HALJALA VALLAVALITSUS
ISTUNGI PROTOKOLL
VÄLJAVÕTE
Haljala

12. september 2019 nr 41

Algus kell 15:00, lõppes kell 17:05.
Istungit juhatab vallavanem Ivar Lilleberg.
Istungist võtab osa ja protokollib vallasekretär Riina Must.
Istungist võtavad osa vallavalitsuse liikmed Avo Bergström, Sirje Laigu, Ivar Lilleberg ja Kristel
Tõnisson ning istungil ei osale Eha Sirelbu.
Päevakord:
...........................................
11. Volikogu komisjonide poolt Haljala valla arengukava, Haljala valla eelarvestrateegia 20202023, Käsmu sadama HÕ tingimuste ja Haljala vallavalituse struktuuri ning põhimääruse
muutmise kohta tehtud ettepanekute läbivaatamine.
.........................................
Päevakorrapunkt nr 11
Volikogu komisjonide poolt Haljala valla arengukava, Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023,
Käsmu sadama HÕ tingimuste ja Haljala vallavalituse struktuuri ning põhimääruse muutmise
kohta tehtud ettepanekute läbivaatamine.
Kuulati kogukonna- ja arendusnõunik Anneli Kivisaart ja vallavanem Ivar Lillebergi.
Arengukava teksti on komisjonides tehtud ettepanekud sisse viidud ja koostatud tegevuskava
tabelina.
Toimub arutelu arengukava eelnõule tehtud ettepanekute osas.
Otsustati toetada komisjonide poolt arengukava kohta tehtud ettepanekuid, lisada arengukavasse
bussiootekodade valgustuste rajamine hajaasustusaladel ning esitada arengukava eelnõu koos
eelnõusse sisseviidud muudatusettepanekutega volikogule menetlemiseks.
Otsustati nõustuda eelarve- ja majanduskomisjoni poolt eelarvestrateegia osas tehtud
ettepanekutega välja arvatud ettepanek tabelis Põhitegevuse tulude prognoos tulud kaupade ja
teenuste müügist suurendamiseks kuna vastavalt komisjoni ettepanekule on üüritulud vähenenud
ning esitada eelnõu koos muudatustega volikogule menetlemiseks.
Ivar Lilleberg – Käsmu sadama HÕ tingimuste kinnitamise eelnõus on veel palju ebaselget ja
eelnõud volikogule ei esita.
Otsustati nõustuda keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni ettepanekuga muuta Haljala
vallavalituse põhimääruse muutmise eelnõus vallavanema asendamise kohta käiva § 12 lõike 3
sõnastust, asendada eelnõus haridus- ja noorsootöö juhi ametinimetus haridusjuhi
ametinimetusega, täiendada põhimääruse teksti majandus- ja planeerimisosakonna ülesannete osas
ning esitada Haljala Vallavalituse põhimääruse muutmise eelnõu volikogule menetlemiseks.
Ivar Lilleberg – ettepanek on haridus- ja noorsootööjuhi ametinimetus asendada haridusjuhi
ametinimetusega, vallakantseleis asenduvad sekretäri ja sekretär-registripidajate ametinimetused
vastavalt teabespetsialist ja kantseleispetsialist, järelevalveametniku ametinimetus asendub
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järelevalvespetsialistit ametinimetusega ja kultuurispetsilisti ametinimetus asendub avalike suhete
spetsialisti ametinimetusega ning struktuuri muudatused jõustuvad 1.11.2019.
Otsustati teha Haljala vallavalituse struktuuri eelnõus eelnimetatud muudatused ja esitada eelnõu
volikogule kinnitamiseks.
.............................................
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