HALJALA VALLAVALITSUS
ISTUNGI PROTOKOLL
Haljala

VÄLJAVÕTE
9. jaanuar 2018 nr 2

Istungi algus kell 15:00, lõppes kell 17:40.
Istungit juhatab vallavanem Leo Aadel.
Istungist võtab osa ja protokollib vallasekretär Riina Must.
Istungist võtavad osa vallavalitsuse liikmed Leo Aadel, Avo Bergström, Tarmo Lood, Eha Sirelbu
ja Kristel Tõnisson.
Päevakord:
....................................
7. Haljala valla 2019 eelarve muudatusettepanekute läbivaatamine.
...................................
Päevakorrapunkt nr 7
Haljala valla 2019 eelarve muudatusettepanekute läbivaatamine
Kuulati vallavanem Leo Aadelit ja finantsjuht Maarja Kuusklat.
Toimub arutelu Haljala valla 2019 aasta eelarve muudatusettepanekute osas. Sõna võtsid ja
arvamust avaldasid kõik vallavalituse liikmed.
Otsustati:
- lisada Haljala 2019 aasta eelarvesse Mere tn arhitektuurikonkursi „Hea avalik ruum“ kuludeks
10 000 eurot ja Haljala kiriku restaureerimiseks 15 000 eurot;
- mitte toetada ettepanekut lisada noortevolikogu kuludesse 1000 eurot kuna nimetatud kulud
on eelarve real nr 01111. Lisada vastav selgitus eelarve seletuskirja;
- mitte toetada ettepanekut Haljala Lasteaed Pesapuu koolituskulude tõstmiseks 11393 eurole
(5893 euro võrra). Ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud. Haljala vallavalitsus palub esitada
ettepaneku aluseks oleva koolituskava;
- mitte toetada ettepanekut viia eelarves vallavolikogu kulurida Administreerimiskulud 2018
aasta eelarve täitmisega samale tasemele (tõus 1500 eurot). Sellel real kajastatud
noortevolikogu kulud. Lisada vastav selgitus eelarve seletuskirja;
- mitte avaldada arvamust ettepaneku vallavolikogu koolituskulude (1000 eurot) eelarvest
väljajätmise kohta;
- lisada eelarve seletuskirja selgitus Avaliku teenistuse ametnike töötasu kulu suurendamise
osas kuna 2018 ei olnud kõik ametnikud terve aasta tööl, planeeritud ka ametnike töötasude
tõus;
- lisada eelarve seletuskirja selgitus vallavalitsus osa Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
kulu 2000 eurot vajaduse kohta –vallavalituse arhiivikorrastusteenuse ostmine;
- mitte toetada ettepanekut vähendada vallavalituse lähetuskulu (1000 eurot) 2018 aasta
eelarve täitmise tasemele (100 eurot). Täiendada eelarve seletuskirja põhjendusega – 2019
täitub Haljala ja Pyhtää valla vahel 30 aastat koostööd;
- mitte toetada ettepanekut vähendada eelarve eelnõus vallavalitsuse sõidukite ülalpidamiskulu
1000 euro võrra (viia 2018 täitmise tasemele) ja täiendada eelarve seletuskirja selgitusega, et
2018 võeti mitmed ametnikud teenistusse aasta kestel ning eelarve täitmise sõidukulud ei
kajasta täisaasta kulusid;
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mitte toetada ettepanekut suurendada kulu teede ja tänavate korrashoiule 350 tuhandelt eurolt
400 tuhandele eurole. Vallavalitus on seisukohal, et kulude suurendamine ei ole hetkel
põhjendatud ja kulutused vaadatakse üle peale valla teehoiukava valmimist;
- mitte toetada ettepanekut vähendada kulurida Planeeringud Karepa Põhja-Lõuna kinnistu
detailplaneerimise osas koos vastava summaga;
- täiendada eelarve seletuskirja osa Elamu- ja kommunaalmajandus tööjõukulu töövõtulepingud Aaspere, Essu ja Põdruse külades bussiootekodade ja tänavate koristus;
- täiendada eelarve seletuskirja Elamu- ja kommunaalmajanduse tööjõukulude tõusu selgituste
osas - 2018 aastal tuli haldustöötaja tööle mai kuust, lisaks on planeeritud palgatõus eelmise
aastaga võrreldes;
- täiendada eelarve seletuskirja osa Elamu- ja kommunaalmajandus käsunduslepingud kalmistutöötajate asendustasud;
- mitte toetada ettepanekud võtta ürituste korraldamine kogu ulatuses valla kätte või anda SAle
Võsu Kuurort ja lõpetada segane olukord vallas. Jätta kulud valla eelarvesse ja mitte anda
SA-le Võsu Kuurort.
- mitte toetada ettepanekut suurendada MTÜdele antavaid toetusi 70 000 eurole ning teha
ettepanek suurendada MTÜde investeeringu toetusi 20 000 euro võrra.
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