuste protokolli (protokolli Lisa 2),
mille kohaselt salajase hääletamise tulemusena osutusid valituteks rahvakohtunike kandidaatideks
Lembo Pikkamäe, Kalju Kivistik, Merike Voore ja Enna Tiidemann.
OTSUSTATI tulenevalt salajase hääletamise tulemustest võtta vastu
otsus nr 107 „Rahvakohtunike kandidaatide valimine“
Otsus - Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine
Istungi juhataja teeb ettepaneku vastavalt komisjoni liikme poolt esitatud avaldusele ja komisjoni
esimehe esildisele muuta kogukonnakomisjoni koosseisu.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
Margus Punane ei osale hääletamisel.
OTSUSTATI 10 poolthäälega arvata kogukonnakomisjoni koosseisust välja Mihkel Mosel ning võeti
vastu
otsus nr 108 „Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
VIII
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IX
Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Vallavanem Ivar Lilleberg –
- meil on uus finantsjuht Sirje Laigu.
- Monoliit OÜ kohtuvaidlus on tänaseks lõppenud kompromissiga.
- Seoses Aivar Aruja lahkumisega toimus konkurss majandus- ja hankejuhi ametikoha täitmiseks
ja 21. juunist asub sellele ametikohale Annes Naan.
- Võsu ranna-ala projektile sooviti juuli lõpuks parandusi. Puudub vee, kanali ja elektri osa. Täna
ollakse nõus puuduste tähtaega pikendama. Projekt peaks sügiseks valmis saama ja ka ehitama
asuksime sügisel, kui oleme hankega ehitaja leidnud.
- Haljalas, Tallinna mnt kergliiklustee III etapi projektiga seoses soovib Maanteeamet uut projekti,
kuna eelmine on aegunud, 2013. aastast.
- Haljala Kooli hange on üleval. Ootame juuli keskpaika.
- Valda ühe auto soetamise hange nurjus, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud.
Triin Toming – kergliiklusteel, mis läheb Haljalast Veltsi peale, puuduvad pealesõidud Tallinna
maanteelt.
Margus Punane – kas on selgunud, millised teed tolmuvabaks tehakse?
Ivar Lilleberg – pinnata saame kokku 4 km teid. Hetkel nimekirja pinnatavatest teelõikudest veel ei ole.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Istungi juhataja

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

