HALJALA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Haljala

ÄRAKIRI
12 . oktoober 2017 nr 219

Haljala Vallavolikogu 15.12.2016 otsuse nr 180 „Haljala valla ja
Vihula valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 101 alusel
Haljala Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Haljala Vallavolikogu 15.12.2016 otsust nr 180 „Haljala valla ja Vihula valla
ühinemislepingu kinnitamine“ järgmiselt:
1) täiendada punkti 1 alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) Lisa 5. Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringute finantseerimise kava.“
2) asendada otsuse ja selle lisade tekstis sõna „Lahemaa“ sõnaga „Haljala“;
2. Teha Haljala Vallavolikogu 15.12.2016 otsuse nr 180 „Haljala valla ja Vihula valla
ühinemislepingu kinnitamine“ lisas 1 „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisleping“
järgmised muudatused:
1) asendada lepingu ja selle lisade 1 ja 2 tekstis sõna „Lahemaa“ sõnaga „Haljala“;
2) muuta lepingu punkti 10.2 ja sõnastada see järgmiselt:
„10.2. Valla või linna ametiasutuses töötavale ametnikule või töötajale makstakse volikogu
otsusega ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või
tööülesannete täitmise eest, kui vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse
muutmisest tuleneva ameti- või töökohtade koondamisega kuni kolme kuu ametipalga
ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni kaheksa aastat ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses,
kui ta on töötanud omavalitsusüksuses rohkem kui kaheksa aastat. Staaži arvestatakse 31.
detsembri 2017 seisuga.“
3) muuta punkti 11.2. ja sõnastada see järgmiselt:
„11.2. Lepinguosaliste poolt kokkulepitud prioriteetsete investeeringute nimekiri on esitatud
käesoleva lepingu Lisas 5. Investeeringute summa suunatakse ühinemiseelse valla
territooriumil oluliste investeeringute tegemiseks. Kaasfinantseeringuga seotud
investeeringuid teostatakse vaid toetusraha eraldamisel. Valla arengukavaga nähakse ette
investeeringute edasine täpsem plaan. Investeeringute loetelus toodud tegevused ei ole
esitatud prioriteetide järjekorras.“
4) täiendada lepingu lisade loetelu järgmiselt:
„Lisa 5. Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringute finantseerimise kava.“
3. Muudetud ühinemislepingu terviktekst avalikustada Haljala valla veebilehel ja Riigi Teatajas.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsuse peale võib esitada vaide Haljala Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus
sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates.
/Allkiri/
Margus Punane
Volikogu esimees
KINNITUSMÄRGE: Haljala Vallavalitsus kinnitab, et Haljala Vallavolikogu 12. oktoobri 2017. a otsusest
nr 219 toimik nr 1-1.3, tehtud ärakiri on originaaliga samane. Haljalas, 13.10.2017. a.
/Allkiri/
Riina Must
Vallasekretär

Haljala Vallavolikogu 12.10.2017 otsuse nr 219
„Haljala Vallavolikogu 15.12.2016 otsuse nr 180 „Haljala valla ja
Vihula valla ühinemislepingu kinnitamine“ muutmine“
LISA
Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringute finantseerimise kava
Ühinemistoetusest kaetakse esmalt ühinemisega seotud kulud vastavalt lepingu punktile 11
INVESTEERINGUD JA ÜHINEMISTOETUSE KASUTAMINE ning ülejäänud summa
ulatuses tehakse investeeringuid vastavalt allolevale investeeringute kavale.
Investeeringu
aeg
Ühinenud Haljala
valla territoorium
Tõrremäe-Veltsi2017-2018
Haljala
EAS otsus
kergliiklustee
25.08.2016
ehitamine
(Rakvere ja Haljala
valla ühisprojekt)

Haljala Kooli
õppehoone
ehitamine ja
sisustamine

Haljala valla
tänavavalgustuse
uuendamine

Rekreatsiooniala
arendamine

Ühinenud Vihula
valla territoorium
Võsu ranna
puhkeala
tugitaristu rajamine

2017-2019
Vabariigi
Valitsuse
korraldus
02.03.2017 nr
63
2017 – 2018
KIK juhatuse
otsus
26.05.2017 nr
1-25/91

Investeeringu summa
eurodes
Kogumaksu
mus

KOV
finantseering

Kogumaksu
mus
1 673 844
sh Haljala
vald kuni
415 000

Haljala vald
kuni 83 000

kuni
4 300 000

kuni 1 700 000

253 670

50 734

2017 – 2018
PRIA otsus nr
13-6/822,
25.07.2017

112 027

11 203

2017-2018

700 000

kuni 100 000

Investeeringu
vajalikkuse põhjendus

Ühendatakse omavahel
Rakvere linna piirilt
Tõrremäe-Veltsi-Haljala
vaheline ala ning selleks
rajatakse Haljala ja
Rakvere valla
territooriumile 9,6 km
pikkune kergliiklustee.
Ehitatakse uus ja
kaasaegne koolihoone
216-le piirkonna õpilasele
koos 800 m² võimlaga.

Uuendatakse
Haljala
alevikus, Aaspere ja Essu
külades
kokku
111
valgustuspunkti,
paigaldatakse
51
uut
valgustusposti, rajatakse
ca 2165 jm maakaabelliine
ja
ca
1410
jm
õhukaabelliine.
Ehitatakse välja
rekreatsiooniala Haljala
alevikus Rahvamaja
kinnistul – lava-terrass ja
ranna-ala Maheda tiigi
ääres.
Võsu ranna-ala aktiivse
puhkuse veetmise
võimaluste loomine, WCde, duššide, parkla ja
atraktsioonide rajamine

Võsupere
veeprojekt
(omaosaluse
garantii)
Perearstikeskusapteekraamatukogu

2017-2018

900 000

kuni 200 000

2017-2018

590 000

kuni 295 000

Võsu sadama
laiendus

2018-2019

300 000

kuni 100 000

Võsu Rannaklubi
kommunikatsioonide
rekonstrueerimine

2018-2019

60 000

60 000

Käsmu rahvamaja
renoveerimine
(koostöös MTÜ-ga
Käsmu Külaselts)

2017-2019

64 800

24 080

Võhma rahvamaja
(koostöös MTÜ-ga
Võhma Seltsimaja)

2018 - 2021

52 550

33 300

Võsu Kool

2018 - 2019

135 000

135 000

Võsu Kooli
rekonstrueerimine (sh
ventilatsioon, fassaadi
soojustamine,
küttesüsteem)

Võsu Spordihoone

2018 - 2020

100 000

100 000

Võsu Spordihoone
rekonstrueerimine
(küttesüsteemi
asendamine, ventilatsioon)

Rekonstrueeritakse
veetorustikud, rajatakse
ühiskanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti.
Kaasaegse
perearstikeskus-apteekraamatukogu rajamine.
Perearst ja apteek asuvad
üüripinnal (hoone müügis)
Sadama laiendus- kuni 2,5
m süvisega aluste
vastuvõtmiseks
Küttesüsteemi,
elektrijuhtmestiku,
ventilatsiooni, vee- ja
kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine
Väikese saali, köögi,
koridori ja veranda
renoveerimine,
küttelahendused,
lavavalgustuse
uuendamine, külakiik
Lavavalgustus ja kardinad,
leivaahju ehitamine,
küttesüsteemide
uuendamine, suure saali
renoveerimine (valgustus)

