HALJALA VALLAVOLIKOGU
SOTSIAALKOMISJON
VÄLJAVÕTE
Koosoleku PROTOKOLL
Võsul, vallamajas

14. oktoobril 2019 nr 18

Koosoleku algus kell 15:00, lõpp 16:10.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Margus Punane. Protokollib sekretär-registripidaja Marika Sundla.
Koosolekul osalevad:, Siiri Heinpõld, Sirje Kiviberg, Paul Lettens, Koidu Saamot, Riina Tamberg ja Aide
Veinjärv.
Koosolekul ei osale Annika Hallimäe, Lea Aasa ja Urve Vogt.
Koosolekust võtavad osa volikogu esimees Vello Väinsalu, vallavanem Ivar Lilleberg ja sotsiaaltöö
spetsialist Eha Veem.
PÄEVAKORD:
………
2. Valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekute ülevaatamine
………
I
Terviseprofiili koostamise jätkamisega seotud küsimused
Margus Punane – valla osalise terviseprofiili koostaja Regina Kuuskla poole on pöördunud tema
kursusekaaslane Annely Elias, kes on valmis võtma terviseprofiili puuduolevad kolm valdkonda enda
kanda: sotsiaalne sidusus, võrdsed võimalused, tervislik eluviis ja terviseteenused. Nad on koos valmis oma
lõputöö raames kogu terviseprofiili kokku panema.
Komisjon ei näe takistusi sellisel koostööl ja nõustub terviseprofiili koostamisega.
Paul Lettens lisab – profiilide puhul on oluline, et nad oleksid võrreldavad. Loodan, et selle koostamiseks
on mingid juhendid.
II
Valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekute ülevaatamine
Komisjonile on varem avalikustamiselt laekunud arengukava muudatusettepanekud tutvumiseks saadetud.
Vallamaja asukoht
Vello Väinsalu annab selgitusi – eelmisel aastal toimus rahvaküsitlus, millele ei järgnenud midagi.
Rahvaküsitluse järgselt toimus vallavanema vahetus ja otsustati ühiselt, et hetkel on tähtsamaid asju, kui
tegeleda vallamaja asukohaga. Arengukavas on aga sees kaaluda vallamaja üleviimist Haljalasse.
Volikogus läheb see hääletusele.
Aide Veinjärve arvates tuleb lähtuda ühinemislepingust, vallamaja asukohta muuta pole vaja.
Vello Väinsalu – see oli ka põhjus, miks teema tookord päevakorrast maha võeti.
Võsu perearstikeskus
Margus Punane – komisjonis arutasime kahte varianti, Mere 6 vallamaja laiendamine ja Mere 63 postimaja
soetamine. Need on enamvähem ühes hinnaklassis. Mere 6a uus hoone on nüüd juurde lisatud. Minu
seisukoht oli soetada Mere 63, mis on keskusele lähedal, hoone heas seisukorras ja II korrus võiks jääda
munitsipaalpinnaks.
Vello Väinsalu lisab, et ajalises järjekorras on postimaja kõige kiirem variant.
Koidu Saamot – olen suhelnud perearstiga. Tema väitel pole temaga nendest teemadest räägitud ja ausalt
öeldes ta ei loodagi enam midagi. Asjaosalistele tuleb rääkida kõigist nendest variantidest. Perearst ütles
veel seda, et praeguse perearstikeskuse wc-probleemiga pole ka keegi tegelenud. Komisjonis rääkisime, et
vald teeb selle korda ja esitab arve omanikule.
Vello Väinsalu – vallavanem on perearstiga rääkinud.
Toimub arutelu.
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Margus Punane soovib komisjoni eelistust perearstikeskuse asukoha osas.
Kohal olevatest komisjoni liikmetest pooldab 6 postimaja varianti ja 1 komisjoni liige uue hoone ehitamist.
Võsu koolimaja rekonstrueerimine ja lasteaia ehitus
Vello Väinsalu – toimus arhitektuurikonkurss, millega leiti parim lahendus, mis annab idee, kuidas edasi
liikuda. Lähteülesanne nägi ette, et kooli vana osa jääks alles ja uut oleks võimalik ellu viia etapiviisiliselt.
Kõige pakilisem on seal lasteaia osa. Järgmisel aastal toimuks selle ideekavandi alusel detailplaneerimine.
Ehitamisega saab alustada peale Haljala koolimaja valmimist.
Aide Veinjärv lisab, et siinjuures oleks vaja jälgida ka laste sündivuse prognoosi.
Toimub arutelu.
Komisjon on seisukohal, et enne Haljala koolimaja valmimist Võsu koolimaja tegema ei hakata.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
………
/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Punane
Komisjoni esimees
KINNITUSMÄRGE
Haljala vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
14.10.2019 koosoleku protokollist nr 18 (toimik 1-10)
tehtud ärakiri on originaaliga samane.
Haljalas, 8.11.2019
/allkirjastatud digitaalselt/
Marika Sundla
kantseleispetsialist

