HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXVIII istungi
PROTOKOLL
Võsul, vallamajas

17. septembril 2019 nr 28

Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:30.
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, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming,
Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Rainer Lille, Aivar Maurer ja Mare Raja.
Istungist võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, vallasekretär Riina Must, kogukonna- ja arendusnõunik
Anneli Kivisaar, finantsjuht Sirje Laigu ja keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.
Avaldusi ja ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb päevakorra hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Valla arengukava ja tegevuskava muutmine – I lugemine
2. Eelarvestrateegia 2020-2023 – I lugemine
3. Haljala Vallavalitsuse struktuuri kinnitamine
4. Haljala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine
5. Arvamuse andmine Kõldu liivakarjääri kaevandamisloa taotlusele ja otsuse eelnõule
6. Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 46 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
muutmine
7. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine
8. Volikogu komisjonide koosseisude muutmine
9. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Valla arengukava ja tegevuskava muutmine – I lugemine
Kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar tutvustab vallavalitsuse ja volikogu komisjonide poolt
esitatud arengukava muudatusettepanekuid.
Küsimused.
Leo Aadel soovib selgitust Haljala vallamaja ja raamatukogu rekonstrueerimise kohta 2020. aastal.
Vallavanem Ivar Lilleberg annab selgitusi eelarvestrateegia arutelu juures.
Leo Aadel märgib, et toonane Haljala vald sai KIK-ilt toetust tänavavalgustuse uuendamiseks.
Tänavavalgustus uuendati valdavalt Haljala alevikus, Essus ja Aasperes.
Ta soovib teada, mis põhjusel on Essu ja Aaspere seekord uuendamise nimekirjas.
Anneli Kivisaar selgitab – majandus- ja hankejuhi hinnangul vajaksid need mõningast uuendamist.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI lugeda valla arengukava muudatusettepanekute I lugemine toimunuks ja suunata
arengukava avalikule väljapanekule.
II
Eelarvestrateegia 2020-2023 – I lugemine
Vallavanem Ivar Lilleberg tutvustab eelnõud ja eelnõusse volikogu komisjonide poolt esitatud
muudatusettepanekuid.
Küsimused.
Ivar Lilleberg vastab Leo Aadeli küsimusele vallamaja ja raamatukogu rekonstrueerimise kohta – hetkel
kehtivas eelarvestrateegias on kajastatud 200 000 eurot Haljala pastoraadihoonele funktsiooni
leidmiseks ja rekonstrueerimiseks. Tänases eelnõus on sellel real Haljala vallamaja ja raamatukogu
rekonstrueerimine või ruumiprogrammi muutmine selliselt, et siia oleks võimalik tuua meie
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perearstikeskuse osa. Mitmes komisjonis on seda arutatud ja hetkel tundub olemasoleva vallamaja
laiendus kõige ratsionaalsemana ja on ka investeeringu mõttes kõige väiksem.
Leo Aadel – kui me räägime tänasesse vallamajja perearstikeskuse toomisest, raamatukogu
laiendamisest ja ka töökohtade loomisest vallaametnikele, siis kuidas see kõik siia ära mahub?
Ivar Lilleberg selgitab – 100m2 suuruse ehitusaluse pinnaga juurdeehitusega. Perearstikeskus koos
apteegiga vajab u 100m2, seega I korrusele perearst ja apteek ja II korrusele vastavalt siis tööruumid
ametnikele. Raamatukogu laiendamine I korrusel on võimalik tuues siseseina välisuksele lähemale.
Keskkonnaametiga on räägitud ja nad on suuliselt väitnud, et see on võimalik.
Tea Treufeldt – eelarve- ja majanduskomisjonis pidime hakkama erinevaid alternatiive arutama, aga
nüüd esitatakse meile seda nagu ühte kindlat, otsustatud varianti.
Ivar Lilleberg selgitab, et sellisel kujul on ta praegu eelarvestrateegia eelnõus kajastatud, aga
komisjonile tutvustatakse kõiki variante.
Vello Väinsalu – mitmes komisjonis on see juba arutusel olnud ja kõiki variante on kaalutud. Kindlasti
vaatab erinevad variandid läbi ka eelarve- ja majanduskomisjon. Eelarvestrateegia paneb paika üldised
suunad. Lõplik otsustus tuleb lisaeelarvega.
Tea Treufeldt – kui komisjon teeb ettepaneku kaaluda mõnda teist varianti, kas siis läheb
eelarvestrateegia muutmisele?
Vello Väinsalu – jah.
Urmas Osila arvates oleks mõistlik küsida ka siinse kogukonna seisukohta sellise arhitektuuripärli
muutmiseks. Ta soovib kuulda järgmisel volikogu istungil kohaliku kogukonna arvamust.
Toimub arutelu maja juurdeehituse eeldatava maksumuse üle.
Tea Treufeldt soovib teada, mida tähendab Võsu koolimaja rekonstrueerimisele lisatud laiendamine.
Ivar Lilleberg – hetkel on planeeritud eelarvestrateegiasse projekteerimine, mis hõlmab ka koolimaja
laiendust ja sisaldab olemasoleva hoone uuema osa lammutamist.
Volikogu jätkab eelarvestrateegia eelnõu muudatusettepanekute ülevaatamist.
Urmas Osila palub vallavalitsusel edastada volikogule KIK-i nõue, mille alusel väidetavalt on
eelarvestrateegia Investeerimistegevuse jaotuse tabelisse sisse toodud omaosaluse suurendamise
summad.
Tea Treufeldt soovib põhivara müügi kohta selgitust – mida sisaldab 2020. aasta 200 000.-? Räägitud on
Karepal Põhja krundist ja Lõuna krundist ning Raamatukogu (end koolimaja) maast. Kogukond eeldab,
et koolimaja müügiga vana hoone kasvõi arhitektuuriliselt säilitatakse. Kas kusagil tingimustes on see
fikseeritud? Ja mis on Põhja ja Lõuna kinnistute müügi taga? Lõuna kinnistu on kunagi lubatud
kogukonnale kooskäimise kohaks.
Ivar Lilleberg – numbrite taga ei ole kindlasti Karepa Põhja ja Lõuna müüki. Raamatukogu kinnistu
müüma hakkamisel tuleb kõigepealt kandikoguga läbi rääkida, mitmeks see jagada ja kirjutada võib-olla
detailplaneeringusse sisse võimalusel selle maja säilitamine. Põhja ja Lõuna kinnistute müügi
planeerimise puhul on samamoodi aluseks kokkulepe kandikoguga.
Anti Puusepp – keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon tegi suvel kohapeal paikvaatluse ja meil on
plaanis kohtuda kandikogu esindajatega ja tutvustada oma mõtteid. Kindlasti peab seal jääma ruumi nii
külale kui telkimisele. Maha müümine pole eesmärk omaette.
Urmas Osila – kas see 200 000.- puudutab siis Võsu avalikku ruumi?
Ivar Lilleberg – mitte küll avalikku ruumi, aga Merisiili detailplaneeringuga kehtestatud elamumaad
küll.
Urmas Osila – see ei tohiks eelarvestrateegias olla enne, kui on kohaliku kogukonna käest arvamust
küsitud.
Ivar Lilleberg – detailplaneeringu avalikel aruteludel ei esitanud kohalik kogukond vastuväiteid.
Urmas Osila soovib kogukonna seisukohta konkreetsele küsimusele.
Tea Treufeldt soovib selgitust Haljala Soojus AS-i 16 000 ja 86 000 paigutuse kohta eelarvestrateegias –
16 000 on mingi püsimakse, mida vald on AS-le igal aastal tegevustoetuseks on andnud, aga mis on
70 000?
Vello Väinsalu – 16 000 oli Vihula Valla Veevärk OÜ KIK-i laenu saamise üks tingimusi, oli nõue, et
vald peab panema omapoolse panuse selleks, et tulud-kulud oleksid tasakaalus.
Ivar Lilleberg – 70 000 on iga-aastaselt sees ka hetkel kehtivas eelarvestrateegias. 2019 oli see Vergi.
2020-2023 tegevused nähakse ette koostamisel olevas uues vee-ettevõtte arengukavas.
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Tea Treufeldt palub vallavalitsusel edaspidi eelnõu sisu seletuskirjas rohkem lahti kirjutada.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI lugeda valla eelarvestrateegia 2020-2023 I lugemine toimunuks ja suunata
eelarvestrateegia avalikule väljapanekule.
III
Haljala Vallavalitsuse struktuuri kinnitamine
Ettekande teeb vallavanem Ivar Lilleberg.
Küsimused.
Leo Aadel – lauda, tooli ja büroovahendeid vajavaid ametikohti on kokku 22. Kuidas jaguneb suhe
Haljala ja Võsu vahel?
Ivar Lilleberg – lõplikku seisukohta veel pole, aga hetkel arvan, et 4 töökohta jääb Haljalasse.
Leo Aadel – sellisel juhul luuakse Võsule 18 töökohta. Mis see endaga kaasa toob?
Ivar Lilleberg – vallamaja laiendusega saaks korralikud töökohad.
Leo Aadel – kui Haljalasse jääb 4 ametnikku, siis mis saab ülejäänud kasulikust pinnast?
Ivar Lilleberg – üks variant minu seisukohalt oleks maja maha müüa ja paigutada need neli ametikohta
kusagile mujale. Haljala alevikus on liiga palju vallale kuuluvat kinnisvara.
Leo Aadel – kas on mõistlik järgmiste kohaliku omavalitsuse valimistega haldusreformi II etapi
läbiviimise valguses hakata kulutama siia raha, mida tegelikult vajaks haridus?
Ivar Lillebergi jaoks on oluline lõpetada tänane kahe maja teema – sellises olukorras on juhtimine
keeruline ja ühinemisleping ütleb, et vallamaja on Võsul. Oleks imelik rääkida haldusreformist, kui pole
kusagilt näha, et see oleks algatatud.
Leo Aadel märgib, et vastav seadus on kehtiv ja toetab vabatahtlikku ühinemist.
Tea Treufeldt soovib teada, kui palju on struktuur ja personalikulud võrreldes valdade liitmisega
suurenenud.
Ivar Lilleberg – palgafond on kasvanud, aga struktuur väheneb võrreldes eelnevaga 1,5 kohta.
Tea Treufeldt – kas struktuuri on planeeritud tundlike andmetega tegelev ametikoht?
Ivar Lilleberg – kantseleispetsialist. IT valdkonnaga tegeleb lepinguline firma.
Krista Keedus – mitu ametikohta praegu täitmata on?
Ivar Lilleberg – kolm. Otsime uusi spetsialiste.
Tea Treufeldt – mis ametikohad Haljalasse on planeeritud?
Ivar Lilleberg – üks teabespetsialist, sotsiaaltööspetsialist, lastekaitsespetsialist ja sotsiaaltöötaja.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 10 poolt- ja 4 vastuhäälega kehtestada alates 1. novembrist 2019 Haljala Vallavalitsuse
kui ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis ning võeti vastu
otsus nr 119 „Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis“
IV
Haljala Vallavalitsuse põhimääruse muutmine
Ettekande teeb Ivar Lilleberg.
Küsimused.
Leo Aadel – millest tuleneb Haljala Vallaraamatukogu ja Haljala Rahvamaja otsealluvus
vallavanemale?
Ivar Lilleberg – mõte on selles, et haridus- ja kultuuriosakond tegeleks eelkõige haridusega ja lisaks
lasteaedade, noortekeskuste ja spordiga.
Leo Aadeli arvates piisaks sellisel juhul haridusosakonnast.
Ivar Lilleberg - kultuuriosakond on ta selles osas, et avalike suhete spetsialist tegeleb ka valla avalike
üritustega ja avalikele üritustele lubade andmisega.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega viia vallavalitsuse põhimäärus vastavusse uue struktuuriga
ning kehtestati
määrus nr 66 „Haljala Vallavolikogu 23. novembri 2017 määruse nr 1 „Haljala
Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine“
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V
Arvamuse andmine Kõldu liivakarjääri kaevandamisloa taotlusele ja otsuse eelnõule“
Ettekande teeb keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn.
Anti Puusepp – keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonis oleme kahel korral arutanud. Esimesel
korral saatsime eelnõu tagasi ja selle tulemusena tegi arendaja märkimisväärseid korrektuure, millega
me nõustusime ja teeme ettepaneku nõustuda Keskkonnaameti poolt esitatud eelnõuga.
Küsimused.
Urmas Osila – palju see vallale raha võib sisse tuua?
Kuldar Pärn annab ülevaate – enamik materjalist on liiva täitepinnas, mille igalt kandilt tuleb vallale
0,311 eurot ehk kui aastas kaevandatakse 40 tonni, tuleb sellest vallale 12 440.- eurot.
Margus Punane soovib informatsiooni järelevalve kohta.
Kuldar Pärn – loa haldus on Keskkonnaamet ja järelevalvet teeb Keskkonnainspektsioon.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega nõustuda Kõldu liivakarjääri kaevandamisloa väljastamisega
Osaühingule Jarko Auto ja Keskkonnaameti otsuse eelnõuga ning võeti vastu
otsus nr 120 „Arvamuse andmine Kõldu liivakarjääri kaevandamisloa taotlusele ja
otsuse eelnõule“
Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 46 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
muutmine
Ettekande teeb Kuldar Pärn.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega muuta tulenevalt 1. oktoobril 2019 kehtima hakkavast uuest
30.01.2019 vastuvõetud Veeseadusest eeskirja ning kehtestati
määrus nr 67 „Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 46 „Reovee
kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ muutmine“
VI

VII Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine
Ettekande teeb Kuldar Pärn.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega delegeerida 1. oktoobril 2019 kehtima hakkavast uuest 30.01.2019
vastuvõetud Veeseadusest tulenevad kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded
vallavalitsusele ning kehtestati
määrus nr 68 „Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse
delegeerimine“ muutmine“
VIII Volikogu komisjonide koosseisude muutmine
Ettekande teeb Vello Väinsalu.
Küsimusi pole ja ta paneb eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 14 poolthäälega arvata keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni koosseisust välja
Tarmo Lood ja nimetada haridus- ja noorsookomisjoni liikmeks Berit Vogt. Võeti vastu
otsus nr 121 „Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 15 „Haljala Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine“ muutmine“
IX
Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Ivar Lilleberg –
- lõppes Võsu kooli arhitektuurikonkurss, kuhu laekus kokku 15 tööd;
- Haljala koolihoone projekteerimine. Täna käis komisjon tutvuvas Ida-Virumaa koolidega.
Külastasime Aseri Põhikooli ning Jõhvi Riigigümnaasiumit ja Kohtla-Järve Riigigümnaasiumit.
Projekteerimise ja arhitektuurikonkursi hanke loodame selle kuu lõpuks üles saada;
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-

Endise Haljala valla territooriumil olmejäätmete veoteenust pakkuv firma AS Ragn-Sells esitas
suvel taotluse tõsta segaolmejäätmete hinda. Teemaga tuleme volikokku.
Anti Puusepp soovib hinnavõrdlust endise Vihula valla territooriumil sama teenust ostutava AS-ga Eest
Keskkonnateenused.
Ivar Lilleberg – endisel Vihula valla territooriumil on hind tunduvalt kallim.
Margus Punane soovib teada, millal valla jäätmejaamad taasavatakse.
Ivar Lilleberg – 23. septembrist.
Annika Hallimäe palub vallavalitsusel välja selgitada Võsupere joogivee kvaliteedi probleem – pole
normaalne, et peame jooma hallituse maitselist või kloori lõhnalist vett. Me soovime teada, mida see
vesi sisaldab.
Ivar Lilleberg – olen andnud AS-le Haljala Soojus teada, et sellega tuleb kiiresti tegeleda.
Vello Väinsalu palub vallavalitsusel suhelda veelkord Haljala Soojusega ja nende vastusest informeerida
nii volikogu kui kohalikku kogukonda.
Urmas Osila – miks ei ole tänases volikogus Käsmu sadama hoonestusõigust?
Ivar Lilleberg – vallavalitsus saatis eelnõu juristile üle vaatamiseks ja saime viimasel hetkel päris palju
muudatusettepanekuid.
Leo Aadel soovitab Haljala kooli komisjonil tutvuda ka Järvamaal asuva Paide Põhikooliga ja soovib
teada, kas konkursi tingimused ja lähteülesanne saadetakse ka SA-le Innovele.
Ivar Lilleberg – kindlasti.
Leo Aadel – lugesin 29. augusti Virumaa Teataja artiklist „Võsu sadam võib saada kaks korda
suuremaks“, et plaan sadam vallale tagasi saada on vallavalitsuse vahetumise järel külmutatud.
Hoonestusõiguse tagasisaamine ei olnud eelmise vallavalitsuse eesmärk, selle ülesande saime me
volikogult. Teema lõpetamise kohta ma otsustust leidnud ei ole. Vallavalitsus peaks volikogule vastava
ettepaneku tegema.
Vello Väinsalu, Anti Puusepp ja Ivar Lilleberg annavad volikogu liikmetele ülevaate külastatud IdaVirumaa koolimajadest.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 17:30.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Istungi juhataja

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

