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Koosolekut juhatab komisjoni esimees Triin Toming, protokollib kogukonna-ja arendusnõunik Anneli
Kivisaar.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Andres Mülla, Urve Kingumets, Epp Orgmets.
Külalisena valla finantsjuht Sirje Laigu, Aaspere kandikogu esindaja Regina Kuuskla ja Karepa
kandikogu esindaja Helli Urmet.
Koosolekul ei osale komisjoni liikmed Eduard Vainu, Tea Treufeldt, Anneli Alemaa, Ivica
Ednaševsky.
PÄEVAKORD:
1. Valla arengukava ja tegevuskava ülevaatamine
2. Eelarvestrateegia 2020-2023
………
I Valla arengukava ja tegevuskava ülevaatamine
Tegevuskava tabelis on konkreetsete numbritega kajastatud ainult eelarvestrateegias ettepanekuna
esitatud tegevused. Ettepanekud on seni esitanud vallavalitsus ja keskkonna-, maa- ja planeeringute
komisjon.
Tegevuskava töötabelis on tegevused lahterdatud kolme ossa: alustatud, täitmisel ja lõpetatud.
Lõpetatud tegevused:

ARENGUKAVA
UUENDAMINE AUGUST 2019.
MÄRKUSED

TEGEVUSKAVA / LÕPETATUD

✓ Haljala Soojus AS ja Vihula Valla Veevärk OÜ
lõpetatud
ühinemine.
Haljala aleviku Tallinna mnt
✓ Haljala- Vanamõisa ( Haljala aleviku Tallinna mnt
kergliiklustee III etapp:
kergliiklustee III etapp).
projekteerimine 2019, ehitus 2020
täitmisel - Kingu sillast Simona
✓ Võsu alevikus Kingu sillast Jaaniojani.
sillani
✓
Haridusasutuste
kaasajastamine.

infotehnoloogilise

süsteemi

täitmisel, otsuse ootel

✓ Haljala valla spordikeskuse loomine spordivaldkonna
lõpetatud
ühtse juhtimise alla viimiseks.
✓ Noorte vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine.

Noortekeskused Haljalas ja Võsul

✓ Haljala Valla Noortevolikogu käivitamine.

lõpetatud

✓ Suviste laste töö- ja puhkelaagrite korraldamine koostöös
alustatud, 2019 suvi toimis
noortekeskustega.

✓ Valla keskuse üleviimine Haljalasse.

Ei ole kavas

✓ Üldkasutatavates hoonetes interneti püsiühendusega
arvutitega varustamine, teabetubade rajamine ja
raamatukogude muutmine kaasaegseteks info- ja
teabekeskusteks.

teostatud (lairiba ühendus)

✓ Kaasava eelarve rakendamine, kodulehel kaasaegse
hääletuskeskkonna loomine.

teostatud

Komisjoni ettepanekud tegevuskavasse:
- Uute munitsipaalkorterite ehitamine - Kas on mõistlik? Pigem soetada olemasolev kinnisvara
- Uute elamualade arendamine – lisada Haljala ja Essu
Tegevuskava läheb edasi järgmistesse komisjonidesse, siis üle vaatamiseks ja ettepanekute
tegemiseks vallavalitsusele, kes edastab arengukava koos eelarvestrateegiaga volikogule esimesele
lugemisele. Volikogu suunad arengukava kaheks nädalaks avalikustamisele, selle aja jooksul saavad
kõik elanikud teha ettepanekuid mõlema dokumendi täiendamiseks. Arengukava ja eelarvestrateegia
vastuvõtmine peab toimuma oktoobrikuu volikogu istungil.
II Eelarvestrateegia 2020-2023
Finantsjuht Sirje Laigu tutvustas valla eelarvestrateegiat, mis on otseselt arengukavaga seonduv
dokument. Tegemist ei ole lõpliku versiooniga, kindlasti tuleb palju ettepanekuid järgmistest
komisjonidest ja vallavalitsusest.
Komisjon võttis esitatud info teadmiseks.
………
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