HALJALA VALLAVOLIKOGU istung nr 39
Võsul, rannaklubi saalis 18. augustil 2020 kell 16.00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Krista Keedus, 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 osalenud Annika Hallimäe, Alvar Jõe ja Urve Kingumets.
Määrusega nr 77
kinnitati Haljala valla 2020. aasta esimene lisaeelarve.
Määrusega nr 78
kehtestati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
Kehtetuks tunnistati Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 määrus nr 64 „Haljala valla eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“.
Määrusega nr 79
muudeti Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määrust nr 44 “Puuetega isikule eluruumi kohandamise
toetuse määramise ja maksmise kord“.
Otsusega nr 150
taotletakse Rahandusministeeriumi regionaalarengu programmis kohaliku omavalitsuse üksustele
investeeringuteks, lammutamise ja remonditöödega seotud tegevusteks toetust järgmistele projektidele:
1. Haljala aleviku Uus põik tänava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning tänava ja tänavavalgustuse
rajamine;
2. Võsu aleviku kanalisatsioonitrassi rajamine Jõe tänava algusest kuni Kalda tänava ülepumplani;
3. Tatruse külas ja Haljala alevikus asuvatele (Krossiraja 19001:001:0308 ja Võsu mnt 16b
19002:003:0137) katastriüksustele terviseraja projekteerimine ja ehitamine;
4. bussiootepaviljonide paigaldamine ja valgustamine rajamine.
Otsusega nr 151
algatati Haljala kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2032 koostamine.
Otsusega nr 152
kehtestati Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse üldplaneeringut muutev detailplaneering.
Otsusega nr 153
muudeti volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu: komisjonist arvati välja Vello Väinsalu
ning kinnitati liikmeteks Gerly Herm ja Anti Tõld.
Otsusega nr 154
kinnitati valimistulemuste alusel kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Krista Keedus ja aseesimeheks
Urmas Osila.
Istungil algatati viie volikogu liikme poolt umbusalduse avaldamine vallavalitsuse liikmete Ivar
Lillebergi, Sirje Laigu, Kristel Tõnissoni, Eha Sirelbu ja Avo Bergströmi suhtes.
Istungil toimus Haljala valla arengukava 2021-2030 eelnõu I lugemine ja eelnõu suunati
avalikustamisele. Lisaks toimus valla põhimääruse eelnõu I lugemine. Põhimääruse eelnõule
ettepanekute esitamise tähtajaks määras volikogu 31. augusti 2020.

Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel:
www.haljala.ee.

