HALJALA VALLAVOLIKOGU
I koosseisu XXVII istungi
PROTOKOLL

VÄLJAVÕTE

Võsul, vallamajas
21. augustil 2019 nr 27
Istungi algus kell 16:00, lõpp 17:43.
Istungit juhatab volikogu esimees Vello Väinsalu. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Istungil osaleb 16 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete
Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Mare Raja.
Istungist võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, vallasekretär Riina Must, jurist Urmas Punga, finantsjuht
Sirje Laigu ja planeerimisspetsialist Peep Linno.
………
OTSUSTATI 16 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Eelarvestrateegia lähtekohtade arutelu
………
I
Eelarvestrateegia lähtekohtade arutelu
Istungi juhataja annab sõna vallavanem Ivar Lillebergile.
Ivar Lilleberg – oleme prognoosinud tulumaksu kasvu 7,5 % aastas, aluseks on selle aasta laekumine.
Ülejäänud tuluread on samas suurusjärgus. Kulude poolel oleme iga-aastaselt suurendanud majandamis- ja
personalikulu 4%. Lähtuvalt Haljala koolimajast oleme kokku pannud kolm erinevat eelarvestrateegia
varianti.
Ivar Lilleberg esitleb volikogule eelarvestrateegia variante ja lisab, et vallavalitsus on variandid üle
vaadanud ja leidnud, et kõige optimaalsem oleks minna edasi II variandiga.
(Esitlus on lisatud protokollile).
Ivar Lilleberg – II variandi puhul oleme me aastaks 2023 jõudnud sellisesse seisu, et meil on võimalik uuesti
laenu võtta.
Leo Aadel – netovõlakoormuse ülemmäär on 60%. Miks me kardame Rahandusministeeriumiga asuda
läbirääkimistesse, et saada sealt määra kõrgemaks.
Ivar Lillebergi hinnangul ei tasuks sellest määrast üle minna.
Anti Puusepa arvates on tulumaksu iga-aastane kasv 7,5% liiga optimistlik.
Tea Treufeldt soovib teada, kas eelarvestrateegia II variandis on Haljala kooli maksumuse hulgas ka
sisustus.
Ivar Lilleberg – jah.
Tea Treufeldt – millele olete oma arvestustes tuginenud?
Ivar Lilleberg – projektijuhi väitele, et -20% on võimalik projekti odavamaks saada.
Vello Väinsalu teatab, et eelarvestrateegia ja arengukava muutmise ettepanek esitatakse vallavalitsuse poolt
volikogule 1. septembriks, nii et kõik komisjonid jõuaksid need üle vaadata enne 17. septembri volikogu
istungit, kus toimub I lugemine.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
………
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Istungi juhataja
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