HALJALA VALLAVOLIKOGU
EELARVE- JA MAJANDUSKOMISJON
VÄLJAVÕTE

Koosoleku PROTOKOLL
Veebikeskkonnas Microsoft Teams

10. veebruaril 2021 nr 41

Koosoleku algus kell 16.00, lõpp 18.00.
Koosolekut juhatab komisjoni esimees Rainer Lille ja protokollib kantseleispetsialist Marika Sundla.
Koosolekul osalevad: Leo Aadel, Meelis Kuzma, Peeter Orgmets ja Tea Treufeldt.
Koosolekul ei osale Gerly Herm, Urmas Osila, Anti Tõld ja Arvi Ööpik.
Koosolekust võtavad osa vallavanem Ivar Lilleberg, finantsjuht Sirje Laigu, majandus- ja hankejuht
Arvo Sirel, planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Kuldar Pärn, volikogu esimees Vello Väinsalu ja
vallasekretär Riina Must.
PÄEVAKORD:
1. Määruse eelnõu: Haljala valla 2021. aasta eelarve – ettepanekute ülevaatamine
………
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Määruse eelnõu: Haljala valla 2021. aasta eelarve – ettepanekute ülevaatamine
Finantsjuht Sirje Laigu annab komisjonile teada, et 7. jaanuaril eelarve- ja majanduskomisjonist tulnud
ettepanekud on eelnõusse sisse viidud.
Sirje Laigu tutvustab komisjonile vahepeal laekunud ettepanekuid –
-Kogukonnakomisjoni ettepanek oli suurendada mittetulundusühingutele investeeringuteks antavat
summat 40 000 eurolt 50 000 eurole, komisjon katteallikat juurde ei lisanud. Vallavalitsus tegi
ettepaneku suurendada investeeringute summat 10 000 euro võrra tegevustoetuste arvelt.
-Leo Aadeli ettepanek oli suurendada investeeringutoetust 20 000 euro võrra. Vallavalitsus seda
ettepanekut ei toetanud, kuna ei näe katteallikat. Jäädi seisukohale, et võimaluse tekkimisel saab seda
ettepanekut lisaeelarvega menetleda.
-Leo Aadel tegi ettepaneku eraldada Haljala Kihelkonnaraamatu täiendava tiraaži (500 eks)
trükkimiseks 5200 eurot. Ettepanek vallavalitsuse toetust ei leidnud, kuna kogus tundus liiga suur.
Mingi kogus raamatuid on veel alles. Kui raamatud otsa saavad, on variant neid väiksemas koguses
juurde tellida. Võimalus on leida siis ka vahendid.
-tulude poolel on suurendatud põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseeringut 121 000 eurot. Tegemist
on riigieelarvest täiendava eraldisega sihtotstarbeliseks kasutamiseks projektide elluviimiseks
kindlaksmääratud teedele: Veltsi tee, Noonu-Annikvere tee, Ehituse tänav Haljala alevikus ja Rutja küla
tee.
-eelarvesse on sisse toodud ka päästepaadi soetuseks 10 557 eurot. Tegemist on 2020 tegemata jäänud
väljamineku tõstmisega üle 2021. aastasse.
Toimub arutelu Haljala Kihelkonnaraamatu täiendava tiraaži kajastamise üle eelarves.
Sirje Laigu arvates võib kulu suurust arvestades sellega ka jooksvalt tegeleda, kuna mingid muud kulud
võivad jääda aasta jooksul tegemata.
Arutelu tulemusena otsustatakse teha vallavalitsusele ettepanek võtta raamatu trükkimiseks
hinnapakkumised.
Toimub arutelu kogukonnakomisjoni poolt esitatud ja vallavalitsuse poolt täiendatud ettepaneku üle
suurendada kolmanda sektori investeeringutoetust 10 000 euro võrra tegevustoetuste arvelt. Vaadatakse
üle ka Leo Aadeli ettepanek suurendada investeeringutoetuste rida 20 000 euro võrra.
Arutelu tulemusena otsustatakse hääletada kõik kolm ettepanekut eraldi läbi.
Hääletamisel osaleb 5 komisjoni liiget.
1. Kogukonnakomisjoni ettepanek suurendada investeeringutoetusi 10 000 võrra – ettepanekut
toetab Meelis Kuzma.
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2. Vallavalitsuse ettepanek suurendada investeeringutoetusi 10 000 võrra tegevustoetusteks
eraldatud summa arvelt – ettepanekut toetavad Rainer Lille ja Peeter Orgmets.
3. Leo Aadeli ettepanek suurendada investeeringutoetusi 20 000 võrra – ettepanekut toetavad Leo
Aadel ja Tea Treufeldt.
Ivar Lillebergi arvates on hääletamisel võrdse tulemuse saavutamise puhul komisjoni esimehe hääl kaalu
andev.
Komisjoni esimees esitab komisjoni poolt ettepaneku suurendada investeeringutoetusi 10 000 euro võrra
ja vähendada sama summa ulatuses tegevustoetusteks eraldatavaid vahendeid.
Komisjon nõustub 121 000 euro suuruse sihtfinantseeringu lisamisega eelarvesse ja päästepaadi
soetuseks mõeldud 10 557 euro üle toomisega 2021. aastasse.
Rainer Lille – soov oli, et kõik komisjonid esitaksid oma parandusettepanekud 8. veebruariks. Kultuurija spordikomisjon ei ole aga veel koos käinud. Ilmselt ei saa me eelarvet veel volikokku II lugemisele
saata.
Leo Aadel – II lugemise saab läbi viia, aga mitte kinnitada.
Volikogu esimees Vello Väinsalu arvates võiks esitada eelarve volikogule kinnitamisele.
Toimub arutelu.
OTSUSTATI teha vallavalitsusele ettepanek esitada muudetud 2021. aasta eelarve projekt volikogule
kinnitamiseks.
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(allkirjastatud digitaalselt)
Rainer Lille
koosoleku juhataja
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