HALJALA VALLAVOLIKOGU
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON
Koosoleku PROTOKOLL
teenuskeskus

VÄLJAVÕTE
7. veebruar 2019 nr 15

Koosoleku algus kell 16:00, lõpp 18:10.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Meelis Kuzma, Peeter Orgmets, Tea Treufeldt, Anti Tõld ja
Vello Väinsalu.
Koosolekul ei osale Annes Naan ja Arvi Ööpik.
Koosolekust võtavad osa finantsjuht Maarja Kuuskla ja vallasekretär Riina Must.
PÄEVAKORD:
1. Määruse eelnõu - Haljala valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
………………………………….
I
Määruse eelnõu - Haljala valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
Finantsjuht Maarja Kuuskla tutvustab komisjonile eelarveprojekti muudatusi.
Rainer Lille – eelarves on meil praegu majanduskulu Ranna, mitte SA Võsu Kuurorti all?
Maarja Kuuskla – ainult Ranna all.
Rainer Lille – mõte oli rannakoristus tõsta Võsu Kuurorti reale.
Vallasekretär Riina Must – vallavalitsus on seisukohal, et haldusteenust kuurordile üle ei anta, sellel
puudub otstarbekus.
Toimub arutelu sihtasutusele Võsu Kuurort eraldatud summade ja võimalike tegevuste üle.
Komisjon jääb seisukohale, et kuurorti reale majanduskulude osa esialgu ei lisata ja teeb vallavalitsusele
ettepaneku järgmiseks komisjoni koosolekuks defineerida täpsemalt, millised on ülesanded kuurordile ja
millised on ootused. Komisjon soovib tutvuda ka sihtasutuse tegevusaruande ja 2019. aasta
tegevuskavaga. Teemat käsitletakse põhjalikumalt järgmisel komisjoni koosolekul.
Komisjon jätkab eelarve muudatusettepanekute aruteluga.
Tea Treufeldt teeb ettepaneku eemalda eelarve projekti seletuskirjast Planeeringute realt loetelust Karepa
küla Põhja ja Lõuna kinnistute detailplaneerimine, kuna teema on kohaliku kogukonnaga läbi rääkimata.
Toimub arutelu, mille tulemusena teeb komisjon ettepaneku kogu planeeringute loetelu seletuskirjast
välja võtta.
Maarja Kuuskla teeb ettepaneku muuta Investeeringute all Võsu rannaprojektile Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse toetusena tuleva summa suurust, summa peaks olema 264 534 euro asemel 511 098 eurot.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
Komisjon tutvub komisjoni liikme Annes Naani poolt saadetud ettepanekuga.
Annes Naani ettepanek: Kui hoonestusõigus peaks vallale tagasi langema ei saa vald võtta omale
pikaajalist kohustust summaliselt nii nagu on MTÜ ettepanek, vaid kompenseerima MTÜ tulude ja
kulude vahe iga-aastaselt vastavalt MTÜ taotlusele.
Rendi- või operaatorlepinguga maja (või kogu sadama) jagamist osadeks ei pea kindlasti õigeks
lahenduseks – tekib järjekordne dubleerimine, mis tekitab ebaselgust ja konflikte igapäevases töös.
Vello Väinsalu toetab Annese ettepanekut kompenseerida iga-aastaselt MTÜ tulude ja kulude vahe.
Tema arvates peaks olema eelarves selleks broneeritud vaba rida. Rendi- või operaatorlepinguga
sadamahoone jagamist osadeks ta pooldab, kuna sadama opereerimine ja maja on kaks täiesti eraldi
teemat. Opereerimisega on seotud kapteni ruum ja rannakalurite tarbeks pesuruumid ja midagi ehk veel.
Restoran oleks otse valla ja restoranipidaja vaheline osa.
Tea Treufeldt – saan aru, et on ettepanek MTÜ Võsu Sadam tulude ja kulude vahe eelarvesse panna.
Vello Väinsalu – vallavalitsus peab ise kujundama täpse seisukoha.
Toimub arutelu hoonestusõiguse tagasi võtmise otstarbekuse üle MTÜ poolt esitatud ettepanekute
valguses.
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Tea Treufeldt tõstatab veelkord Võsu Kuurorti praegusel kujul tegutsemise otstarbekuse teema
päevakorda.
Rainer Lille arvates peaks keegi Võsu turundusega tegelema.
Tea Treufeldt – ranna ääres on meil palju selliseid turismipiirkondi, kes vajaksid väga tsentraalset
turundamist.
Komisjon jätkab eelarveprojekti aruteluga.
Tea Treufeldt teeb ettepaneku kajastada eelarves Võsu sadama sadamakapteni töötasu, kuna sadam toimib
– MTÜ Võsu Sadam esitas ka taotluse MTÜ-de rahastamise korra alusel, aga taotlus võeti välja ja
otsustati seda teemat käsitleda eraldi. Tänaseks pole me seda teemat eraldi käsitlenud. Taotlus tuleb uuesti
üle vaadata. Ma ei pea seda normaalseks, et juba kaks aastat hoiame teemat üleval ja ei saa otsi kokku
tõmmatud.
Komisjon tutvub MTÜ 2019 aasta eelarvega.
Toimub arutelu.
Riina Must – sadama operaatorleping lõpeb 1.11.2031.
Rainer Lille ei pea õigeks sadamakapteni töötasu kajastamist valla eelarves. Tema ettepanek on esitada
MTÜ-l uus taotlus, mille komisjon läbi vaatab ja hindab.
Riina Must – täna on nad taotluse esitanud, aga vastust veel saanud ei ole. Sadama-teemat vallavalitsus
arutas, aga meil ei ole täna ühtegi MTÜ poolt allkirjastatud dokumenti selle kohta, et nad on esitanud oma
ettepanekud või et nad on üldse teemat arutanud. Meil pole, mille pinnalt hinnata.
Komisjoni seisukoht on mitte lisada sadamakapteni töötasu eelarvesse.
Rainer Lille arvates vajab teema laiemat arutelu.
Rainer Lille – eelmisel koosolekul jõudsime seisukohale, et me Võsu südasuve maratoni MTÜ-de toetuste
alt ei toeta.
Riina Must – vallavalitsus jäi teisele seisukohale.
Tea Treufeldt – komisjon on volikogule nõuandev organ.
Riina Must – sellisel juhul peab volikogu viima läbi eraldi hääletuse. Eelarve koostab vallavalitsus.
Tänaseks on MTÜ-de rahastustaotlused juba komisjonides hinnatud.
Tea Treufeldt – kogukonnakomisjon ei pannud teda rahastatud projektide hulka. Kaks komisjoni
hindasid. Eelarvekomisjon vaatas mõlema komisjoni hindamistulemused läbi ja nendele taotlustele, mille
osas jäid komisjonides eriarvamusele, andsime oma seisukoha.
Rainer Lille – ta ei kvalifitseeru MTÜ-de rahastuse korra järgi.
Maarja Kuuskla – kvalifitseeruvad need, kelle tegevus toimub valla territooriumil.
Tea Treufeldt – korra mõte oli, et kvalifitseeruvad need MTÜ-d, kelle tegevuskohaks on registreeritud
meie vald. Volikogu komisjoni survestatakse vallavalitsuse poolt.
Rainer Lille – ei ole õiglane meie oma MTÜ-delt raha ära võtta.
Riina Must – sellisel juhul peame me hakkama MTÜ-de rahastuse korda muutma.
Maarja Kuuskla – praegu on küsimus selles, kas võtame maratoni raha MTÜ-de realt ära ja tõstame
mõnele teisele reale.
Riina Must – tuleb teha konkreetne otsus, milliseid kommertsüritusi vald oma eelarvest otse toetab ja
milliseid mitte.
Tea Treufeldt – kogukonnakomisjonil oli selge seisukoht, et kommertsüritusi me ei toeta.
Selle poolt, et südasuve maratoni 3 000 euroga toetada, on 3 ja vastu 2 komisjoni liiget.
Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku viia Võsu südasuve maratoni 3 000 euro suurune toetussumma
eelarves 08109 Vaba aja üritused -4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks, alla.
Rainer Lille – teeme ka ettepaneku vaadata MTÜ-de toetamise korra üle.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI teha 2019 aasta eelarve projekti järgmised muudatus ettepanekud :
- Seletuskirjas 04900 Planeeringud all planeeritavate alade loetelu asendada järgmise sõnastusega:
Veel on siia planeeritud valla detailplaneeringute koostamine;
- Investeerimiskulud all muuta Võsu rannaprojektile Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusena
tulevat summat, asendades 264 534 eurot 511 098 euroga;
- Viia Võsu südasuve maratoni 3 000 euro suurune toetussumma eelarves 08109 Vaba aja üritused 4500 Antud sihtfinantseering tegevuskuludeks, alla.
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