HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXVII istungi
PROTOKOLL
Võsul, vallamajas

21. augustil 2019 nr 27

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:43.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 16 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp,
Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Mare Raja.
Istungist võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, vallasekretär Riina Must, jurist Urmas Punga,
finantsjuht Sirje Laigu ja planeerimisspetsialist Peep Linno.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata.
Rainer Lille teatab, et võtab tema poolt esitatud eelnõu „Loa andmine Haljala uue koolihoone ehitus- ja
projekteerimistööde lepingu sõlmimiseks” tagasi.
Istungi juhataja paneb päevakorra hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 16 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Eelarvestrateegia lähtekohtade arutelu
2. Haljala koolimaja projekteerimine ja ehitus
3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
4. Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku ja
arutelu korraldamine
5. Detailplaneeringu koostamise algatamine Eisma külas Sulevi, osaliselt Eisma sadama ja Eisma
tee maaüksustele
6 Volituse andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks
7 Haljala Vallavolikogu 24.04.2019 otsuse nr 90 „Haljala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine“
muutmine
8 Haljala Vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 30 „Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse
üksuste üleriigilises liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine
9 Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate nimetamine Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule“ muutmine
10 Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
11 Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
12 Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Eelarvestrateegia lähtekohtade arutelu
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Ivar Lillebergile.
Ivar Lilleberg – oleme prognoosinud tulumaksu kasvu 7,5 % aastas, aluseks on selle aasta laekumine.
Ülejäänud tuluread on samas suurusjärgus. Kulude poolel oleme iga-aastaselt suurendanud majandamisja personalikulu 4%. Lähtuvalt Haljala koolimajast oleme kokku pannud kolm erinevat eelarvestrateegia
varianti.
Ivar Lilleberg esitleb volikogule eelarvestrateegia variante ja lisab, et vallavalitsus on variandid üle
vaadanud ja leidnud, et kõige optimaalsem oleks minna edasi II variandiga.
(Esitlus on lisatud protokollile).
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Ivar Lilleberg – II variandi puhul oleme me aastaks 2023 jõudnud sellisesse seisu, et meil on võimalik
uuesti laenu võtta.
Leo Aadel – netovõlakoormuse ülemmäär on 60%. Miks me kardame Rahandusministeeriumiga asuda
läbirääkimistesse, et saada sealt määra kõrgemaks.
Ivar Lillebergi hinnangul ei tasuks sellest määrast üle minna.
Anti Puusepa arvates on tulumaksu iga-aastane kasv 7,5% liiga optimistlik.
Tea Treufeldt soovib teada, kas eelarvestrateegia II variandis on Haljala kooli maksumuse hulgas ka
sisustus.
Ivar Lilleberg – jah.
Tea Treufeldt – millele olete oma arvestustes tuginenud?
Ivar Lilleberg – projektijuhi väitele, et -20% on võimalik projekti odavamaks saada.
Vello Väinsalu teatab, et eelarvestrateegia ja arengukava muutmise ettepanek esitatakse vallavalitsuse
poolt volikogule 1. septembriks, nii et kõik komisjonid jõuaksid need üle vaadata enne 17. septembri
volikogu istungit, kus toimub I lugemine.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
II
Haljala koolimaja projekteerimine ja ehitus
Vallavalitsus on esitanud volikogule eelnõu „Loa andmine Haljala koolimaja uue arhitektuuri
ja projekteerimiskonkursi korraldamiseks“.
Ettekande teeb vallavanem Ivar Lilleberg.
Eelnõu on esitatud volikogule lähtuvalt vallavalitsuse seisukohast minna edasi eelarvestrateegia II
variandiga.
Urmas Osila teeb ettepaneku vallavalitsusel eelnõu tagasi võtta ja selgitab – kuna olemasolevale
projektile on antud väga kõrge hinnang, siis võiks sellega edasi minna.
Ivar Lilleberg usub, et see projekt on koostatud heas usus saavutada võimalikult hea lahendus, aga kuna
see lahendus ei ole siiani hea, siis tema arvates ei ole mõistlik sellega jätkata.
Urmas Osila – milline projekt Innovele esitati?
Ivar Lilleberg – eelprojekt.
Urmas Osila – need on täiesti erinevad projektid, üks mille me Innovele esitasime ja see, millega hange
tehti. Minu ettepanek on minna protsessiga edasi ja võtta aluseks 2016. aasta projekt. Kui vald tellib uue
arhitektuurse lahenduse, siis neid tuleb mitu ja me hakkame jälle vaidlema. Selle projektiga jätkates ei
peaks uut konkurssi tegema.
Jaan Meerits märgib, et TalTeci ekspertiis sellele projektile oli väga hävitav.
Tea Treufeldt soovib teada, palju on tänaseks kokku projekti peale kulutatud.
Ivar Lilleberg – tänaseks on ära makstud 180 tuhat. Lisaks ekspertiis 60 tuhat ja arhitektide
põhiprojekteerimise osa 45 tuhat.
Tea Treufeldt – olen hämmingus. Me viskame üsna hõlpsalt selle 300 tuhat kõrvale ja läheme jälle
protsessi, mida me ei oska täna määratleda. Me ei tea, kui suured kulud meid seal ees ootavad.
Leo Aadel – küsimus Jaan Meeritsale: oleneb millist ekspertiisi sa lugenud oled, esimest või teist?
Esimene oli hävitav. Soovitaks ka teise ekspertiisiga tutvuda, mis võtab hävitava hinnangu tagasi. Pool
aastat on möödas ja minu jaoks midagi muutunud ei ole. Kevadel minu poolt esitatud kahtlustused
koolihoone kaaperdamisest osutuvad tõeks ja seab tõsise kahtluse alla tahte Haljalasse üldse uut
koolimaja ehitada. Samamoodi oleme me kõik nüüd tutvunud SA Innove kui rahastaja arvamusega. See
vastuskiri ei sisenda mingit optimismi ega anna ka garantiid, et meile eraldatud toetus 100% säilib kui
hakkame uut koolihoonet uuesti nullist projekteerima. Olen arvamusel, et põhiprojekteerimise käigus on
võimalik energia- ja tehnolahendusi optimeerida säästlikumaks kuni saavutame maksumuse hinnaks
1500.-/m2, seega kogueelarvega ca 5 miljonit eurot. Põhiprojekteerimise valmisolekut kinnitasid ka kõik
riigihanke pakkujad. Täna selle eelnõu poolt tõsta kätt on väga lihtne ja ära nullida väga suure arvu
inimeste peaaegu 6 aasta pikkune töö ja tehtud kulutused. Kes ütleb, et uus konkurss, projekteerimine ja
ehitamine saab valmis 2,5 või 3 aastaga. Seetõttu ma vallavalitsuse poolt esitatud eelnõud ei toeta ja
teen ettepaneku viia läbi nimeline hääletamine koos tulemuste kajastamisega istungi protokollis.
Anti Puusepp – projekt tehti koostöös valla esindajaga ja juba töö käigus tuli varakult välja, et eelarve
võib lõhki minna. Sellest oleks tulnud volikogus juttu teha. Olen nõus, et Haljala kooli on väga vaja, aga
seda tuleb ehitada nii, et ülejäänud elu seisma ei jääks. Paljude inimeste töö läheb hukka seetõttu, et seda
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projekti on algusest peale natuke halvasti juhitud. Usun, et seekord läheb paremini, sest oleme kõik
nendest vigadest õppinud. Võimalik on juba lähteülesanne püstitada nii, et hoone ei tuleks nii kallis.
Mis puutub Urmase väidetesse, siis elementaarne loogika ütleb, et see lahendus ei ole kõige odavam ja
energiasäästlikum. Targem on loobuda ja teha uus projekt.
Vello Väinsalu arvates pole võimalik projektiga sellisel kujul edasi minna.
Tea Treufeldt ei näe vallavalitsuses meeskonda ja pädevust, kes suudaks juhtida sellist suurt
ehitusprojekti – millega te väldite neid vigu?
Vello Väinsalu – oleme juba aasta tagasi korduvalt toonitanud, et sellisel projektil peab olema pädev
projektijuht. Sellist projektijuhti ei olnud. Seda teeb praegune vallavalitsus ilmselt esimese asjana.
Tea Treufeldt soovib teada, kas projektijuhile maksmise osas on ruutmeetri hinnast lähtuvalt tehtud ka
mingisugune eelkalkulatsioon. Tema arvates on seni toodud argumendid väga nõrgad.
Jaan Meerits on seisukohal, et olemasolev projekt jookseb ummikusse.
Anti Puusepp tuletab volikogu liikmetele meelde, et kui selgus, et eelarvestatud hind koolimajal oli 6,3
miljonit, siis oli imestus suur ja sellest tuligi ühishange, et veenduda, kas hind on reaalne. Täna teame, et
hind peab paika.
Tea Treufeldt – esimene pakkumine oli 5,2 miljonit.
Vello Väinsalu – see võeti tagasi.
Ivar Lilleberg – pakkumise tagasivõtmist põhjendati sellega, et vahepeal olid materjalid nii palju
kallimaks muutunud, et polnud enam võimalik sellise hinnaga pakkumist teha.
Tea Treufeldti arvates on tõde kusagil mujal.
Vello Väinsalu – kui tahame Haljalasse uut koolimaja ehitada, siis tuleb meil protsessiga võimalikult
kiiresti edasi liikuda. Kui täna stardime, siis 2022 sügisel saavad lapsed uude koolimajja.
Urmas Osila arvates peaks olenemata otsusest koolimaja valmis olema septembriks 2021.
Margus Punane – olen ise selle projekti üle uhkust tundnud ja selle poolt ka hääletanud, aga tänaseks on
tulnud seda projekti palju ümber teha, mahtu vähendada. Kõik vähegi võimalik on püütud teha ära.
Vaadates tänaseid hinnapakkumisi ja ehitustehnilisi erisusi, ei julge ma olla optimistlik, et me siit veel
midagi säästa suudaksime.
Annika Hallimäe arvates päris tavalist kandilist koolimaja ehitada on ka mõttetu.
Ivar Lilleberg –meil ei ole veel mingit lähteseisukohta paigas, aga ilmselgelt nii eksklusiivset hoonet
pole võimalik teha.
Leo Aadel – on tehtud ja tehakse ka edaspidi eksklusiivseid hooneid. Juhin tähelepanu, et sisendi on
andnud sellele koolipere, õpetajad ja õpilased, kes hakkavad seal igapäevaselt õppima ja õpetama. Meie,
volikogu liikmed, seal tööle ei hakka.
Urmas Osila – kas on mõeldud ka selle peale, kes pärast esitatavate tööde hulgast valiku teeb? On see
kogukond, hoolekogu või volikogu?
Ivar Lilleberg – Haljala kooli teemaga seoses on juba hulk aega tagasi moodustatud vastav komisjon,
kes võiks otsustada, aga sinna tuleks uusi inimesid valida. Volikogu peab projekti heaks kiitma.
Vello Väinsalu lisab, et igal järgneval istungil annab vallavanem jooksvalt ülevaate kooli projekti
edenemise kohta. Projekti osas peab konsensuslik otsus sündima kõigi osapoolte vahel.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb vallavalitsuse poolt esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
Poolt hääletavad Krista Keedus, Triin Toming, Anti Puusepp, Vello Väinsalu, Margus Punane, Aivar
Maurer, Urve Kingumets ja Jaan Meerits.
Vastu on Leo Aadel, Greete Toming, Tea Treufeldt, Urmas Osila, Aide Veinjärv ja Annika Hallimäe.
Leo Bergström jääb erapooletuks ja Rainer Lille ei osale hääletusel.
OTSUSTATI: 8 poolt-, 6 vastu- ja 1 erapooletu häälega anda vallavalitsusele lubariigihanke Haljala
koolimaja uue arhitektuuri ja projekteerimiskonkursi läbiviimiseks tähtajaga hiljemalt 1.
detsembriks 2019 ning võeti vastu
otsus nr 109 „Loa andmine Haljala koolimaja uue arhitektuuri ja
projekteerimiskonkursi korraldamiseks“
III
Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Põdruse küla, Marina)
Vallavanem Ivar Lilleberg teeb ettekande ja lisab, et taotleja soovib peale koha korda tegemist sinna
elama asuda.
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Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 16 poolthäälega anda kolmanda riigi kodanikule luba Põdruse külas asuva Marina
kinnistu omandamiseks ning võeti vastu
otsus nr 110 „Loa andmine kinnisasja omandamiseks“
Kell 16:54 lahkub Greete Toming.
Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku
väljapaneku ja arutelu korraldamine
Urmas Osila osaleb päevakorrapunkti arutelul, kuid taandab end hääletuselt, kuna on MTÜ Võsu Sadam
juhatuse liige.
Ettekande teeb planeerimisspetsialist Peep Linno.
Urmas Osila täiendab ettekandjat – sadamasse saaksid tulla purjekad kuni sügavusega 2,4m, sest meri
on siin madal. Kütusemahuti asukoht muutub ka. Kui see projekt realiseeruks, siis suudaks Võsu sadam
olla peaaegu isemajandav.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
Urmas Osila ei osale hääletamisel.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega võtta vastu AKA Natura koostatud Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse
detailplaneering ning tehti vallavalitsusele ülesandeks korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek. Võeti vastu
otsus nr 111 „Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine“
IV

Detailplaneeringu koostamise algatamine Eisma külas Sulevi, osaliselt Eisma sadama ja
Eisma tee maaüksustele
Ettekande teeb planeerimisspetsialist Peep Linno.
Anti Puusepp – keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonis oli teema arutusel ja komisjon tegi
ettepaneku lahendada planeeringu raames avalik parkimine ja korrastada kallasrajale pääsemine.
Istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega algatada Eisma küla Sulevi, osaliselt Eisma sadama ja Eisma tee
maaüksuste detailplaneeringu koostamine ja võeti vastu
otsus nr 112 „Detailplaneeringu koostamise algatamine Eisma külas Sulevi,
osaliselt Eisma sadama ja Eisma tee maaüksustele“
V

Volituse andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevate ülesannete
täitmiseks
Ettekande teeb jurist Urmas Punga.
Margus Punane – kas peavad käima koos kontrollimas?
Urmas Punga – ei, eraldi võib ka käia.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega anda AS-ile Haljala Soojus ja Haljala Vallavalitsusele volitused
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni
nõuetele vastavuse kontrollimiseks ning võeti vastu
otsus nr 113 „Volituse andmine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest
tulenevate ülesannete täitmiseks“
VI

Haljala Vallavolikogu 24.04.2019 otsuse nr 90 „Haljala Vallavalitsuse liikmete
kinnitamine“ muutmine
Ivar Lilleberg teeb ettepaneku kinnitada endise abivallavanema Kristi Aroni asemel uueks vallavalitsuse
liikmeks finantsjuht Sirje Laigu.
VII
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Urmas Osila märgib, et valla põhimäärus räägib ainult koosseisust, põhimääruse järgi pannakse
hääletusele vallavalitsuse koosseis, mitte ei hääletata üksikliikmeid.
Tea Treufeldt – küsimus vallasekretärile: kuna põhimäärus ei reguleeri täpselt asendusliikmete
määramist, siis millised on valdavad praktikad, kuidas seda tehakse?
Riina Must – kuna inimene on avaldanud soovi vallavalitsuse liikmest tagasi astuda ja kuna vallavalitsus
kinnitatakse vallavanema ettepanekul ja vallavanem on teinud ettepaneku ainult üks liige välja vahetada,
siis arvan, et seda saab ka teha. Täpsemat regulatsiooni ei ole, seda saab teha hääletamise teel.
Tea Treufeldt – kas olete küsinud protseduurile tõlgendust?
Riina Must – ei ole küsinud. Küsimused, mis ei ole põhimääruses konkreetselt reguleeritud, otsustab
volikogu hääletamise teel. See on volikogu otsustada, kas ta on nõus ühe liikme välja vahetamisega.
Tea Treufeldt on konsulteerinud Rahandusministeeriumiga ja talle selgitati, et õiguskindluse huvides on
hea praktika, et vallavalitsuse liikme vahetumisel kinnitatakse kogu nimekiri uuesti.
Urmas Osila – valla kodulehel üleval olevas koalitsioonilepingus on öeldud, et koalitsiooni koosolekul
otsustatakse vallavalitsuse liikmed konsensuse alusel. Väidetavalt enam koalitsiooni pole. Kuidas siis
kandidaat paika sai? Hea tava oleks, et vallaametnikke vallavalitsusse ei võetaks.
Vello Väinsalu selgitab, et märtsis, kui vahetus vallavanem, lakkas koalitsioon sellisel kujul olemast ja
peale seda on toimunud volikogu eestseisused avatuna kõigile, nii volikogu kui vallavalitsuse liikmetele.
Kõik olulised küsimused on seal läbi arutatud.
Urmas Osila teeb ettepaneku võtta sellisel juhul kodulehelt koalitsioonileping maha.
Tea Treufeldt märgib, et vallavanem selgitas ametisse astudes, et ta näeb vallavalitsust poliitilisena ehk
siis ametnikud ei ole vallavalitsuse liikmed.
Ivar Lilleberg selgitab, et ametniku valik on tingitud sellest, vallavanema äraolekul oleks tema asendaja
keegi ametnikest.
Urmas Osila – vallavalitsuse põhimääruse järgi asendab vallavanemat tema äraolekul abivallavanem.
Valla põhimäärus näeb ette, et vallavalitsuse esimesel istungil määratakse vallavanema ettepanekul talle
asendaja. Kas ta on määratud?
Riina Must – täna on määratud Kristi Aron, kes on veel vallavalitsuse liige, aga ta ei ole enam
abivallavanem.
Urmas Osila märgib, et põhimäärus vajab muutmist.
Riina Must selgitab, et järgmisele volikogu istungile esitab vallavalitsus nii uue struktuuri kui ka uue
vallavalitsuse põhimääruse.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega arvata vallavalitsuse koosseisust välja Kristi Aron ja kinnitada uueks
vallavalitsuse liikmeks Sirje Laigu ning võeti vastu
otsus nr 114 „Haljala Vallavolikogu 24.04.2019 otsuse nr 90 „Haljala Vallavalitsuse
liikmete kinnitamine“ muutmine“
Haljala Vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 30 „Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse
üksuste üleriigilises liidus ja esindajate nimetamine“ muutmine
Ivar Lilleberg teeb ettepaneku määrata tema asendajaks Sirje Laigu.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 15 poolthäälega nimetada vallavanema asendajaks Eesti Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosolekule ja volikokku Sirje Laigu ning võeti vastu
otsus nr 115 „Haljala Vallavolikogu 20.02.2018 otsuse nr 30 „Osalemine liikmena
kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus ja esindajate
nimetamine“ muutmine“
VIII

Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate nimetamine Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule“ muutmine
Ivar Lilleberg teeb ettepaneku määrata tema asendajaks Sirje Laigu.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
IX
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OTSUSTATI: 15 poolthäälega nimetada vallavalitsuse liikme asendajaks Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule Sirje Laigu ning võeti vastu
otsus nr 116 „Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 20 „Esindajate
nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule“
muutmine“
Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ muutmine
Anti Puusepp teeb ettepaneku kinnitada keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmeks Urmas
Osila.
Rainer Lille teeb ettepaneku eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust arvata välja Annes Naan, kes
soovis ametnikuna loobuda komisjoni liikme staatusest ja nimetada komisjoni liikmeks Urmas Osila.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb täiendatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
Urmas Osila ei osale hääletusel.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega nimetada eelarve- ja majanduskomisjoni ning keskkonna-, maa ja
planeeringute komisjoni liikmeks Urmas Osila. Eelarve- ja majanduskomisjoni
koosseisust arvata välja Annes Naan. Võeti vastu
otsus nr 117 „Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
X

XI
Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Istungi juhataja teeb ettepaneku ja paneb hääletusele moodustada salajase hääletamise läbiviimiseks
kolmeliikmeline hääletamiskomisjon koosseisus Riina Must, Marika Sundla ja Urmas Punga.
Poolt hääletab 15 volikogu liiget.
Istungi juhataja palub esitada revisjonikomisjoni esimehe kandidaadid.
Urmas Osila pakub esimehe kandidaadiks Anti Puusepa.
Anti Puusepp taandab end.
Vello Väinsalu esitab kandidaadiks Jaan Meeritsa.
Riina Must selgitab, et volikogul tuleb valida nii revisjonikomisjoni esimees kui ka aseesimees.
Tea Treufeldt seab üles Leo Aadeli kandidatuuri.
Leo Aadel võtab oma kandidatuuri tagasi.
Tea Treufeldt seab üles Margus Punase kandidatuuri.
Margus Punane taandab end.
Annika Hallimäe seab üles Krista Keeduse kandidatuuri.
Krista Keedus taandab end.
Anti Puusepp seab üles Leo Bergströmi kandidatuuri.
Leo Bergström taandab end.
Vello Väinsalu seab üles Annika Hallimäe kandidatuuri.
Senine aseesimees Annika Hallimäe nõustub enda kandidatuuri ülesseadmisega.
Ettepanekuid rohkem ei ole ja istungi juhataja sulgeb kandidaatide nimekirja ning annab sõna
hääletuskomisjonile salajase hääletuse läbiviimiseks.
Toimub salajane hääletamine.
Hääletamiskomisjoni esimees Riina Must loeb ette hääletamistulemuste protokolli, mille alusel hääletas
Jaan Meeritsa poolt 12 volikogu liiget ja Annika Hallimäe poolt 3 volikogu liiget, seega on
revisjonikomisjoni esimeheks valitud Jaan Meerits ja aseesimeheks Annika Hallimäe.
OTSUSTATI: kinnitada revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimistulemused ning võeti vastu
otsus nr 118 “ Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“
XII Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Ivar Lilleberg – oleme korraldanud mitmeid hankeid, teinud ettevalmistusi uueks õppeaastaks meie
koolides, saanud uued õpilasliinide vedajad, uue toitlustaja Haljala Kooli ja tegelenud kergliiklusteede
projekteerimisega.
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Leo Aadel – eelarvestrateegia arutelul oli juttu, et on plaanis esitada KIK-i avanevasse toetusmeetmesse
tänavavalgustuse uuendamise taotlus. Kas see puudutab ainult Võsu alevikku?
Ivar Lilleberg – lõplik nimekiri ei ole veel koos.
Annika Hallimäe ettepanek on vaadata üle ka olemasolev tänavavalgustus, sest osad lambid ei põle.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja teatab, et järgmine volikogu istung toimub 17. septembril kell
16 ja lõpetab istungi kell 17:43.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Istungi juhataja

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

