HALJALA VALLAVOLIKOGU
KOGUKONNAKOMISJON
VÄLJAVÕTE
Koosoleku PROTOKOLL
Veebikeskkonnas Microsoft Teams

3. veebruaril 2021 nr 31

Koosoleku algus kell 17.00, lõpp 19.00.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Triin Toming, protokollib kantseleispetsialist Marika Sundla.
Koosolekul osalevad komisjoni liikmed: Anneli Alemaa, Riina Kaptein, Olavi Kasemaa, Urve Kingumets,
Margus Laigu, Viljar Larin, Tea Treufeldt ja Eduard Vainu.
Koosolekul ei osale Tiia Laidla.
Koosolekust võtavad osa volikogu esimees Vello Väinsalu, vallavanem Ivar Lilleberg finantsjuht Sirje
Laigu, arendus- ja kogukonnaspetsialist Anneli Kivisaar, vallasekretär Riina Must, Haljal Rahvamaja
juhataja Martti Samolberg ja Kent Kerner.
PÄEVAKORD:
1. Valla 2021. aasta eelarve projektis komisjonis käsitletavaid valdkondi puudutava osa tutvustus,
ettepanekud
………
I
Valla 2021. aasta eelarve projektis komisjonis käsitletavaid valdkondi puudutava osa
tutvustus, ettepanekud
Finantsjuht Sirje Laigu annab eelarvest ülevaate.
Küsimused ja ettepanekud.
Tea Treufeldtil on küsimus rahvamajade renoveerimiseks eelarves eraldi välja toodud 20 000 euro kohta –
kas see peaks olema eraldi välja toodud ja kas rahvamajad juba renoveeritud ei saa?
Arendus- ja kogukonnaspetsialist Anneli Kivisaar selgitab, et toetust on saanud seni kaks rahvamaja,
esimesel aastal sai selle toetuse Käsmu ja teisel Võhma rahvamaja. Sellel aastal on hindamiskomisjon
tegemas ettepanekut anda see raha Vergiranna Seltsile katuse vahetamiseks.
Triin Tominga arvates võiks seda toetust laiendada ka kirikutele.
Tea Treufeldtil on ettepanek rahastada sarnaselt ka sadamaid.
Kaasava eelarve arutelu.
Tea Treufeldt – oli juttu, et praegu ei täida kaasav eelarve seda funktsiooni, mis tal on.
Margus Laigu märgib, et kõik vallad ümberringi kasutavad seda meedet edukalt.
Eduard Vainu – see töötab hästi kohtades, kus on palju kasusaajaid, aga siin me räägime kolmest neljast
tõmbekeskusest, mille vahel hääled ära jaotuvad, aga mõni pisem küla siin hääli kokku ei saa.
Margus Laigu – eelnevatel aastatel pole probleemi olnud, ka väiksemad külad on võitnud.
Triin Toming – üks võimalus oleks anda kaasava eelarve 10 000 MTÜ-de rahastamisse. Oleme arutanud ka
selle raha jagamist otse kantidele.
Olavi Kasemaa – suurte keskustega on raske võistelda.
Volikogu esimees Vello Väinsalu – kantide teemaga alustasime kolm-neli aastat tagasi. Järjest raskem on
leida selliseid üle-vallalisi objekte, mis kõiki ühtemoodi kõnetaks. Väga keeruline on üle valla maha müüa
mingi kandi investeeringut, mis kõiki ühtmoodi kõnetaks. Kaasav eelarve võiks olla kandipõhine ja miks
mitte kõik piirkondlikeks investeeringuteks mõeldud rahad siia alla kokku koguda ja kantidele võiks anda
suurema otsustusõiguse selle raha kasutamise üle. See aktiveerib kante.
Toimub arutelu MTÜ-dele eraldatavate toetuste suuruse üle.
Arutelu tulemusena teeb Tea Treufeldt ettepaneku suurendada MTÜ-dele mõeldud investeeringutoetuse
summat 10 000 euro võrra – peale ühinemist on valla MTÜd asunud aktiivsemalt kasutama EU fondide
võimalusi finantseerida püsiväärtusega objekte, mis oma olemuselt on pikaajalised investeeringud ja ka
rahaliselt suuremahulised, kuid mida ei saa jupi kaupa teha nagu ei saa majale poolt katust panna. Seetõttu
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on suurenenud MTÜde vajadus taotleda vallalt toetust omafinantseeringu katmiseks. 40 tuhat eurot valla
eelarves investeeringute toetamiseks ei kata ära MTÜde 2021 aasta vajadusi.
Komisjoni liikmed on ettepanekuga nõus.
Küsimusi rohkem pole.
OTSUSTATI teha ettepanek suurendada 4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine all toodud
MTÜ-dele 40 000 euro suurust toetust 10 000 euro võrra.
………
(allkirjastatud digitaalselt)
Triin Toming
koosoleku juhataja
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