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I
Haljala valla 2019 aasta eelarve projekti muudatusettepanekute ülevaatamine
Rainer Lille teeb ettepaneku käsitleda kolmanda sektori 2019. aasta eelarve taotluste osa eelarve siseselt
ja hetkel vaadata üle esitatud muudatusettepanekud.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
EELARVE ETTEPANEKUD 04.01.2019
➢ Lisada Mere tn arhitektuurikonkursi „Hea avalik ruum“ kuludeks 10 000 eurot juurde.
➢ Haljala kiriku restaureerimiseks 15 000 eurot
Vallavalitsuse ettepanek (edaspidi VV): toetada
Vallavanem Leo Aadel selgitab vallavalitsuse poolt esitatud ettepanekuid - Mere tn arhitektuurikonkursi „Hea avalik ruum“ kuludeks 10 000 eurot juurde –
keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni nõusolekul edastas vallavalitsus ettepaneku Eesti
Arhitektide Liidule. Oleme nelja omavalitsuse hulgas kellega riik valmistab ette lepingut
arhitektuurikonkursi läbiviimiseks.
- Haljala kiriku restaureerimiseks 15 000 eurot –
Head Haljala valla sõbrad on võidelnud välja pearahastuse Saksamaalt tingimusel, et 30 % lisab juurde
Eesti riik koos kohaliku omavalitsuse ja kogudusega. Meie osalus oleks 15 tuhat aastas kahel järgneval
aastal. Restaureerimistööd lähevad kahe aasta peale kokku maksma ca 250 000 eurot.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele ettepanek lisada summad eelarvesse.
➢ Noortevolikogu jaoks lisada 1 000 eurot
mahub eelarvesse 01111 tegevusalale, lisada seletuskirja
VV: lisada seletuskirja
OTSUSTATI toetada vallavalitsuse ettepanekut.
➢ Haljala lasteaia koolituskulude tõstmine 11 393 eurole
VV: ettepanek küsida koolituskava, hetkel ei ole ettepanek piisavalt põhjendatud
Leo Aadel selgitab – kui koolituskava on olemas, saab koolituskulusid ka lisaeelarvega suurendada.
OTSUSTATI toetada vallavalitsuse ettepanekut ja mitte suurendada Haljala lasteaia koolituskulusid.
➢ 1) rida 58- 01111_5500: Administreerimiskulud 3000.-võrreldes 2018 aastaga (1500.-)on tõus
planeeritud liiga kiire ja ei ole põhjendatud. Ettepanek- kulu viia samale tasemele 2018 aasta
täitmisega.
Planeeritud ka noortevolikogu kulud, lisada seletuskirja
VV: lisada selgitus seletuskirja.
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OTSUSTATI toetada vallavalitsuse ettepanekut kulu seletuskirjas lahti kirjutada.
➢ 2) rida 60 – 01111_5504: koolituskulu 1000.-, 2018 oli 0. Millele planeeritakse 1000.- ja
seletuskirjas pole selgitust. Kõik kulukohad, mida ei ole selgituses lahti kirjutatud, välja võtta, kui
põhjendamatu kulu.
VV: ei võta seisukohta
Tea Treufeldt – hetkel pakutakse volikogudele päris palju tasuta koolitusi.
Vello Väinsalu arvates võiks summa eelarvesse siiski jääda.
OTSUSTATI volikogu koolituskulusid mitte vähendada.
➢ 3) rida 67 -01112_ 5001: vallavalitsuse struktuur on kehtestatud 2017 aastal, kas avaliku teenistuse
ametnike töötasu on tõstetud? 2019 on ligi 40 tuhat juurde planeeritud. Palun täpsed selgitused
eelarve seletuskirja sisse viia.
2018. a ei olnud kõik ametnikud terve aasta tööl, planeeritud ka ametnike töötasude tõus
VV: lisada selgitus seletuskirja.
Vello Väinsalu – siin jääb arusaamatuks kui palju ja kellele on töötasude tõus planeeritud.
Leo Aadel selgitab, et 10 %-ne töötasu tõus on planeeritud kõigile vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele.
Tea Treufeldt palub selle ka eelarve seletuskirjas lahti kirjutada.
OTSUSTATI nõustuda vallavalitsuse ettepanekuga kulu seletuskirjas lahti kirjutada.
➢ 4) rida 71 – 01112_5005: Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel 2000.-? Mingit selgitust ei ole
seletuskirjas. Kellega ja milleks sõlmitakse käsunduslepinguid? Kas on põhjendatud?
Arhivaar
VV: põhjendatud
Tea Treufeldt – see oleks võinud kajastuda seletuskirjas.
OTSUSTATI nõustuda ettepanekuga kulu seletuskirjas lahti kirjutada.
➢ 5) rida 75 – 01112_5503: Lähetuskulud 1000.-? Kui 2018 aastal saadi läbi 100.-, miks
planeeritakse 2019 kümme korda suurem summa? Ei ole ka selgitatud, kuhu vallavalitsus lähetub.
Ettepanek- lähetussumma korrigeerida 2018 tasemele.
VV: 2019a saab täis Haljala ja Pyhtää valla vahel 30 aastat koostööd
OTSUSTATI mitte toetada esitatud ettepanekut. Lähetuskulu vajadus põhjendada seletuskirjas.
➢ 6) rida 78 -01112_ 5513: Sõidukite ülalpidamiskulu on võrreldes eelmise aastaga suurendatud
1000.-. Miks? Ettepanek- viia sõidukite ülalpidamiskulud samale tasemele nagu 2018 aasta.
VV: põhjendatud; selgitus – ametnikud teenistusse võetud aasta kestel ning täitmise sõidukulud ei kajasta
täisaasta kulusid
Tea Treufeldt – küsimus ei ole niivõrd summa suuruses kui selles, et ei tea mis see on.
OTSUSTATI mitte toetada esitatud ettepanekut. Vallavalitsuse taotlus on põhjendatud.
➢ 7) rida 132 -04510_5512:teed ja tänavad. Kuna 2019 planeeritakse avaliku huviga valla erateedele
lepingute sõlmimist ja sellega kaasneva hoolduse teostamist, siis 350 tuhat ei ole selleks piisav
summa. Ettepanek - suurendada teedele minevat summat 400 000.- euroni.
VV: ei ole põhjendatud, üle vaadata peale teehoiukava valmimist.
Majandus- ja hankejuhi Aivar Aruja arvates probleeme ei teki, kuna eelarves ette antud summa annab
piiri, millega saab mahud läbi kalkuleerida. Enne hanke üles panekut koostatakse teede nimekiri, mida
tutvustatakse ka komisjonidele. Erateede osas notariaalsete lepingute sõlmimise asemel saab vastavalt
seadusemuudatusele seada sundvaldusi. Sundvalduse seadmine on tasuta. Neid teid hooldab vald ka täna.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku seletuskirjas lahti kirjutada, palju läks eelmisel aastal raha lume
lükkamise peale, palju teehoolde peale, erateede peale ja panna selle aasta prognoos sinna juurde.
Leo Aadel – vallavalitsus ei soovi nii suurt summat eelarves korraga reserveerida, vajadusel saame paluda
volikogult lisaeelarvega raha juurde.
OTSUSTATI mitte nõustuda teede raha suurendamisega eelarves. Vallavalitsusele on ettepanek
seletuskirjas raha jagunemine valdkonna sees lahti kirjutada, võttes aluseks eelmise aasta
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täitmise, tuua välja, palju planeeritakse konkreetseteks tegevusteks.
➢ 8) 137 – 04900_5502: Planeeringud. Karepa ei vaja nii tormilist elamumaade arendust, et vald
lausa kahe kinnistu detailplaneerimise Karepale on kavandanud. Karepal on krunte müügil
piisavalt ja arenduses on ka eraomanikule kuuluv maa. Ettepanek välja võtta Karepa Põhja-Lõuna
kinnistu detailplaneerimine koos vastava summaga, kuna sama kinnistu planeerimisel on vallal ja
kogukonnal ajalooline kompromiss leitud ja maa sihtotstarbeks määrati sotsiaalmaa.
VV: ettepanekut ei toeta
Tea Treufeldt – tegemist on minu ettepanekuga.
Vello Väinsalu – eelmisel sügisel Karepal vallarahvaga kohtumisel sai küsitud Põhja-Lõuna
detailplaneeringu kohta ja seisukoht oli, et teema on vana ja seda ei maksa enam meelde tuletada. Aeg on
edasi läinud. Karepa kant on esimene, kus on moodustunud kandikogu. Tegemist on legaalse koguga,
millega on just hea arutada, mida tahetakse ja mida mitte. Siin on tegemist vallale kuuluva maaga ja kui
Karepa kanti investeeringuid teha, siis see raha läheks ennekõike sinna. Siin ei ole tegemist valla
spetsiifilise huviga.
Aivar Aruja – jutt on kolmest krundist. Täna võiks need asjad eelarvesse sisse jätta. Kui hakkame
sõlmima planeeringu koostamise lepingut, siis saab kogukonnakogule panna ette ka mingi pildi ja küsida
arvamust.
Tea Treufeldt – see koht oli kunagi loodetavasti jäetud kohalikele kooskäimise kohaks. Olen sõnumi edasi
andnud.
Leo Aadel – kindlasti tuleb kogukonnaga läbi rääkida. Kui meil õnnestub detailplaneering läbi viia, siis
see raha, mille me sealt saame, investeeritakse sellesse piirkonda tagasi.
OTSUSTATI mitte toetada esitatud ettepanekut.
➢ 9)rida 146 – 05101_5002: seletuskirja põhjal on eelarvesse planeeritud ka tööjõukulud suuremates
külades käsunduslepingu alusel töötavatele isikutele. Millistes?
Aaspere ja Essu, Põdruse
VV: lisada seletuskirja
OTSUSTATI nõustuda ettepanekuga.
➢ 10) rida 171 – 0660501_5002: Mis põhjusel on töötasude tõus võrreldes 2018 aastaga ca 13 tuhat
eurot. See on väga järsk tõus. Ettepanek vähendada 2018 aasta tasemele. Elamu- ja
kommunaalmajanduse kulu selgitus seletuskirjas arusaadavalt esitada ja selgitada, miks tõus on
tekkinud.
VV: - 2018 aastal tuli haldustöötaja tööle mai kuust, lisaks on planeeritud palgatõus eelmise aastaga
võrreldes
OTSUSTATI mitte nõustuda esitatud ettepanekuga.
➢ 11) rida186 – 0660502_5005: Jälle taas kord töötasule käsunduslepingu alusel planeeritud 1000.-.
Mis on selliste tuhandeste lepingute taga???Ettepanek - Kui usutavat selgitust ei ole, siis eelarvest
välja võtta.
VV: - kalmistutöötajate asendustasud, lisada seletuskirja
OTSUSTATI mitte nõustuda esitatud ettepanekuga.
➢ 12) rida 240 kuni 247 – 08109_vaba aja üritused. On olemas sihtasutus Võsu Kuurort, kes pidi
Võsu üritusi korraldama. Miks ikka on eelarves planeeritud üritused nagu Valla lõikuspidu 1500.-.
jt üritused: Ürituste korraldamine, reklaamikulud, autoriõiguse- ja litsentsitasud. Muinastulede öö
1200.-, Võsu Muusikapäevad 5000.-, Jõulud 1200.-, EV 1000.-;tantsu- ja laulupeoga seotud kulud.
Ettepanek: ürituste korraldamine kas võtta kogu ulatuses valla kätte või anda Võsu Kuurortile ja
lõpetada segane olukord vallas.
VV: jätta kulud valla eelarvesse ja mitte anda SA-le Võsu Kuurort.
Annes Naan tunneb huvi, mis üldse SA-st saab – juhataja saab palka küll, aga sihtasutus tõsiselt käima
pole läinud.
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Leo Aadel – oleme sellest seitse kuud rääkinud. Praegune seisukoht on selline, et meie väga tugevad ja
võimekad vabaühendused tegelevad piirkonnas traditsiooniliste kultuuriüritustega ja nendega koostöös
saab väga palju ära teha. Jätkaksime seda koostööd. Mis puudutab sihtasutust, siis läheme nõukogu
uuendamise teed.
Vello Väinsalu – täna ei olnud nõukogu uuendamine keskne teema, vaid see, et Võsu Kuurortile jäävad
konkreetsed valla poolt püstitatud ülesanded: vabaõhulava-projekti vedamine ja kui ranna taristu paika
saab, siis selle hooldamise ja haldamisega seonduv.
Tea Treufeldt soovib teada milliste MTÜ-dega koos vald üritusi korraldama hakkab.
Leo Aadel – need on MTÜ Võsu Rannaklubi ja MTÜ Meelespea.
Vello Väinsalu märgib, et mõlemad MTÜ-d on taotlenud ürituste korraldamiseks raha ka vabaühenduste
rahastusest. Talle tundub, et mõned üritused kattuvad valla poolt korraldatavate üritustega.
Leo Aadel selgitab, et vabaühenduste taotluste hulgas ei ole valla poolt koostöös MTÜ-dega
korraldatavaid üritusi.
Tea Treufeldt – need üritused võiks siis anda MTÜ-de kätte. Praegu ei ole selge, mida teeb Kuurort, mida
teeb vald või mida teevad MTÜ-d.
Toimub arutelu.
Vello Väinsalu palub kirjutada lahti, kes, mis summa ulatuses, millise ürituse teeb.
Rainer Lille arvates ei peaks Võsu Kuurort praegusel kujul jätkama – siin on kaks teed, kas me paneme
sinna raha juurde ja anname talle suuremad ülesanded ja suurema vabaduse midagi teha või paneme ta
üldse kinni.
Tea Treufeldt – me räägime praegu valla nägemusest, kuidas üritused peaksid kajastuma eelarves ja kes
mida peaks tegema.
Vello Väinsalu selgitab võimalikku sihtasutuse nõukogu muutmist – tegemist on valla sihtasutusega ja et
koostöö ning arusaamine oleks parem, oli ettepanek nimetada nõukogusse üks-kaks valla palgal olevat
inimest, et oleks igapäevane suhe sihtasutusega. Nii jääksid möödarääkimised ja dubleerimised ära.
Rainer Lille – küsimus on põhimõttes, kuidas seda probleemi lahendama hakata. Täna ei ole sihtasutuse
juhatajale antud selgeid ülesandeid.
Vello Väinsalu – vabaõhulava-projekt oleks väga konkreetne teema. Ülesanne tuleb nõukogule ära
sõnastada. Kultuuriüritustest rääkides on vald siiani Võsu Muusikapäevi korraldanud. Tasub mõelda
jätkusuutlikkusele.
Rainer Lille – kuidas ranna-ala korrashoid praegu korraldatud on?
Leo Aadel – vallavalitsuses leppisime kokku, et need kulud tõstetakse Võsu Kuurorti alla.
Finantsjuht Maarja Kuuskla lisab, et see ettepanek pole veel temani jõudnud.
Rainer Lille – teeme komisjoni poolt vallavalitsusele ettepaneku tõsta ranna-ala hoolduskulud sihtasutuse
alla.
Annes Naan ei ole ettepanekuga nõus – anname jälle raha ja sügisel vaatame, kas tuli midagi välja või ei.
Tea Treufeldt – kas me saaksime kuuurortiga seotud eelarve osa kuidagi eraldi käsitleda? Siin on muid
probleeme ka sees. Tõin välja vaid mõned tegevused. Näiteks Muinastulede ööd võiks mõni MTÜ
korraldada.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku järgmisele komisjoni koosolekule kutsuda kuurorti nõukogu.
Rainer Lille ettepanek on kaasata arutelusse kõik nõukogu liikmed ja miks mitte ka vallavalitsuse
liikmed. Ta lisab – täna võiksime kuurorti juhile ja nõukogule anda signaali, et tahame pigem minna
edasi, aga mitte nii, nagu ta praegu on.
Peeter Orgmets teeb ettepaneku kaasata ka tegevjuht.
Rainer Lille arvates võiks ürituste korraldamise anda siiski Võsu Kuurortile, sest sihtasutusel on ürituse
korraldamisel natuke suuremad võimalused, näiteks sponsorite näol lisarahastuse leidmine.
Vello Väinsalu nõustub Raineri ettepanekuga.
Tea Treufeldt jääb erapooletuks.
Annes Naan ei toeta Raineri ettepanekut.
Toimub arutelu.
OTSUSTATI
- jätkata esitatud ettepaneku käsitlemist komisjoni järgmisel koosolekul.
- SA-ga Võsu Kuurort seotud eelarve osa lisada komisjoni järgmise koosoleku päevakorda ja
kutsuda päevakorrapunkti arutelule sihtasutuse nõukogu, juhataja ning vallavalitsuse liikmed.
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-

Valla poolt korraldada jäävate ürituste juures kirjutada lahti, kes vastutab ning mida ja kui
suure summa ulatuses teeb;

➢ 13) rida 345 -0820206_ 4521: Ettepanek suurendada MTÜdele antavaid toetusi 70 000.- eurole,
kuna praktika on näidanud, et ühinenud vallas on toetuste vajadus suurem, kuna on suurem ka
aktiivsete inimeste arv.
VV: ettepanek suurendada 20 000 euro võrra MTÜde investeeringu toetusi.
Rainer Lille – kas vallavalitsuse ettepanek lisada 20 tuhat, tuleb millegi arvelt?
Maarja Kuuskla – see tuleb vabast jäägist.
Tea Treufeldt – palju eelmisel aastal mtü-de real raha oli?
Maarja Kuuskla – kokku oli 40 tuhat. Vallavalitsuse tänane ettepanek puudutab rahvamajade
renoveerimiseks MTÜ-de investeeringutoetuse osa suurendamist veel 20 tuhande võrra. Tegevustoetus, ja
investeeringutoetus kolmandale sektorile kokku oleks siis 96 tuhat.
Tea Treufeldt teeb ettepaneku seletuskirjas need kaks kulukontot ära põhjendada, et oleks lihtsam leida.
OTSUSTATI toetada vallavalitsuse ettepanekut suurendada rahvamajade renoveerimiseks MTÜ-de
investeeringutoetuse osa suurendamist veel 20 tuhande võrra.
Komisjon vaatab üle kolmanda sektori 2019. aasta rahastamise koondtabeli.
Vello Väinsalu – kogukonnakomisjoni ettepanek oli 78 000 ning kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanek
91 762 eurot. Summa mahub eelarve piiresse. Suurematest investeeringutest jäid sisse Käsmu Külaselts
MTÜ 20 000.- ja Karepa Kalasadam MTÜ 15 000.-.
Rainer Lille – kas kõik taotlused kvalifitseeruvad?
Tea Treufeldt – kogukonnakomisjoni liikmena olen taotlused läbi vaadanud ja minu arvates ei
kvalifitseeru Võsu Südasuve maraton. Meie üks tingimus oli, et peab olema Haljala valla MTÜ.
Vello Väinsalu – üritus toimub meie vallas.
Rainer Lille – ehk peaks ta siis mõnel teisel eelarvereal olema? Meie korra alla ta ei kvalifitseeru.
Võiksime vastuvõetud korrast kinni pidada. Kui korda on vaja muuta, teema seda.
Vello Väinsalu – kultuurikomisjonis me ei lähtunud jagamisel ette antud rahasummast, pigem vaatasime,
kas taotlus on põhjendatud või mitte. Südasuve maratoni pärast ükski teine MTÜ ei kannata.
Peeter Orgmetsa arvates on maraton imagoloogiline Võsu jaoks. Tema arvates võiks ürituse nimi olla
pigem Haljala valla südasuve maraton.
Vello Väinsalu – maraton toimuks juba viiendat korda. Kui esimest korda seda korraldati, käis Marko
Torm projekti tutvustamas. Meie poolt oli huvi, et selline üritus toodaks Võsule. Tingimuseks oli, et vald
toetaks 3 000 euroga. Selle summa ulatuses ongi valla poolt seda üritust kõik need aastad toetatud.
Eelmisel aastal üritust ei toimunud. Sel aastal oldi valmis üritust korraldama, kui vald toetaks 5 000
euroga. Kogukonnakomisjon oli arvamusel, et üldse ei toetaks, aga kultuuri- ja spordikomisjoni arvates
võiks toetada nagu seni, 3 000 euroga. Tegemist on suure üritusega.
Rainer Lille – kas on ka rahuldamata jäänud taotlusi?
Tea Treufeldt – nende hulgas, mis kvalifitseerusid, rahuldamata taotlusi ei olnud. Kui ei ole tegemist meie
MTÜ-ga, siis võiks toetada reservfondist. MTÜ rahastamise korras on selge tingimus, et rahastatakse
ainult Haljala valla MTÜsid ja Marko Tormi MTÜ ei ole Haljala valla MTÜ ning ei peaks MTÜde
rahastuse realt toetust saama. Üks kriteerium oli veel: kommertsüritusi ei tahetud toetada.
Vello Väinsalu – MTÜ-de rahastamise korras ei ole väga selgeid piiranguid. Vald on ise soovinud, et see
maraton vallas toimuks. Ta võiks olla valla eelarves analoogselt valla teiste üritustega.
Vello Väinsalu teeb ettepaneku kujundada eelarve- ja majanduskomisjonil seisukoht taotluste osas, mille
suhtes jäid kogukonnakomisjon ja kultuurikomisjon eriarvamusele – ühekordsete toetuste all Võsu
südasuve maraton ja Võsu Jõulujazz ning projektitoetuse taotluste osas jäid komisjonid eriarvamusele
Ilumäe koguduse, Käsmu koguduse ja Vainupea küla seltsi taotluste osas.
Tea Treufeldt – Ilumäe kogudus pani oma taotlused pingeritta ja selle järgi kujundas kogukonnakomisjon
ka oma seisukoha.
Annes Naani arvates võiks toetada neid taotlusi.
Rainer Lille – kuna meil on raha olemas, siis võiksime kõiki neid asju toetada, aga Võsu südasuve
maratoni võiks otse valla eelarvesse panna.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
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OTSUSTATI kooskõlastada esitatud kolmanda sektori toetuste taotluste hindamistabel klausliga, et Võsu
südasuve maratoni korraldamist 3 000 euroga toetatakse otse valla eelarvest analoogselt
teiste valla üritustega.
Vello Väinsalu – MTÜ-de taotluste hulgast võtsid mõlemad taotlusi hinnanud komisjonid välja kõik, mis
puudutas Võsu Kuurorti ja Võsu Sadamat, sest kuurort peaks olema valla eelarves omaette rida ja sadama
puhul on tegemist infra-objektiga, mis ei peaks konkureerima vabaühendustega. Ka Võsu sadam peaks
minu arvates olema valla eelarves eraldi rida.
Tea Treufeldt – kus ja millal me käsitleme Võsu sadama teemat? See on ka eelarvega seotud.
Leo Aadel – kuu aja jooksul ei ole midagi muutunud. Kirjalikku vastust meile tänase päeva seisuga tulnud
ei ole. Homme hommikul kohtun sadama esindajaga.
Tea Treufeldt – millise platvormiga sa lähed läbirääkimistele?
Leo Aadel – vallavalitsuse tasandil oleme arutanud. Küsimus on mõnedes punktides, mida sadam soovib
lepingusse lisada. Üks on seotud sadama kõigi tulevikus tekkivate otseste ja kaudsete kulude hüvitamise
nõudega vallavalitsuse poolt. Teame praegusel hetkel ühte võimalikku kulu. Kui hoonestus langeb tagasi,
siis kuna nemad on käibemaksu deklareerinud, siis kas sellest tulenevalt tuleb tagastusnõue Maksu– ja
Tolliameti poolt MTÜ-le. Selle kohta, kas Maksu- ja Tolliamet sellise nõude esitab, saab ametliku
päringu teha ainult MTÜ ise. Minupoolne ettepanek on, et nad esitaksid selle pöördumise. Teine oluline
moment on seotud võlakohustusega ehitaja ees. Muud tingimused, mille olen kirjalikult esitanud, oleme
suusõnaliselt kokku leppinud. Vastaspool peab need kirjalikult kinnitama. Kui rahalised kokkulepped
sünnivad, siis tulen nendega kõigepealt valitsusse, sealt komisjoni ja kui komisjonist saame heakskiidu,
siis alles saame need kokkulepped lepingusse panna. Otsused tulevad volikogu lauale. Lisaeelarvega
tulevad lõpuks kokkulepped eelarvesse.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
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