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Istungi algus kell 15:00, lõpp 16:25.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 15 volikogu liiget: Margus Punane, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets,
Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Triin Toming,
Greete Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Kristjan Alanurme ja Leo Bergström.
Istungist võtavad osa vallavanem Leo Aadel, vallasekretär Riina Must, majandus- ja hankejuht Aivar
Aruja, finantsjuht Maarja Kuuskla, VIROL-i esindaja Katrin Suursoo ja Kuusalu Vallavolikogu
esimees Margus Soom.
Istungi juhataja palub esitada avaldused ja ettepanekud.
Avaldusi ega ettepanekuid ei esitata.
Istungi juhataja teeb ettepaneku kinnitada esitatud päevakord ja paneb selle hääletusele.
Toimub hääletamine.
OTSUSTATI 14 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ I lugemine
…….
Istungi juhataja teatab, et I päevakorrapunktiga seonduvalt osaleb istungil külalisena ka Kuusalu
Vallavolikogu esimees Margus Soom.
I
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ I lugemine
Istungi juhataja annab arengustrateegia tutvustamiseks sõna Katrin Suursoole.
Katrin Suursoo tutvustab maakonna arengustrateegia projekti ja lisab, et tegevuskavas on oluline
kajastada kõik objektid ja tegevused, millele on plaanis tulevikus toetusi taotleda. Tegevuskavasse on
toodud valdade arengukavadest ja eelarvestrateegiatest „toetus“-märkega objektid.
Katrin Suursoo – kui leiate, et siin on mingi objekt puudu, palun teha ettepanekud enne dokumendi
järgmist lugemist. Saadame täpse ajakava.
Istungi juhataja tänab ettekandjat ja annab sõna Kuusalu Vallavolikogu esimehele Margus Soomile
Tallinn-Lahemaa kergliiklustee idee tutvustamiseks.
Margus Soom tutvustab kergliiklustee visiooni ja lisab, et Haljala vald võiks otsustada, kuidas tee valla
territooriumil kulgeda võiks – oleme põhimõtteliselt kokku leppinud Jõelähtme ja Kuusalu valla
ühinemise koha, aga nüüd on küsimus, kuidas siseneda teie valda. Üks versioon on tulla mööda
põhjarannikut Käsmu järve taha või siis mööda Nõmmeveskit Vatku-Võhma peale. Mõttekas oleks
kohalikud kergliiklusteed omavahel ära ühendada.
Vello Väinsalu soovib informatsiooni vastava töörühma kohta.
Margus Soom selgitab, et Kuusalu tasandil on töögrupp moodustatud, aga koos on teemat arutatud ka
Jõelähtme ja Haljala vallavanemaga.
Margus Soom – rahastuse osas näen kahte varianti. Eeltööd võiks toimuda kuni aastani 2021, siis kui
saabub uus rahastusperiood. Oleks nii maakonna kui valla tasandil arengukavades, oleks mingi
marsruut, eelprojekteerimised. Ühe variandina võiks see minna ka täielikult riiklikule rahastusele.
Vello Väinsalu arvates võiks selle kergtee maakonna arengustrateegiasse lisada.
Margus Soom soovib Haljala vallaga koostööd ja loodab, et lähiajal suudavad kolm valda, Kuusalu,
Jõelähtme ja Haljala, teha heade kavatsuste koostöö protokolli.
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Istungi juhataja tänab ettekandjaid ja teeb volikogule ettepaneku määrata maakonna
arengustrateegiasse ettepanekute esitamise tähtajaks 28. jaanuari.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI: kinnitada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ I lugemine ja teha ettepanek
lisada tegevuskavasse Tallinn-Lahemaa kergliiklustee.
Parandusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 28. jaanuar.
…….
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