HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XIX istungi
PROTOKOLL
vallamaja

19. veebruar 2019 nr 19

Istungi algus kell 16:00, lõpp 16:50.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 13 volikogu liiget: Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets,
Rainer Lille, Aivar Maurer, Margus Punane, Anti Puusepp, Koidu Saamot, Triin Toming, Tea Treufeldt,
Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Kristjan Alanurme, Annes Naan, Mare Raja ja Greete Toming.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must, majandus- ja hankejuht Aivar
Aruja, finantsjuht Maarja Kuuskla, abivallavanem Kristi Aron ning kogukonna- ja arendusnõunik
Anneli Kivisaar.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Volikogu liige Anti Puusepp loeb ette umbusaldusavalduse vallavanemale Leo Aadelile (lisatud
protokollile).
Margus Punane selgitab umbusalduse avaldamise tagamaid – täna oleme samas seisus, kus olime
eelmise aasta kevadel. Nüüd on kuskilt ilmnenud puudused eelprojektis, kus viidati energiatõhususele,
päevavalguse puudusele. Teadmisel, et kõik on lahendatud, tegime terve rea põhiprojekti hankeid
valedel lähteandmetel. Meil on hulk spetsialiste kaasatud sellesse tegevusse, aga me ei oska selle infoga
midagi peale hakata. Protsessi juhtimine on lünklik. Korduvalt on olnud jutuks, et peaks olema
projektijuht, kes seda veab, aga vallavanem on otsustanud, et ta saab ise sellega hakkama. Kahjuks ei ole
see välja tulnud. Kas siis teadlikult või tahtmatusest pole volikogule infot jagatud. Tegelikku olukorda
me hetkel ei tea. Kahjuks on olnud tellija-poolne esindatus ka töökoosolekutel väga kasin. Oleme
vallavanemale mõista andnud, et sellise protsessiga me seda kooli ei ole võimelised valmis ehitama. Siin
on vaja muudatust. Senine asjade kulg on tinginud umbusaldusavalduse esitamise.
Avaldusi ega ettepanekuid rohkem ei esitata.
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 13 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Haljala valla 2019. aasta eelarve vastu võtmine
2. Haljala rahvamaja põhimääruse kinnitamine
3. Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
4. Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
5. Loa andmine vallavara võõrandamiseks (Saare-3 ,Võsupere küla)
6. Projekti raames ühiselt soetatud vara vastuvõtmine Rakvere vallalt
7. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ II lugemine
8. Haljala valla elutööpreemia väljakuulutamine
9. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
I
Haljala valla 2019. aasta eelarve vastu võtmine
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab volikogule kinnitamiseks esitatud 2019 aasta eelarveprojekti.
Ettekandjale küsimusi ei ole.
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Istungi juhataja teatab, et volikogu liikme Annes Naani 18. veebruaril saadetud muudatusettepanekule
on ta vastanud ja selgitanud, et vastavalt valla põhimääruse paragrahvile 21 Erisused eelnõu
menetlemisel mitmel lugemisel, tänasel istungil enam ettepanekuid menetleda ei saa. Ta lisab, et Annes
Naan on suusõnaliselt nõustunud tema selgitustega.
Vello Väinsalu – loeme selle asjaolu menetletuks.
Vastuväiteid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 12 poolt- ja 1 vastuhäälega kinnitada Haljala valla 2019. aasta eelarve ja kehtestati
määrus nr 55 „Haljala valla 2019. aasta eelarve“
II
Haljala rahvamaja põhimääruse kinnitamine
Abivallavanem Kristi Aron tutvustab eelnõud.
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Krista Keedus lisab, et komisjon on eelnõud menetlenud ja teinud
omalt poolt ettepaneku lisada põhikirja ka vastutus maja ja vara eest.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 12 poolthäälega põhimäärus kinnitada ja kehtestati
määrus nr 56 „Haljala Rahvamaja põhimäärus“
Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine
Vallasekretär Riina Must selgitab, et nii käesolev kui järgmises päevakorrapunktis käsitletav eelnõu on
ette valmistatud mõttega saada volitusnorm vallavalitsusele igapäevase töö tegemiseks.
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane lisab, et komisjon toetab mõlemas eelnõus toodud ülesannete
delegeerimist vallavalitsusele.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nõustuda eelnõus toodu ülesannete delegeerimisega vallavalitsusele ja
kehtestati
määrus nr 57 „Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud ülesannete delegeerimine“
III

IV
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega nõustuda eelnõus toodu ülesannete delegeerimisega vallavalitsusele ja
kehtestati
määrus nr 58 „Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“
V
Loa andmine vallavara võõrandamiseks (Saare-3 ,Võsupere küla)
Majandus- ja hankejuht Aivar Aruja tutvustab eelnõud.
Koidu Saamot – ekspertarvamus on kaks aastat tagasi tehtud, kas hinnad selle ajaga muutunud ei ole?
Aivar Aruja – vallavalitsus arutab alghinna suurust. Kuna korter läheb avalikule enampakkumisele, siis
lõppkokkuvõttes määrab turg hinna.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega anda vallavalitsusele luba korteriomandi, registriosa nr
2609531, katastritunnus 88701:002:0015, üldpinnaga 67,1m2, asukohaga Saare-3,
Võsupere küla, võõrandamiseks ja võeti vastu
otsus nr 80 „Loa andmine vallavara võõrandamiseks“
VI
Projekti raames ühiselt soetatud vara vastuvõtmine Rakvere vallalt
Aivar Aruja tutvustab eelnõud.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
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Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega võtta vastu projekti „Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine“
käigus ehitatud Haljala valla territooriumile jääv 3453m pikkune kergtee ja võeti vastu
otsus nr 81 „Projekti raames ühiselt soetatud vara vastuvõtmine Rakvere vallalt“
VII Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ II lugemine
Kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaar annab volikogule ülevaate esitatud ettepanekutest.
Küsimusi pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 13 poolthäälega teha ettepanek täiendada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
tegevuskava 2019 – 2022 järgmiste tegevustega:
- Võsu Mere tänava kaasajastamine;
- Käsmu, Karepa, Vainupea, Vergi, Eisma sadama arendamine;
- Tallinn-Lahemaa kergliiklusteede võrgustik;
- Haljala valla kergliiklusteede ehitamine.
Võeti vastu
otsus nr 82 „Haljala valla ettepanekud Lääne-Viru maakonna arengustrateegia
tegevuskavasse 2019-2022“
VIII Haljala valla elutööpreemia väljakuulutamine
Kristi Aron tutvustab eelnõud.
Annika Hallimäe soovib ülevaadet kandidaatidest.
Kristi Aron selgitab – kokku oli erinevaid nominatsioone neli, kellest üks ei vastanud tingimustele ja
kahte tunnustatakse valla tänukirjaga erinevate teenete eest.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI: 12 poolthäälega anda Haljala valla elutööpreemia Vendo Ellamaa’le märkimisväärse
panuse eest kohaliku maaelu ja valla arengusse ja võeti vastu
otsus nr 83 „Haljala valla elutööpreemia väljakuulutamine“
IX
Vallavalitsuse info ja muud küsimused
Vallavanem Leo Aadel annab ülevaate Haljala koolihoone projekteerimisega seotud tegevustest.
(Ülevaade on lisatud protokollile).
Leo Aadel lisab –lähiajal on TTÜ esitamas tellijale parandatud ja täiendatud ekspertarvamust, milles
energiatõhusus loetakse täidetuks ehitusloa väljaandmise hetkeks, kus energiatõhususe tingimused on
täidetud. Päevavalgustuse osas on vaja teha täiendavad mõõtmised. Nende poolne soovitus on täna
projekteerimistegevusega edasi liikuda ja hoida peaprojekteerimine ja ehitamine lahus, kuna see
võimaldab kontrollida töö kvaliteeti. Tuleb vaadata veelkord üle need võimalused, milles on võimalik
projekteerimise käigus leida lihtsamad ja soodsamad lahendused, mis kindlasti lõppkokkuvõttes
mõjutavad kogu ehitusmaksumust. Kooli ehitusmaksumus selgub alles 2020. aastal, kui on valminud
põhiprojekt ja meil on selle alusel võimalik minna ehitushankesse.
Margus Punane – 10. jaanuaril saabus ekspertarvamus. Mis ajendas seda tegema? Kokkulepe saavutati
28. mai töökoosolekul, kus leiti, et lahendus läheb töösse.
Leo Aadel ei oska seda täna öelda – loomulikult oleks pidanud ekspertarvamus tulema enne ehitusloa
välja andmist. Ekspertarvamuse tellimus tulenes lepingust. 13. veebruaril toimunud kohtumisel
vabandati, et arvamus hilines.
Anti Puusepp – meil on TTÜ palgatud ekspertarvamust tegema, aga võtsime eelprojekti vastu ilma
eksperdi hinnanguta.
Tea Treufeldtil on küsimus koalitsioonipartneritele – täna kõlab seisukoht, et vaid üks isik on süüdi. Te
ju koalitsiooni koosolekutel räägite neist asjadest. Tekib küsimus, kus te ise olete olnud, et nii suured
vead on sisse tulnud. See on ühtlasi ka teie probleem. Nii suurte projektide puhul ei peaks olema
vastutajaks üks isik, siin peaks olema taga terve projektimeeskond.
Anti Puusepp märgib, et sellest on koalitsiooni koosolekutel korduvalt räägitud.
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Vello Väinsalu – see on õige märkus. Eelarve- ja majanduskomisjoniski on seda teemat korduvalt üles
tõstetud.
Tea Treufeldt – komisjon ei ole võtnud koolimaja projekti juhtida ja komisjonis ei ole ka tõsiseid
probleeme välja tulnud.
Vello Väinsalu teeb eelarve- ja majanduskomisjoni esimehele ettepaneku võtta teema järgmisel
koosolekul põhiküsimusena arutusele, sest sellega on vaja jõuliselt edasi liikuda.
Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer Lille on ettepanekuga nõus – kui aus olla, siis olen
rääkinud, et tuleks kaasata inimene, kes projekti veaks. Me oleme korduvalt sellele ka tähelepanu
juhtinud.
Aivar Maurer soovib teada, kus lõpeb nimetatud projektijuhi Katrin Suursoo pädevus.
Leo Aadel – tema on kõneisikuks rakendusüksuse SA Innove ja meie kui tellija vahel taotluse
esitamisest alates ja valmistab ka hankeid ette. Läbiviidud neli hanget on ebaõnnestunud teistel
põhjustel: kas ei ole pakkumisi esitatud või on kujunenud eeldatavast maksumusest kõrgemaks. Viimane
hange ebaõnnestus tänu sellele, et Rahandusministeerium ja Innove tõlgendasid seda teemat erinevalt.
Projektijuht vastutab hangete ja kogu aruandluse eest Innove ees. Tema ei tegele ehitusliku
dokumentatsiooniga.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku korraldada Haljala kooli teema põhjalikumaks avamiseks märtsi alguses
eraldi koosolek, kus siis tutvustada põhjalikumalt ka projekti. Teise variandina pakub ta teha avatud
eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek, kuhu kutsuda ka volikogu liikmed ning kaasata arhitekt ja
eksperte.
Anti Puusepp soovib informatsiooni Võsu Kooli arhitektuurikonkursi hetkeseisust.
Aivar Aruja – Keskkonnaamet on oma tagasiside andnud. Kuna ehitusega seotud tegevused
kooskõlastab Lahemaal Keskkonnaamet, siis tema vaatas tehnilise lähteülesande üle. Arhitektide Liit
vaatab ka veel üle. Ajakava on järgmine: märtsis kuulutame konkursi välja ja jätame üles augustini. Siis
reastab žürii tööd ja neid saab hakata avalikkusele tutvustama. Täna me ei tea täpselt, mida me tahame,
aga selge on see, et säilitama peab maja vana puidust osa. Tänase lahenduse puhul saaks me lubada ilma
detailplaneeringuta kuni 33%-list juurdeehitust. Üks võimalus on. Samaaegselt arhitektuurikonkursiga
menetleme edasi endise Vihula valla poolt algatatud detailplaneeringut, millega suurendatakse ehitusala.
Tavaliselt soovitakse detailplaneeringu juurde ka visiooni, siin tuleb see läbi konkursi. Keskkonnaamet
oli sellise menetlusega põhimõtteliselt nõus. Ajaliselt saaks aasta lõpuks projekteerimishankesse minna
ja 2020 kevadeks peaks projekt olemas olema.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.

Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja lõpetab istungi kell 16:50.

/allkirjastatud digitaalselt/
Vello Väinsalu
Volikogu esimees

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

Haljala koolihoone projekteerimine (seisuga 19.02.2019)

18.12.2017 EMK nõusolek projekteerimislepingu sõlmimiseks
22.01.2018 Projekteerimislepingu sõlmimine OÜ Ühinenud Arhitektid
21.02.2018 Käsunduslepingu sõlmimine TTÜ ja Sweco Est OÜ-ga
15.02.2018 Energiatõhususe sisend TTÜ poolt Haljala kooli projekteerimise
lähteülesandesse
16.04.2018 projekteerimiskoosoleku protokollist:

1.

Energiatõhusus.
1.1. Tellijale tutvustati esmast energiatõhususe simulatsiooni. Simuleeritud lahenduse
energiatõhususe tulemus on kehva. Tänane tulemus on B ja C klassi vahel. Tulemust
oleks vaja parandada. Klassiruumide aknad peaksid olema väiksemad ja mitte ulatuma
maani, soojakadu on suur ja kevadel on ülekuumenemise oht (aktuaalne lahendus on
siin juba oluliselt erinev võrreldes simuleeritud lahendusega); probleem on
klaaskatusega, suur küttekadu ja suvel ülekuumenemine, tummade osade oskaal peaks
olema vähemalt pool klaaskatuse pindlast. Otsustati, et arhitekt täiendab lahendust ja
esitab selle siis uuesti energiatõhususe modelleerimiseks.

28.05.2018 projekteerimiskoosoleku protokollist:
Energiatõhususe lahendused : analüüs tehtud ja lahendus kokku lepitud
Arhitektid muutsid lahendust vastavalt ettepanekutele, tegid aknad väiksemaks, varem olid
need maast laeni ja kogu klassiruumi ulatuses, projektlahenduses 50cm maapinnast ning
üksikute vertikaalsete ribadena, vähendasid aatriumi klaaskatuse pindala ja osa klaaskatuse
sektsioone tegid nö saagkatusega, mis takistab päikese otsest sissepaistmist, tegid uue
lahenduse ja see sai O3 poolt simuleeritud ja vastas seatud eesmärgile, et koos
päiksepaneelidega annab välja A klassi, ilma päiksepaneelideta oleks olnud B klass.

20.07.2018 Ehitusloa väljastamine
Lepingu Punkt 2.4 – lõplik eelprojekt esitatakse 10 kalendripäeva jooksul peale ehitusloa
väljastamist. Ehitusluba väljastati 20.07.2018 (leitav EHR-ist), vastavalt akti nr 5 lisale 1
esitati lõplik ehitusloa saanud eelprojekt 27.07.2018 (so 3 päeva enne tähtaega)

27.07.2018 Arhitektuurse eelprojekti vastuvõtmine
Projekteerimise ja riigihangete kohta on infona käsitletud EMK – s 13.02 eelarve arutelul,
12.06; 14.08 ning 12.09 eelarvestrateegia arutelul
10.01.2019 kell 22.59 esitatakse TTÜ ekspertarvamus
11.01.2019 kell 8.16 edastasin ekspertarvamuse arhitektidele tutvumiseks ja vastamiseks
16.01.2019 kohtumine arhitektidega, osalesid Aivar Aruja ja projektijuht Katrin Suursoo
06.02.2019 Arhitektide vastuskiri TTÜ ekspertarvamusele
13.02.2019 kohtumine Tellija, TTÜ ja Töövõtja esindajatega

