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Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
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PÄEVAKORD:
1. Haljala valla 2019 aasta eelarve
………………………….
I
Haljala valla 2019 aasta eelarve
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab komisjonile valla 2019 eelarve projekti tulude poolt – tulumaksu
tõusu jätsime praegu 8,65% juurde.
Rainer Lille märgib, et eelarvestrateegias on teine number.
Maarja Kuuskla – eelarvestrateegias on u 100 000 vähem. Protsent peaks täis tulema. Maamaks jäi
samaks selle aasta täitmisega.
Peeter Orgmets – jäi silma, et valla spordiasutuste pealt tuleb rohkem tulu kui suure rahvamaja pealt.
Maarja Kuuskla tutvustab komisjonile eelarveprojekti kulude poolt.
Vallavanem Leo Aadel annab ülevaate Võsu Kuurort SA osas – hetkeseis on selline, et vallavalitsus tegi
kuurorti nõukogule ettepaneku juhatuse liige tagasi kutsuda, aga nõukogu ei ole oma otsust veel
vallavalitsusele edastanud. Meil toimus kultuuri ja kuurorti teemaline ümarlaud. Kui kuurort ei leia omale
jõulist turundus- ja arendusprojektide nišši, siis on ilmselt tema tegevus küsitav.
Rainer Lille – minu teada on nõukogu täna seisukohal, et nad ei kutsu juhatuse liiget tagasi. Tuleks
tõsiselt läbi mõelda ja kaaluda, see on eraldi teema. Kas panna riiulile või anda tegevusi juurde, aga
sellisel kujul ta minu meelest jätkata ei saa.
Leo Aadel – kuurort on mingi aeg varem minu teada tegutsenud kaks aastat efektiivselt ja siis oli seal 0,7
kohta. Nüüd on täiskoht.
Peeter Orgmetsa meelest olid siis ülesanded vähe teised, kui praegu on eesmärgid seatud.
Annes Naan – kuurort on aasta tegutsenud, minu meelest pole midagi tehtud.
Peeter Orgmets – vaatame seda, mis on kuurortile eraldatud raha eest saadud tulemus. Esimene aktiivne
periood on juba läbi.
Rainer Lille – aastat veel täis ei ole ja tänaseks on nõukogu pannud paika vist ka tegevuskava ja esitanud
vallavalitsusele eelarve.
Annes Naan teeb ettepaneku 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON alt võtta ära MTÜ-de
toetuse osa, jääks ainult toetus SA-dele, sest MTÜ-de toetamine on eraldi ja eelarve täitmise ribal tuleks
nimetus ka parandada, praegu on „Valla ajaleht“.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
Annes Naan - 0911002 VÕSU LASTEAED alla on jäänud vana kommentaar töötasude juurde.
Rainer Lille – jagades Haljala lasteaia eelarve mahu laste arvuga ja tehes sama Võsu lasteaedade puhul,
on Võsul kulu ühele lapsele väga suur. Koolide puhul on vahe veel suurem.
Maarja Kuuskla – Võsul on lasteaiad erinevates hoonetes ja Võsul on päris suur summa planeeritud ka
remondiks. Laste arvu vahe on ka väga suur.
Peeter Orgmets – neid numbreid ei saagi võrrelda ja ka hooned on erinevad.
Maarja Kuuskla – Võsu Kooli direktori ettepanekul panime lasteaia rühmad eelarves kokku, varem oli iga
rühm eraldi. Ka raamatukogud tõstsime kokku. Veel tõime eraldi tegevusalana juurde planeeringute osa,
see puudutab nii üld- kui ka teisi planeeringuid. Spordi panime samuti kokku.
Rainer Lille – kas spordi alla on arvestatud juba uue leitava spordijuhi töötasu ka?
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Maarja Kuuskla – jaa.
Rainer Lille soovib informatsiooni koolitranspordi kohta.
Leo Aadel – praegu on hange käimas Haljala piirkonna peale olemasolevate liinide põhjal, aga sügiseks
tuleb uus hange kogu valla peale, enne vaatame veel piirkonnad üle.
Rainer Lille – kui suurt osa koolitoidust me kompenseerime?
Maarja Kuuskla – riik annab iga lapse pealt 1 euro ja ülejäänu kompenseerib vald.
Rainer Lille – kas väljastpoolt valda meie koolides käivate laste toidu maksame ka kinni?
Maarja Kuuskla – jaa. Meie lastele makstakse mujal koolitoit samuti kinni. Investeeringute alla on sisse
toodud üle-eestilise kalmistumajanduse infosüsteemi HAUDI kasutusele võtmine.
Annes Naan – tulude poolel on planeeritud Võsu rannaprojektile 264 tuhat, aga kuludes on teine number.
Maarja Kuuskla – 264 tuhat on esialgne toetussumma, see võib muutuda.
Annes Naan – projekteerimiskulu on tõesti 350 000?
Maarja Kuuskla – parandame selle ära. Kulud kogu projektile on 350 tuhat.
Peeter Orgmets soovib teada, mille alusel on kogukonnamajale määratud 200 tuhat.
Leo Aadel – volikogu esimehel oli soov teha endisesse pastoraadi hoonesse koosolekute saal. Ruumide
kasutajate hulk ja investeering ei ole tasakaalus. Kui volikogu täna otsustab, et vallamaja tuleb Haljalasse,
siis on täiesti teostatav ametnikele töökoha loomine olemasolevatesse ruumidesse. Minu arvates kulub see
summa pigem koolidele ära.
Annes Naani häirib natuke eelarve projektis tulumaksu kasv 8%. Tema arvates võiks see väiksem olla.
Rainer Lille arvates palgad tõenäoliselt tõusevad vaatamata sellele, et majanduskasv aeglustub.
Rainer Lille – tänavavalgustusele hakkab vähem raha kuluma, kas see on seotud ökonoomsemate
valgustitega?
Leo Aadel – jaa. Plaanis on kaardistada ka endine Vihula piirkond ja teha tänavavalgustuse kava.
Järgmisel aastal peaks avanema uus taotlusvoor, saaksime sinna projektitaotluse esitada.
Rainer Lille – on veel eelarve kohta küsimusi?
Maarja Kuuskla – praegu jäid eelarveprojektis kultuuriürituste alla ka need üritused, mille kohta SA Võsu
Kuurort taotluse esitas.
Peeter Orgmets – mis varad on plaanis järgmine aasta müüki panna?
Leo Aadel – tahaks vabaneda kõikidest omandatud kinnistutest: 7 kinnistut Uus põik ja 3 Sõstra tänaval
Haljalas, Aasperes Kase tee 6. Eelarvesse on planeeritud ka Haljalas Võsu mnt 4 müük. Annikvere Kooli
kinnistu müügiraha laekub ilmselt ka järgmisel aastal.
Komisjoni arvates võiks vallavalitsus Võsu mnt 4 müügi päevakorda võtta, see hoone väärib taastamist.
Rainer Lille – Haljala Soojusele on arvestatud eelarves veeprojektide ellu viimiseks 86 tuhat.
Maarja Kuuskla selgitab, et 70 tuhat on Vergi projekt ja 16 tuhat on arengukava järgi.
Annes Naan – 16 tuhande puhul on tegemist volikogu otsusega aastast 2010. Volikogu saab seda muuta.
See oli seotud Võsul ja Käsmus vee kasutamise spetsiifikaga, kevadeks kippusid käibevahendid kokku
kuivama.
Rainer Lille ei pea seda uues situatsioonis enam vajalikuks.
Toimub arutelu.
Komisjoni arvates tuleks volikogu otsus ära muuta.
Leo Aadel – peame küsima ka vee-ettevõtte nõukogu arvamust.
Eelarve projekti muutmiseks komisjonil rohkem ettepanekuid ei ole.
Rainer Lille – muudatusettepanekud eelarve projekti võiks esitada enne järgmist komisjoni koosolekut.
Saabuvatest muudatusettepanekutest võiks koheselt teavitada ka komisjoni.
OTSUSTATI jätkata 2019 eelarve projekti menetlemist järgmisel komisjoni koosolekul ja teha
vallavalitsusele järgmised parandusettepanekud:
- 08600 MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON alt võtta ära MTÜ-de toetuse osa, jääks
ainult toetus SA-dele, sest MTÜ-de toetamine on eraldi ja eelarve täitmise ribal tuleks nimetus ka
parandada, praegu on „Valla ajaleht“.
- 0911002 VÕSU LASTEAED alla parandada töötasude juures olev kommentaar.
- INVESTEERIMISKULUD Võsu rannaprojekt parandada projekteerimiskulu: 350 tuhat, tegemist
on kogu projekti kuluga.
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Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku vaadata üle ka Vihula Vallavolikogu otsus
Vihula Valla Veevärk OÜ-le iga aastase toetuse määramise kohta. Ettepanek on otsus
tühistada.
………………………………
/allkirjastatud digitaalselt/
Rainer Lille
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