Detsember 2017

Käsmus avati pood

Jõulukuul avati Käsmus pood.
„Kangelaslik tegu ajal, mil tavapäraselt külades poode suletakse”,
ütles tervituskõnes vallavanem Leo
Aadel. Avamislindi lõikasid läbi
Käsmu külavanem Kristjan Altroff
ja Haljala vallavanem Leo Aadel
(pildil). Pood täitus kiirelt uudishimulikega, rõõmsat elevust ja
ostlemist jätkus hulgaks ajaks.
Valik lettidel oli mitmekülgne – nii
toidu- kui tööstuskaupa. Rahvast
oli kogunenud hulganisti nii Käsmust kui kaugemalt.
Pood asub meremuuseumi vastas ja ootab külastajaid järgmistel
aegadel:
K 15.00-20.00
N 11.00-17.00
R 15.00-20.00
L 11.00-17.00

Kontsert-jutuõhtu Varangul
Varangu külaseltsi projekti „Põlvest põlve pärand“ tegevused
hakkavad lõpule jõudma. Jaanuaris toimub veel toidukoolituse
õpituba. 2. detsembril võõrustasime aga viimaseid külalisi,
kelleks olid jutuvestja Piret Päär ja rahvamuusik Tuule Kann.
Lisaks oma rahvale oli üritusel osalejaid ka Haljala
kirjandusringist, Aasperest ja Essust. Kuulasime Pireti
vaimustavaid lugusid ja Tuule kandlemängu. Pärast sai omavahel
juttu vesta kohvilauas.
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

Haljala valla aasta sportlased valitud
Kõik said oma nominendid saata detsembri alguseni valla
spordijuhile ja pärast seda tegi 9 liikmeline žürii oma valikud.
Suur tänu kõigile, kes andsid tublist sportlasest teada. Aitäh ka
žüriile.
Aasta sportlasteks valiti:
Aasta noorsportlane (neiu) – ELISE SAAR
Aasta noorsportlane(noormees) – JAKOB TOMING
Aasta meessportlane – PRIIT RÄTSEP
Aasta harrastussportlane – TOOMAS KIIS

ERIAUHIND - Aasta sportlikum perekond – KAIDO
URMET, KRISTIN RAUDVEE, KRISTELLE URMET,
KAMERON URMET
Lisaks võitjatele oli nominentideks järgmised sportlased:
Ly Riks, Marianne Ojasalu, Jarmo Kalde, Lauri Mets, Rain
Veideman
Palju õnne võitjatele ja head sportlikku järgmist aastat kõigile!
Marco Aitman, Haljala valla spordijuht
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HALJALA VALLA
SÜMBOOLIKA KONKURSS
Haljala Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Haljala vallale sümboolika leidmiseks.
Konkursi eesmärk on leida Haljala valla ja
Vihula valla ühinemise teel moodustunud
Haljala valla vapi, lipu ja logo sümbolikavandid.
Konkursitöö tuleb esitada või saata hiljemalt
19.01.2018 kell 10:00 Haljala Vallavalitsusele
(Mere tn 6 Võsu alevik 45501) suletud ümbrikus,
märkega „Haljala valla sümboolika konkurss“.
Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi
elemente:
vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp
eraldi lehel);
vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp
eraldi lehel);
logo kavand;
Haljala valla dokumendi näidisplank koos vapi
kavandi ja Haljala valla nimega dokumendi
päises (näiteks Haljala Vallavalitsuse ja Haljala
Vallavolikogu kirjaplank);
kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu
sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna
eripäraga arvestamise kohta;
konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavaid ja
illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.
Konkursi auhinnafondiks on 3000 eurot, mis
jaguneb vastavalt komisjoni otsusele.
Täpsemad konkursi tingimused on avaldatud
www.haljala.ee ja www.vihula.ee

1

Jõulurõõm sajast raamatust

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
mõeldud kingitus saabus Võsu kooli
juba jõuludeks.
Kui Võsu kooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Katrin Vaheoja oktoobris tänapäe-

vaste noorteraamatute kogumise ideega
lagedale tuli, oli kohe selge, et mõte tuleb
kindlasti ellu viia. Seda enam, et 100
raamatut tundus täiuslik kingitus ka Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Kuna Võsu koolil päris oma raamatukogu ei ole ja raamatute järel tuleb lastel käia
valla raamatukogus, soovisime muuta lugemisvara oma õpilastele paremini kättesaadavaks ning õhutada lugemishuvi. Leidsime, et
valik tänapäevaseid raamatuid, mida saab
soovi korral ka koju kaasa võtta, võiks koolis
vahetunni ajal või muul vabal hetkel kohe
käepärast olla.
Kümme raamatut kogunes koolitöötajate
panusena juba üleskutse ettevalmistamise
käigus ning 11. detsembril edastasime palve
laiemale kogukonnale. Tagasiside üleskutsele oli rõõmustavalt suur. Lisaks saabunud
raamatutele laekus kooli toetuseks asutatud
MTÜ Pailaps kontole ka annetusi ning Võsu
kooliga võttis ühendust kirjanik Mika
Keränen, kes saatis meile kingitusena kaheksa enda kirjutatud raamatut.
Teadsime, et Võsu koolil on palju sõpru
ja toetajaid, ent saja raamatu saabumine
kõigest viie päevaga tegi tõeliselt suurt
rõõmu. Nõustun igati õpetaja Katriniga:
„Uh, viie päevaga eesmärk täidetud –
uskumatu tulemus.“
Täname südamest kõiki, kes võtsid
vaevaks panustada. Artikli valmimise
hetkeks on Võsu koolil teie abiga koos 104
raamatut. Kõik pole küll veel koolimajja
jõudnud, aga küllap nad peagi saabuvad.
Suur-suur aitäh!
Liina Altroff
Võsu kooli direktor

Haljala valla raamatukogud pidasid raamatukogupäevi
Igal aastal 20.-30. oktoobril peetakse Eestis
üleriigilisi raamatukogupäevi „Kohtume
raamatukogus“. 2017. aasta on kuulutatud
laste- ja noorte kultuuriaastaks ning tänavused raamatukogupäevadki olid suunatud
eelkõige lastele, et kutsuda neid raamatukokku. Probleem, et lapsed loevad järjest
vähem, on teada-tuntud, nagu ka see, et
raamatutele konkurentsi pakub sotsiaalmeedia. Raamatukoguhoidjad pole kaotanud
siiski lootust, et lugude jutustamine ja
ettelugemine tekitab huvi lugemise vastu,
millest võib kujuneda meeldiv sõltuvus.
Raamatud õpetavad, arendavad, annavad
nõu ja emotsioone.
Raamatukogupäevadest, mille toimumisaeg oli koolivaheajal, võtsid aktiivselt
osa ka (endise) Haljala valla kolm raamatukogu – Haljala, Aaspere ja Varangu. Kõigil
kolmel päeval, mil Aaspere raamatukogu
avatud on, toimusid lastele ettelugemised,
multifilmi vaatamised, viktoriin, raamatutegelaste joonistamine ja muidugi maiustamine. Kui esialgu olid üritused plaanitud
kahele päevale, siis osavõtjate huvi ja
aktiivset osavõttu arvesse võttes, olid huvilised oodatud ka kolmandal päeval. Ja kohal
nad olid! Kolme päevaga said lastega läbi
töötatud „Kunksmoor“, „Klaabu“ ja
„Naksitrallid“.
Varangu raamatukogus toimus ettelugemine kahel päeval, nii Essus kui Varangul.
Kuna Varangul on võimalus kasutada
külaseltsi ruume, kus ka köögi kasutamise
võimalus olemas, toimus seal ettelugemine

koos pannkookide küpsetamisega. No ei ole
mõnusamat asja, kui süüa enda valmistatud
pannakaid ja kuulata lemmikraamatut!
Seekordseks lemmikuks valiti „Viplala“. Et
lapsed tänapäeval rohkem televiisorit vaatavad, kui loevad, tekkis ka elav arutelu, kas
raamatukoguhoidja ikka õiget asja loeb, sest
telekast nähtus käisid asjad teisiti. Kuna
pannkooke sai küpsetatud hulgi, said lapsed
veel päeva jooksul mitu tiiru raamatukogus
teha ja suu magusaks. Ka Essus asuvas
raamatukogus toimus ettelugemispäev, küll
mitte pannkookidega, aga küpsised ja
kommid olid meeleheaks täiesti olemas. Ette
sai loetud Andrus Kivirähki „Karneval ja
kartulisalat“, mis nalja ja äratundmisrõõmu
pakub nii lastele kui täiskasvanutele.
28. oktoobril oli Varangul võimalus
kuulata kultuuripärandi spetsialisti Ave
Pauluse loengut „Vaimse kultuuripärandi

põhitõed”. Lektor tutvustas kultuuripärandi
põhitõdesid, millised on materiaalse ja
vaimse pärandi objektid meil ja mujal
maailmas ning kuidas neid kaitsta ja
säilitada.
Haljala raamatukogu alustas ettelugemist kohe 20. oktoobril, kui Eestis ka ametlik
ettelugemispäev. Lugemisest said osa Haljala Kooli algklassid ning järgmistel päevadel
juba ka kaks Haljala Lasteaia rühma. Et
lugemiseks sai valitud seekord Leelo Tungla
„Miriami lood“, vaatasime ka lugemise
jätkuks raamatuga kaasas olevat DVD-d
maailma esimese 3D nukufilmiga. Küpsiste
söömise ja joonistamise ning lasteürituse
vahele võib vist panna võrdusmärgi.
Raamatukogupäevade jooksul lugesime
valla raamatukogudes ette kõvasti rohkem
kui sajale lapsele. Loodame, et järjest
rohkem lapsi sai lugemispisikuga nakatatud.
Haljala raamatukogus toimub igal kuul
üritus täiskasvanud kirjandussõpradele, nii
ka seekord. 23. oktoobril oli külas
sõjaajaloolane ja literaat Jüri Kotšinev, kes
tulistas ajalooteadmisi tund aega jutti ja siis
peale viieminutilist pausi veel sama palju.
Oma teadmistega suutis ta suu lahti
jahmatada nii mõnelgi huvilisel. Ja kes oli
end juba kogunud, sai küsimusi küsida ja
arutelu kohvilauas jätkata. Õhtu lõpetasid
kauni muusikaga Jaak Johanson ja Krista
Citra Joonas. Jaak laulis ja mängis kitarril
tuntud headuses. Üllatuse pakkus Krista
Citra, kelle põhipilliks on Indiast pärit
bambusflööt bansuri – seda kaunikõlalist
pilli kuulis nii mõnigi esimest korda.
Haljala valla raamatukoguhoidjad tänavad kõiki külalisi, abilisi ja üritustest
osavõtjaid! Ootame kõiki raamatukokku
juba järgmistel üritustel, aga ka igal
argipäeval endale lugemisvara valima.
Kohtume raamatukogus!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja
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Advendiaeg ja jõuluootus on imelised.
Soovin kõigile meile, et iga järgmine
päev oleks tegusam ja parem eelmisest
ning meie ise paremad ja hoolivamad
kui me olime seda täna.
Igale vallakodanikule rahulikke ja
valgeid jõulupühi, meeleolukat
aastavahetust ning rikast uut aastat!
Olge terved, märgatud ja hoitud!
Leo Aadel
Vallavanem

Toimetamised Aaspere
Külakojas
24. novembril oli Aaspere Külakoja hoonel
juubel – 10 aastat sai sellest, mil maja MTÜ
kätte sai ja teda viimati remonditi. Selle
sündmuse puhul korraldasime juubelikoosviibimise, kuhu olid kutsutud nii need, kes
alguse juures olid, kui ka need, kes siiani
meid oma kohaloluga rõõmustavad. Pidulaud oli rikkalik, võtsime vastu kingitusi ja
häid sõnu. Kuna sünnipäev oli täpselt
kadrilaupäeval, siis külastasid meid ka
kadrid oma vahvate esinemiste ja ülesannetega. Juubeliks õnnestus meil ka PRIALT
taodeldud rahaga maja natuke korrastada ja
inventari soetada. Viimane on ka põhjuseks,
miks oktoobrikuu Külakojas sündmustevaene oli – ringi toimetasid töömehed.
1. adventi tähistasime toimekalt –
valmistasime ise glögi ja keeksi ning
soovijad said meisterdada. Kui kõik valmis
vaaritatud, läksime Aaspere keskusesse
kuusepuu juurde, et üheskoos sellel tuled
süüdata. Jõulutulede kumas, tuulise ja
lörtsise ilma käes, sõime sooja keeksi ja
jõime kuuma glögi ning tervitasime algavat
advendiaega.

Veevärgi kontor kolib
Alates 01. jaanuarist 2018 asub OÜ Vihula
Valla Veevärk kontor aadressil Vabaduse
tn.18 Võsul.
Head Uut Aastat!

Haljala Vallavolikogu
Istung nr 4
Võsul, 19. detsembril 2017 kell 16:00.
Istungil osalesid kõik volikogu liikmed:
Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo
Bergström, Annika Hallimäe, Krista
Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille,
Aivar Maurer, Annes Naan, Anti
Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot,
Greete Toming, Triin Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Määrusega nr 3 kehtestati Haljala Vallavalitsuse palgajuhend
Määrusega nr 4 kehtestati maamaksumäärad Haljala vallas alates 2018. aastast.
Maamaksu määr Haljala vallas on 2,5 %
maa maksustamishinnast aastas. Põllu-

Haljala Vallavalitsus
30.11.2017 istungi kokkuvõte
1. Kiideti heaks Eisma küla 2016. aasta
Hajaasustuse programmi projekti „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Eisma külas, Ranna vkt 13“ aruanne.
2. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja viisteist jäätmevaldajat perioodiliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
3. Väljastati ehitusluba Vainupea küla
Salmekivi kinnistule elamu püstitamiseks Maanteeameti poolt seatud
kõrvaltingimusega, et riigitee 17173 km
0,55 ristumiskoha väljaehitamise tähtaeg
on 2 aastat alates ehitusloa väljastamisest.
4. Väljastati kasutusluba Võsu alevikus
Piiri tn 4 kinnistul asuva Tele2 Eesti ASle kuuluva mobiilsidemasti kasutamiseks.
5. Nõustuti Koljaku külas ja Võsu alevikus
asuva Lemmuselja kinnistu koosseisus
oleva katastriüksuse jagamisega kaheks
katastriüksuseks ja määrati jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Männiku ja Niidu sihtotstarve
maatulundusmaa ning sama kinnistu
teise katastriüksuse jagamisega kolmeks
katastriüksuseks ja määrati jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Pedaku, Liini ja Mõisniku sihtotstarve maatulundusmaa.
6. Muudeti Vihula valla 2017 kinnitatud
eelarve põhitegevuse kulusid järgmiselt:
- vähendati VÕSU KOOL kulu liiki
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 11 000 euro võrra ja suurendati
VÕSUPERE LASTEAED kulu liik 50
Personalikulud 11 000 euro võrra;
- vähendati SOTSIAALNE KAITSE kulu
liiki Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks
1800 euro võrra ja suurendati kulu liiki
Toetused puuetega inimestele ja nende
hooldajatele 1800 euro võrra ning
suurendati kulu liiki Sotsiaalteenused
2200 euro võrra ja vähendati kulu liike
Muud sotsiaaltoetused 1000 euro võrra ja
Sotsiaalteenused 1200 euro võrra.
7. Otsustati korraldada avalik konkurss
Haljala valla ja Vihula valla ühinemise
teel moodustunud Haljala vallale sümbolite leidmiseks ja kinnitati Haljala valla

majandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumäär on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksust vabastatakse represseeritud
ja represseeritud isikutega võrdsustatud
isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes nende
kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Represseeritu
vabastatakse maamaksust tema kasutuses
oleva Haljala vallas asuva elamumaa või
maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles
osas, mille osas ei kohaldu talle maamaksuseadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või –soodustus ning isik ei saa maa
kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maksuvabastuse taotleja esitab vastavasisulise taotluse Haljala vallavalitsusele
hiljemalt maksustamise aasta 15. jaanuariks.
Taotlust ei pea esitama isikud, kellel on

sümboolika konkursi tingimused. Konkursi läbiviimise aeg on 04.12.2017 –
19.01.2018.
8. Kinnitati osaühingu Vihula Valla Veevärk
nõukogu liikmeteks Arvi Ööpik, Anti
Puusepp, Raudo Oolma ja Aare Vabamägi ning AS Haljala Soojus nõukogu
liikmeteks Anti Puusepp, Raudo Oolma
ja Aare Vabamägi.
9. Otsustati teostada vastavalt esitatud
avaldusele tasuta lumetõrjet ühel kinnistul.
10. Kehtestati Haljala Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord.
11. Määrati Mittetulundusühingus Partnerid
Haljala valla liikmeõiguste teostajaks
vallavanem Leo Aadel.
12. Anti projekteerimistingimused Põdruse
külas Liilia kinnistule lauda ehitamiseks.
13. Väljastada ehitusluba Haljala vallas Võle
külas Jaagu kinnistule tiikide rajamiseks.
14. Otsustati esitada volikogule järgmised
eelnõud:
1) Haljala Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse
nr 57 „Vaba põllumaa kasutusvaldusse
andmise nimekirja kinnitamine“ muutmine;
2) Volikogu esindaja nimetamine Võsu
Kooli hoolekogusse. Vallavalitsus teeb
ettepaneku nimetada volikogu esindajaks Kristel Tõnisson;
3) Maamaksumäära kehtestamine.
7.12.2017 istungi kokkuvõte
1. Väljastati ehitusluba Haljala vallas
Kavastu külas Vahtra kinnistule puurkaevu rajamiseks.
2. Nõustuti Haljala vallas Aaviku külas
asuva Liivapõllu kinnistu koosseisus
olevate kahe katastriüksuse jagamisega
neljaks katastriüksuseks ja määrati jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Liivapõllu, Liivasoo, Liivavälja ja Liivametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
3. Nõustuti Tatruse külas asuva kinnistu
kooseisus olevate Merioru katastriüksuste piiride muutmisega ning kahe
katastriüksuse Merioru ja Tõruvarese,
sihtotstarve maatulundusmaa, tekkimisega.
4. Määrati Haljala aleviku Rakvere mnt 33
katastriüksuse 19002:003:0124 maa
sihtotstarbeks maatulundusmaa.

maksuvabastus enne käesoleva määruse
jõustumist.
Määrusega nr 5 kehtestati vallavolikogu ja
vallavalitsuse liikmetele ning vallavolikogu
komisjonide liikmetele hüvituse maksmise
kord
Otsusega nr 21 võõrandatakse otsustuskorras Haljala alevikus asuv Uus põik 5
kinnistu
Otsusega nr 22 anti nõusolek Keskuse Agro
OÜ-le loa andmiseks Tatruse külas
Õunapuu kinnistu nr 657931, katastritunnus
19002:002:0036, omandamiseks.
Otsusega nr 23 tunnistati kehtetuks Haljala
Vallavolikogu 17.02.2004 otsuse nr 57
„Vaba põllumaa kasutusvaldusse andmise
nimekirja kinnitamine“ punkti 1 Lisas

5. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus kolmele lapsele.
6. Nõustuti Rutja külas asuva Naaritse
kinnistu jagamisega neljaks katastriüksuseks ning määrati jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks
Kaasiku, Naaritse, Jõekalda ja Vahtra
sihtotstarve maatulundusmaa.
7. Määrati rehabilitatsioonitoetus ühele
puudega inimesele summas 16,15 eurot,
küttetoetus ühele töötule summas 300
eurot, ühekordne toetus ühele puudega
inimesele summas 20 eurot, ühele eakale
küttetoetus summas 224 eurot ja jõulutoetus viieteistkümnele paljulapse-lisele
perele kokku summas 1560 eurot.
8. Otsustati lugeda kaheksa jäätmevaldajat
perioodiliselt korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja kolm jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
9. Anti tähtajalisele üürile üks tuba Haljala
vallale kuuluvast Võsu alevikus asuvast
korterist.
10. Väljastati kasutusluba Annikvere külas
Grossi kinnistu vedelsõnnikumahuti
kasutamiseks.
11. Väljastati ehitusluba Vainupea külas
Salmeaia kinnistule elamu püstitamiseks
ja Lahe külas Vainu kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
12. Otsustati esitada volikogule järgmised
eelnõud:
1) Haljala valla finantsjuhtimise kord;
2) Haljala Vallavalitsuse
palgakorralduse alused;
3) Uus põik 5 kinnistu võõrandamine,
4) Nõusoleku andmine kinnistute
omandamiseks ja
5) Haljala valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine.
14.12.2017 istungi kokkuvõte
1. Määrati tugiteenus kaheksale toetust
vajavale isikule.
2. Määrati sotsiaaltoetus neljale paljulapselisele perele jõulupakkide ostmiseks kokku summas 200 eurot.
3. Väljastati ehitusluba Põdruse külas Liilia
kinnistule lihaveiselaut-tahesõnnikuhoidla ehitamiseks.
4. Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
5. Nõustuti Vihula külas asuva Kasesalu
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„Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse
saajate nimekiri“ järgmine osa: maatükk nr
KV-17, pindalaga 6,2 ha, vaba põllumaa
kasutusvaldusesse andmine OÜ-le Õitseng
Otsusega nr 24 algatati Haljala valla
üldplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine
Otsusega nr 25 nimetati volikogu poolseks
esindajaks Võsu Kooli hoolekogus kuni
volikogu käesoleva koosseisu volituste
lõppemiseni Kristel Tõnisson
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 16. jaanuaril 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.

kinnistu jagamisega kolmeks katastriüksuseks ning määrati jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks
Kasepõllu sihtotstarve maatulundusmaa, Kasesalu sihtotstarve elamumaa ja
Männiku sihtotstarve maatulundus-maa.
6. Nimetati Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskus Haljala valla
liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavanem Leo Aadel.
7. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks ja kolm jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
8. Pikendati OÜga Rossilord sõlmitud
mitteeluruumi üürilepingut.
9. Määrati rehabilitatsioonitoetus kolmele
eakatele kokku summas 170,67 eurot ja
ühekordne sotsiaaltoetus ühele perele
summas 84,28 eurot.
10. Muudeti Vihula valla 2017. aasta kinnitatud eelarve põhitegevuse kulude jaotus
järgmiselt:
- vähendati VALLAVOLIKOGU kulu liiki
Sõidukite ülalpidamise kulud 400 euro
võrra ja suurendati kulu liiki Administreerimiskulud 400 euro võrra;
- vähendati ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUSE HALDAMINE
kulu liiki Töötajate töötasud 6000 euro
võrra ja kulu liiki Inventari kulu 500 euro
võrra ning suurendati kulu liiki Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5500 euro võrra ja kulu liiki
Sõidukite majandamiskulud 1000 euro
võrra.
11. Väljastati kasutusluba Sagadi küla
Vanasepa kinnistu reovee biopuhastusseadme kasutamiseks.
12. Keelduti projekteerimistingimuste väljastamisest Karepa külas Lüüsi kinnistu
suvila laiendamiseks üle 33%.
13. Esitati volikogule järgmised eelnõud:
1) Vallavolikogu ja vallavalitsuse
liikmetele ning nende komisjoni
liikmetele hüvituse maksmise kord;
2) Haljala vallas Kõldu külas asuva
Farmi kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine;
3) Haljala Vallavolikogu 18.detsembri
2007 otsuse nr 105 „Loa andmine
üürilepingu sõlmimiseks MTÜga
Aaspere Külakoda“ muutmine.

3

Õnnitleme vanemaid...

Advendiaega
alustati piduliku
teenistusega
Haljala kirikus

Kristi Tamm ja Janek Laubholts
ROMET LAUBHOLTS
sündis 08.12.2017

Kuigi Haljala kirik on
pooleliolevate renoveerimistööde tõttu osaliselt
tellingutes alustati advendiaega piduliku teenistusega. Lisaks kogudusele ja
kogukonna esindajatele eesotsas vallavanemaga olid advendivalguse süütamise
juures ka koguduse kauaaegsed Soome sõbrad misjoniseltsist Asarya, kes on
aidanud kogudust ja koostöös valla sotsiaaltöötajatega valla abivajajaid.
Advenditule süütasid lapsed, neist noorim – seitsmekuune – toodi kuuse juurde
isa süles, koos õpetaja Margit Nirgiga.

Anna Tur ja Ahto Raudla
SEBASIAN RAUDLA
sündis 10.11.2017
Kristi Heinloo ja Ain Uku
MAGNUS UKU
sündis 22.11.2017
Egle Metsla ja Kalle Teer
KAISA TEER
sündis 27.11.2017

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
93
Aino Valbu

05. detsember

92
Aino Liiva

22. detsember

88
Eevi Kaare

15. detsember

87
Juta Kalaus
Villem Linkgreim

13. detsember
21. detsember

85
Ethe-Regina Uukivi 29. detsember
83
Sigrid Kustavson
Silvi Eenmaa

13. detsember
27. detsember

82
Kalju Sammelselg 11. detsember
Aino Jalakas
13. detsember
81
Mai Lasner

17. detsember

80
Ilja Väli
Ants Susi

06. detsember
17. detsember

75
Mari Tomson

31. detsember

70
Valdur Kurm

09. detsember

95
Linda Randmaa

17. jaanuar

92
Vilma Taal

27. jaanuar

90
Voldemar Sokk

09. jaanuar

89
Aino Kruusamägi
Elna Kaljuvee
Hella Talpsepp
Naumi Vagula

07. jaanuar
25. jaanuar
26. jaanuar
27. jaanuar

87
Helve-Elfride Tingas 21. jaanuar

HÄID SAABUVAID PÜHI!

Tegusat uut aastat!
Valimisliit Vaba Vallakodanik
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Meie
hulgast
on lahkunud ...

ÜLO SANDBERG
03.11.1938- 05.12.2017

Haljala Valla Sõnumid

86
Milvi Soover
Johannes Ruut
Miralda Arge

15. jaanuar
22. jaanuar
22. jaanuar

85
Maia Aasumets
Alfred Viiksaar
Heino Laanaru

01. jaanuar
20. jaanuar
26. jaanuar

84
Milvi Aagi
Milja Ismael

19. jaanuar
27. jaanuar

82
Ants Järvela

01. jaanuar

81
Helgi Tuisk
Aleksei Kuznetsov
Heli Maiksar
Helju Arak
Mari- Anne Heljas

07. jaanuar
13. jaanuar
18. jaanuar
25. jaanuar
28. jaanuar

80
Ester Aave

14. jaanuar

75
Kaja Toming
Lehte Suurkaev

04. jaanuar
17. jaanuar

70
Aasa Pluman
Mart Raudsepp
Sirje Kaljuvee
Malve Tooming

06. jaanuar
19. jaanuar
24. jaanuar
27. jaanuar

