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Haljala Rahvamaja tähistas
30. sünnipäeva
13. veebruaril pidas Haljala Rahvamaja oma 30. sünnipäeva. Kõik olid oodatud nautima kontserti, sööma torti ja
ansambli saatel tantsima.
Lisaks teatrisaalis valitsenud pidulikule õhkkonnale,
vürtsikale tervituskõnele, rahvamaja uue logo esitlemisele
ja juubilari õnnitlemisele, ootas sünnipäevalisi ka suurepärane üllatus: saali pani ahhetama ja aplodeerima Tanel
Padar, kes Haljala poisina oli rõõmuga nõus mälestusi täis
majas tähtsal puhul oma lugusid esitama.
Õhtu jätkus väikeses saalis, kus ansambli Mood saatel
tantsuplats tantsijatega täitus. Bändi vaheaegadel esinesid
Kunda taidlejad ja Viru-Nigula mehed, kes tantsu ja lauluga
oma õnnitlused üle andsid.
Lisaks juubelipeole tahan Haljala Rahvamaja tänada kõikide igakuiste tantsuõhtute eest. See on täpselt see, mida
minu hing ihkab! Soovin ja loodan, et iga Haljala valla elanik
leiab enda jaoks rahvamajast midagi sellist, millest just
tema rõõmu tunneb. Olgu selleks siis teater, tants, muusika
või hoopis midagi uut!
Pille Sepp
Rahvamaja Nõukogu liige
Fotokollaaž: Eleri Aitman

Tule kontserdile!

Viivi-Vihvi
särtsakas, sõnarikas
torupillitab, kanneldab, lõõtsutab
viisist vaaritab Valgetähe valmis
lauluema
Palju õnne presidendi kõrge autasu puhul!
Rõõmustame Sinu üle!
Kogu Haljala koolipere

Kuidas sündis ansambel Uhtna Mandoliinid?
Uhtna Mandoliinid said alguse 2 aastat tagasi, kui minul
ja Veiko Pärnakul tuli mõte nn. oma küla lastele hakata pilli
õpetama. Käisime koolis laste ja vanematega rääkimas
ning andsime kontserdi, aga lapsed ei olnud asjast väga huvitatud. Küll olid aga lapsevanemad hakkamist täis ja arvasid, et nad võiks ise mõnda pilli õppida. Kuna minul oli parajasti keskeakriis kallal ning ma olin otsimas uusi väljakutseid, siis otsustasingi neid õpetama hakata.
Miks just mandoliinid?
Väikese arutelu järel otsustasime, et hakkame kõik koos
mandoliinimängu õppima, kuna selle pilli mängimist on
suhteliselt lihtne alustada. Ka maksab mandoliin võrreldes
teiste pillidega vähe. Koos mandoliine mängida on aga mõnus ja hea.
Kui palju on orkestris liikmeid?
Alguses oli meid 6-7, aga päris kiiresti hakkas huvilisi
juurde tulema. Küla pealt korjati ja laenati pillid kokku ja juba teises proovis läks mänguks lahti (esimeses proovis veel
pille ei olnud). Üks mängija laenas sõbra käest pilli, aga pidi
selle varsti tagasi andma, sest ka tema tuli meile mängima
ja tahtis pilli tagasi. Nüüdseks on meid juba 30 ringis ning
kokku käiakse Uhtnast ja ümberkaudsetest küladest –

Uhtna Mandoliinid esinemas Miila seltsimajas 2014. aasta jõulude aegu. Foto: Margus Punase erakogu

Uhtna Mandoliinid

NAISTEPÄEVAKONTSERT
Haljala rahvamajas
8. märtsil 2015
kell 16.00
Kontsert on tasuta.
Avatud annetuskast uute mandoliinide soetamiseks.
Sõmerult, Rakverest, Haljalast, Läsnalt ja mujalt ning meie
kollektiivis on esindatud paljude elukutsete esindajad. On
arstid, õpetajad, ehitajad, müügimehed ja -naised, maaklerid, õpilased jne. Nendest osa oli varem ka mõnda pilli
mänginud, aga mandoliini olid käes hoidnud ainult 2-3.
Praegu mängib enamik ja meil on lugusid juba vist üle ühe
tunni ja iga prooviga tuleb lugusid järjest juurde.
Jaanus Põlder, Uhtna Mandoliinide juht
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Lühiülevaade Haljala valla 2015. aasta eelarvest
Haljala vald kinnitas oma prioriteedid 2015. aastaks valla arengukavaga 2014 – 2020 ja eelarvestrateegiaga 20152018, millised võeti vastu 2014. aasta septembris. Kohaliku
omavalitsuse ülesandeks on kogukonna elu juhtimine, sest
kohaliku omavalitsuse funktsioonid on oma iseloomult kogukondlikud funktsioonid. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 toob ära kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad, milleks on hariduse, kultuuri ja spordi, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, kommunaalmajanduse, infrastruktuuri korrashoiu, jäätmemajanduse, planeerimistegevuse, valla teede ja tänavate korrashoiu ning vallasisese
ühistranspordi korraldamine.
Haljala valla 2015. aasta eelarves on vastavalt valla
arengukavale ja eelarvestrateegiale ning valla eelarve võimalustele püütud tagada kõigi ülalnimetatud vastutusvaldkondade põhitegevuse kulude rahastamine.
2015.aastal on valla prioriteetideks:
Prioriteet 1:
Koolivõrgu korrastamine, uue kaasaegse ja energiatõhusa
õppehoone projekteerimine.
Prioriteet 2 :
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine.
Prioriteet 3:
Kodanikuühenduste toetamine piirkondade arenguvajadustest lähtuvalt.
Prioriteet 4:
Valla omanduses olevate hoonete ja ruumide kasutuse
muudatused majandamiskulude optimeerimise eesmärgil.

88930 eurot, vahendeid hoiti kokku lumetõrjelt.
Majandu-se kuludeks on peamiselt valla teede korrashoid,
mille kat-miseks eraldab riik 75 000 eurot.
Sotsiaalvaldkonnale kulub 129 965 eurot ehk 5,2%
eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2014. aastaga on
kulud suurenenud 34 562 euro võrra ehk 36%.
Sotsiaalvaldkonna kuludeks on toetused valla vähekindlustatud peredele, sünni- ja matusetoetused, toetused
õpilaste koolilõuna kulude katmiseks. Samuti hooldekodudesse paigutatud vanurite ülalpidamiskulud ja hooldajatele makstavad toetused. Vähekindlustatud peredele makstakse toimetulekutoetust, vajaduspõhist peretoetust ja
ühekordseid toetusi esitatud avalduste alusel. Sünnitoetuse määraks on 250 ja matusetoetuse määraks 160 eurot.
Muude tegevusalade kulud (avalik kord ja julgeolek,
keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, tervishoid) on võrreldes 2014. aastaga suurenenud 52 850 euro
võrra 37 %.
Järgnevalt ülevaade põhitegevuse kuludest majandusliku sisu alusel tegevusaladena:

lamaja ehitamisel 100 000 euroga). Põhirahastus
summas 243 005 eurot on eraldatud
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Katlamaja
kogumaksumuseks kujuneb ca 490000 eurot.
sh Võsu mnt joogivee trassi rajamise toetamiseks 30 000
eurot (toetus kantakse AS Haljala Soojusele, kes on investeeringu teostaja ja osaleb ka ise trassi rajamise kulude
katmises ca 8 000 euroga).
sh hajaasustuse programmi toetamiseks 20 000 eurot,
millest 10 000 eurot eraldab riik ja 10 000 eurot eraldatakse
valla eelarve omavahenditest.
Finantstuludest ja finantskuludest.
Finantstuludeks on arvelduskontodel olevate rahaliste
vahendite jäägilt pankade poolt makstavad intressid.
2015. aasta laekumiseks on planeeritud 100 eurot.
Finantskuludeks on võetud pikaajaliste pangalaenude
intressimaksed. 2015. aasta kuluks on planeeritud 5926
eurot.

Põhitegevuse tulud
2015. aasta eelarves on põhitegevuse tuludeks planeeritud 2 509 128 eurot. Seda on 102 001 eurot ehk 4,2% enam
kui 2014. aasta eelarve täitmine.
Eelarve tuludest moodustab 1 500 000 eurot ehk 59,8%
laekumine füüsilise isiku tulumaksust, võrreldes 2014.
aastaga kasv 6,6%.
Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse
169100 eurot ehk 3,4% vähem kui 2014. aastal. Laekumise
vähenemist mõjutab haridusasutuste majandustegevusest
saadava tulu vähenemine, mis on seotud laste arvu vähenemisega nii koolis kui lasteaias.
Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29,6%,
ulatudes 742 892 euroni ning jäädes 2014. aasta tasemele.
Muud tulud (maamaks, reklaamimaks, jms) moodustavad
eelarve tuludest 3,9 % ehk 97 136 eurot, kasv 15,7%.
Põhitegevuse kulud
2015. aasta eelarves on põhitegevuse kuludeks planeeritud 2 497 579 eurot. Seda on 337 000 eurot ehk 15,6%
enam kui 2014.aasta eelarve täitmine.
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie tegevusvaldkonna vahel järgmiselt:
Haridusele kulub 1 440 477 eurot ehk 57,7% eelarve
põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2014. aastaga on hariduse kulud suurenenud 120 927 euro võrra ehk 9%.
Haljala Gümnaasiumi põhitegevuse kulud moodustavad
kokku 797 437 eurot, mida on 43 509 eurot enam kui 2014.
aastal. Personalikulud on suurenenud 29 314 euro võrra ja
majandamiskulud 14 195 euro võrra. Personalikulude tõus
on seotud riigilt palka saavate õpetajate palga alammäära
tõusuga 800 eurolt 900 euroni kuus. Valla eelarve omavahenditest palka saavate õpetajate palga alammäära suurendati 700 eurolt 800 euroni kuus.
Haljala Lasteaia põhitegevuse kulud moodustavad kokku 455 345 eurot, mida on 41 283 eurot enam kui 2014.
aastal. Lasteaia personalikulud on suurenenud 29 820 euro
võrra ja majandamiskulud 11 463 euro võrra. Lasteaia personalikulud kaetakse 100%-liselt valla eelarve omavahenditest. Lasteaia õpetajate palgatõus on 2015. aastal 3% ja
õpetaja abidel 10%.
Valitsemisele kulub 341 323 eurot ehk 13,7% eelarve
põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2014. aastaga on valitsemise kulud suurenenud 29 369 euro võrra ehk 9%.
Kultuurile kulub 253 471 eurot ehk 10,1% eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2014. aastaga on kulud suurenenud 50 382 euro võrra ehk 25%. Suurenenud on sporditegevuse ja seltsitegevuse toetamise kulud.
Majandusele kulub 137 840 eurot ehk 5,5% eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2014. aastaga on kulud
suurenenud 55%. 2014. aasta tegelik kulu moodustas

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp, Greete Toming
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Lehe tekstid avaldatakse portaalis eestielu.ee, kui autor ei
ole märkinud teisiti.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310 iga kuu 15.
kuupäevaks.

Investeerimistegevus
2015. aasta eelarves on investeerimistegevuseks planeeritud kokku 234 076 eurot, mida on 98 259 eurot enam
kui 2014. aastal.
Investeerimistegevus koosneb:
Põhivara müügist, mille laekumiseks on planeeritud
30000 eurot. 2014. aastal moodustas põhivara müügist
saadud tulu 25 917 eurot. Põhivara müügitulu saadakse
valla valitsemiseks mittevajaliku vara müügist.
Põhivara soetusest, mis moodustab kokku 92500
eurot: sh uue koolihoone projekteerimise kuludeks on planeeritud 50 000 eurot. 2015. aasta on ettevalmistav aasta
Haljalasse uue koolihoone rajamiseks. Hoone maksumuseks on planeeritud ca 4 miljonit eurot, millest 85% loodetakse saada Euroopa Liidu vahenditest;
sh Põdruse külas asuva sotsiaalmaja katuse rekonstrueerimiseks 25 000 eurot;
sh Haljala alevikus tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 5 000 eurot.
2014. aastal moodustasid põhivara soetused kokku 133
499 eurot: sh valla teedele 78 890 eurot (Haljalas Tallinna
mnt kõnnitee, rahvamaja õueala korrastamine, valgusfoori
ristmiku rekonstrueerimises osalemine ning uued bussiootekojad Haljalas ja kõnnitee Aaspere külas);
sh tänavavalgustusele 14 740 eurot ( Haljalas Veskijärve
tänava välisvalgustus ja Aaspere välisvalgustus);
sh vallavarale 30 510 eurot (Haljalas tiigi silla lammutamine, Uue tänava elamualale maa soetamine, vallale kuuluvate elamispindade remonttöödeks).
Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest, mida on planeeritud 34 250 eurot:
sh hajaasustuse programmi toetamiseks 10 000 eurot
(riiklik toetus hajaasustuses asuvate majapidamiste vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks );
sh Haljala kooli projekteerimiskuludeks 12 500 eurot;
sh prügimajade rajamiseks 4 250 eurot;
sh perearstiteenuse parendamiseks 7 500 eurot.
Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest,
mida on planeeritud eelarvesse kokku 200 000 eurot:
sh Haljala alevikku hakkepuidul töötava katlamaja rajamise toetamiseks 150 000 eurot (toetus antakse AS Haljala
Soojusele, kes on investeeringu teostaja ja osaleb ise kat-

Finantseerimistegevus
2015. aastal võtab vald 150 000 eurot pikaajalist laenu,
milline suunatakse toetusena AS Haljala Soojusele, et tagada Haljala alevikus hakkepuidul töötava katlamaja ehitamine. Laenu tagastamise tähtaeg on 31.detsember 2024.a.
Seisuga 31. detsember 2014 moodustasid tasumata
pikaajaliste laenude jäägid kokku 232 624 eurot.
Valla netovõlakoormus (kohustused miinus likviidne vara) moodustab seisuga 31.12.2014 miinus (-70 298 ) eurot
st, et likviidsed varad ületavad 70298 euro võrra valla võlakohustusi. Seaduse kohaselt on valla netovõlakoormuse
ülempiiriks 60% põhitegevuse tuludest ja seisuga
31.12.2014 moodustas see 1 454 633 eurot, millele lisandub 70 298, mis tähendab, et vallal on võimalik laenu võtta
summas kuni 1 524 931 eurot.
Valla omafinantseerimisvõime (põhitegevuse tulude
ja põhitegevuse kulude vahe) ehk põhitegevuse tulem
moodustab vaid 11 549 eurot ehk 0,5% põhitegevuse tuludest, millest ei piisa vajalikeks investeeringuteks, pangalaenude intressikulude ja laenumaksete katteks. Eelpool
toodud kulutused kaetakse likviidsete varade jäägist.
Likviidsed varad
Seisuga 31.12.2014 moodustas likviidsete varade maht
kokku 315 423 eurot ja sellest on suunatud 2015. aasta kulude katmiseks 141 647 eurot.

TEADE
Haljala Gümnaasiumi
ümberkorraldamine
Haljala Vallavolikogu 20.01.2015. a otsuse nr 86 alusel
lõpetatakse 1. augustil 2017. a Haljala Gümnaasiumis
koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel. 2015/2016.
õppeaastal Haljala Gümnaasiumis 10. klassi ei avata.
2015/2016. õppeaastal toimub Haljala Gümnaasiumis
koolitustegevus üldkeskhariduse tasemel 11. ja 12.
klassis, 2016/2017. õppeaastal 12. klassis.
01. septembril 2017 alustab põhikoolina Haljala Kool.
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Aasta elamisest Haljala kõige ilusamas korterelamus
Haljala elanikud saavad aru, et juttu tuleb elust põhiliselt
üleeelmisel aastal renoveeritud korterelamust aadressil
Põllu 8 Haljalas. Käesolevas artiklis käsitlen elu majas ja
probleeme, mis tekkisid seoses maja renoveerimisega.
Ettevalmistused korterelamu täielikuks renoveerimiseks
algasid juba 2011. aastal. Siis esitas maja juhatus
sihtasutusele Kredexi taotluse 35% toetuse saamiseks
maja renoveerimisel. Oli õnne, et SA Kredexil oli vahendeid
ja see toetus õnnestus saada. 2012. aastal toimus maja
renoveerimisprojekti koostamine. 2013. aasta kevadel
toimus ehitaja valimine ja aasta lõpuks oli maja
renoveeritud. Vaegtööd jäid 2014. aastasse.
Et vastavalt koostatud projektile kõik tööd saaks ära teha, oleks tulnud meil laenu võtta üle 600 000 euro. Nii palju
laenu ükski pank Haljala korterelamu jaoks ei oleks andnud. Tuli palju töid kärpida. Lõplikuks laenusummaks jäi
413025 eurot, mida nõustus pank meie korterelamule andma. SA Kredex toetas meid 142391 euroga ja maja pidi tegelikult laenu võtma 270634 eurot. Laen koos intressidega
tuleb tasuda 20 aasta jooksul. Igal kuul maksame laenu
koos intressidega 0,83 eurot ruutmeeter.
Enne renoveerimist oli meie majas elamine Haljala kõige
kallim soojuse tasu poolest. Teades teiste korterelamute
sooja ühe ruutmeetri hinda, võisin võtta igal kuul kõige
väiksema soojuse hinna ja korrutada selle kahega ning sain
meie maja soojuse hinna. Aga nüüd on vastupidi. Nüüd võtan Haljala majadest kõige suurema soojuse ruutmeetri
hinna jagan kahega ja saan meie maja soojuse ruutmeetri
hinna. Näiteks 2014. aastal maksis kõige kallim maja soojuse eest aastas kokku 20691 eurot ehk 14,52 eurot ruutmeetri kohta. Kui nüüd see ümber arvestada meie maja
peale, siis meie oleksime pidanud maksma sama aja eest
23182 eurot. Tegelikult maksime soojuse eest 12012 eurot
ehk 7,53 eurot ruutmeetri kohta.
Eelmise aasta algul oli meil suureks probleemiks soe kelder. Kõige külmema ilmaga oli mõnes keldriboksis isegi kuni 20 kraadi sooja, sest maja vundamendi kaudu pole enam
soojakadu ja soojatorude isolatsioon oli vana ning liiga
õhuke. See näitab kui suur soojakadu on ühismajade keldrites. Suvel sai poole keldri keskküttetorustik isoleeritud ja
nüüd on kelder palju jahedam.
Suvel selgus, et maja taga jooksevad katuse sademeveed
keldrisse. See oli tingitud sellest, et enne renoveerimist ei
olnud meil maja taga vihmavee kogumise renne ja nüüd
hakkas vesi kogunema maja nurkadesse. Koos vundamendi

soojustamisega pandi ümber maja liivapadi, mis ei ole ka
nii tihe kui looduslik vajunud pinnas. Mullatöödega (ka eelmistel aastatel) oli rikutud majatagune maapinna loomulik
kalle. Nende kõigi asjade koosmõjul hakkas vesi kogunema
keldrisse. Eelmise aasta sügisel oligi viimaseks tööks majataguse maapinnale õigete kallete andmine ja maja nurkadesse sai pandud rennid vihmavee eemale juhtimiseks.
Majaelanikele on suureks probleemiks ka elutoa ja magamistubade ventilatsioon. Köögis ja vannitoas jäi alles vana ventilatsioonikanalite kaudu toimuv ventilatsioon. Vannituppa ja WC-sse lisandusid vaid vajadusel käivitatavad
ventilaatorid. Majal peab olema korralik ventilatsioon, sest
pärast maja soojustamist lõpeb ventilatsioon läbi seinte ja
piirete ning maja võib seest minna hallitama. Elutuppa ja
magamistubadesse pandi läbi seina töötav sundventilatsioon, mille saab iga korteriomanik vajadusel käivitada.
Selle ventilatsiooni suurimaks probleemiks on see, et sealt
hakkas külm õhk korteritesse tungima, eriti tuulise ilmaga.
Projekti järgi pidi ventilatsioon töötama tsüklite kaupa: 70
sekundit puhub õhku välja ja sama kaua värsket õhku sisse.
Torus olev keraamiline element pidi soojenema väljuva õhu
toimel ja soojendama sissetulevat õhku. Tegelikult see keraamiline element ei jõudnud üles soojeneda ja sisse tuli
ainult külm õhk. Kui ventilaator oli ka kinni pandud, siis
kahjuks puhus tugevam tuul läbi lühikese ventilatsioonitoru korterisse. Enamus maja elanikke on elutoa ja magamistubade ventilatsioone omal moel sulgenud ja kasutavad
nüüd vana tuntud akende kaudu tubade ventileerimist.
Kahju kallist investeeringust. Eesti tingimustes (maal tuulte
käes) tuleks leida ventilatsioonile mingi muu lahendus.
Iga keskküttega korteri igal radiaatoril on peal individuaalne soojusemõõtja. Andmed kogutakse elektrooniliselt, saadetakse Tallinnasse ja sealt saadetakse töödeldult
korterite kaupa tagasi. Individuaalsete mõõtjate olemasolu
oli tingimuseks SA Kredexi toetuse saamisel. Kui inimene
teab, et tema tarbimist mõõdetakse, siis enamasti hakkab
ta seda tarbimist ka kokku hoidma. Samas on väga suured
erinevused korterite vahel. Näiteks eelmise aasta detsembri kuus oli maja keskmine sooja ruutmeetri hind 1,44
eurot, erinevates korterites oli see 0,78 kuni 2,03. Seega
see korteri elanik, kes tahtis sooja korterit, maksis soojuse
eest palju rohkem kui maja keskmine ja isegi rohkem, kui
mõni renoveerimata korterelamu. Individuaalsest sooja
mõõtmisest on kõige rohkem võitnud suurte korterite
omanikud, kes ei kasuta kõiki tube igapäevaselt ja tühjade

korterite omanikud. Neil on võimalik need toad kinni keerata, kus pidevalt ei elata ja seetõttu vähem maksta. Nii
langeb ka maja keskmine sooja ruutmeetri hind.
Kui minult on küsitud, kas ma olen rahul meie maja renoveerimisega, siis olen vastanud jaatavalt. Rahalist võitu küll
hetkel pole, kuid sellele tööle tuleks läheneda kui pikaajalisele investeeringule. Kui meie maja poleks seda tööd teinud, siis arvatavasti 20 aasta pärast oleks olnud see maja
tühi kõrge sooja hinna tõttu. Meie renoveerimise tasuvuse
kahjuks on olnud soe talv ja kõik majad on kütte eest vähem maksnud. Meie majas on tegemist pikaajalise laenuga,
kus intress on pikaks ajaks fikseeritud sõltumata ümbritseva keskkonna tingimustest.
Samas on muutunud elanike suhtumine meie ilusasse
majasse – seda püütakse rohkem korras hoida. Kui näiteks
sügisel lapsed määrisid ära maja taguse välisseina, siis juhatus lasi selle ruttu korda teha. Korterite mikrokliima on
paranenud. Majas on ühtlasem temperatuur ja pole nii niiske. Radiaatorid on leiged, aga toas ei ole külm.
Maja renoveerimine on maja juhatusele suur koormus,
mis kestab aastaid. Algul tuleb suhelda projekteerijatega ja
oma soovid neile selgeks teha. Projekteerimisfirma ja ehituse järelvalve valis SA Kredex. Ehitaja valis maja juhatus
üldkoosoleku ettepanekul. Ehituse käigus tuli maja juhatusel pidevalt suhelda ehitajaga. Ehituse ajal toimusid igal
kuul töökoosolekud ehitaja ja ehituse järelvalvega.
Lõpetuseks soovin korteriühistu juhtidele edu majade
komplektsel renoveerimisel. Kindlasti tuleks kasutada SA
Kredex toetust, sest muidu läheb laenukoormus elanikele
liiga suureks ja mittetasuvaks. Meie maja kõrgema laenuintressi tingis ka suur võlglaste arv. Õnneks pank ikka andis
laenu, sest meil ei olnud väga suuri võlgasid, kuid arvuliselt
oli neid palju. Olime sunnitud võtma laenu käenduseks SA
Kredexi garantii. Seega enne maja renoveerimist tuleks maja võlglastega hoolega tegelda ja kahjuks alustada ka
kohtumenetlusi.
Kalju Kivistik
Põllu 8 elanik
KÜ Haljala Põllu raamatupidaja
P.S Haljala Valla volikogu määras 2014 a. Aasta Teo aunimetuse
Põllu 8 renoveerimisele.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.01.2015
1. Määrati toimetulekutoetus üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 1642,73 eurot, ühekordne
sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku
summas 613 eurot ja kahele õpilasele toetus õpilaskodu
kohamaksumuse hüvitamiseks 100% tasumisele kuuluvast
summast.
2. Määrati koduhooldusteenus viiele, tugiisikuteenus ühele ja isikliku abistaja teenus neljale abi vajavale isikule.
3. Väljastati ehitusluba Võsu mnt 47 elamu laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks.
4. Väljastati kasutusluba Rakvere mnt 10 kinnistul asuvate
võrkpalliväljakutele ja mänguväljakule.
5. Anti kasutusluba Eltel Networks AS-le ELA072 VihasooViitna-Kadrina multitorus fiiberoptilise kaablile asukohaga
Aaspere küla, Tamme tee 5 ja 17174 Liiguste-Põdruse tee.
6. Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus Uus
põik 25 kinnistule elamu ja abihoone projekteerimiseks,
Aaspere külas Põllu kinnistule elamu ja abihoone projekteerimiseks, Varangu külas Aaviku kinnistul asuva elamu ja
majandushoone rekonstrueerimiseks ja Lihulõpe külas
Vasta maaüksuse elektrivõrguga liitumise projekti koostamiseks.
7. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
8. Tehti volikogule ettepanek viia seadusega kooskõlla
17.06.2008.a vastuvõetud vee-ettevõtja nimetamise otsust ja esitada vastav eelnõu.
9. Kinnitati vallavanema ja -valitsuse 2015.a tegevusplaan.
Vallavalitsuse istungil 28.01.2015
1. Väljastati ehitusluba Auküla külas Mäetaguse kinnistul
paikneva suvemaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
2. Nõustuti maaüksuse riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil hoonete omaniku kasuks.
3. Tehti volikogule ettepanek taotleda Haljala alevikus asuva elamumaa sihtotstarbega Sõstra maaüksuse, ~0,69 ha,
võõrandamist Haljala vallale alla harilikku väärtust ja esitati
vastav eelnõu.
4. Nõustuti Aaspere külas asuva Tammela kinnistu koosseisus oleva katastriüksuse jagamisega ja nelja katastriüksuse tekkimisega.

5. Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Haljala vallale Lehise tee lõik katastriüksus, pindalaga 4949 m2, sihtotstarbega transpordimaa ja esitati vastav eelnõu.
6. Nõustuti Kõldu külas asuvate Farmi, Juhani, Siloaugu ja
Aru-Jaagu katastriüksuste piiride muutmisega ja viie katastriüksuse tekkimisega.
7. Määrati Haljala valla haldusterritooriumil paiknevate
kolmeteistkümne maatüki maksustamishinnad ja kinnitati
maksustamishinna aktid.
8. Eraldati Haljala valla 2015 eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks tegevus- ja projektipõhised toetused kokku
summas 3826 eurot.
9. Moodustati 2015 aastal vallavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute
teostamiseks viie liikmeline riigihanke komisjon koosseisus
vallavanem, finantsnõunik, jurist, majandusspetsialist ning
ehitus- ja planeerimisspetsialist.
10. Kinnitati Haljala valla 2015 aasta hankeplaan.
Vallavalitsuse istungil 04.02.2015
1. Anti kasutusluba madalpinge kaabelliinile asukohaga
Võle küla, Männiku maaüksus.
2. Anti kasutusluba elektri maakaabelliinile asukohaga
Haljala alevik, Rakvere mnt 33.
3. Väljastati ehitusluba Kõldu külas, Kõldu Farmi kinnistul
Farmi katastriüksusel asuva sõnnikuhoidla täielikuks lammutamiseks.
4. Väljastati projekteerimistingimused Aukülas, Tiidu kinnistul asuva majandushoone rekonstrueerimiseks ning elamu ja abihoone püstitamiseks Haljala alevikus, Uus põik 1
kinnistule.
5. Otsustati võtta vastu Haljala alevikus asuva Rakvere mnt
10 kinnistu detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule ajavahemikul 17.02.-03.03.2015.a.
6. Nõustuti Haljala alevikus asuvate Metsvindi tee 1 ja
Metsvindi tee 1b katastriüksuste liitmisega üheks katastriüksuseks.
7. Nõustuti vee erikasutusloa väljastamisega Aktsiaseltsile
Viru Õlu.
8. Moodustati Haljala Gümnaasiumi ümberkorraldamiseks
kuueliikmeline komisjon kooseisus esimees Leo Aadel ja
liikmed Inge Laiv, Riina Must, Marge Lepik, Õnnela Lembke,

Ülle Lehari.
9. Täiendati Haljala Gümnaasiumi uue hoone detailplaneeringu koostamise, projekteerimise ja ehitamisega seotud
küsimuste lahendamiseks moodustatud ajutise komisjoni
ülesandeid.
10. Tehti volikogule ettepanek täiendada Haljala valla tunnustusavalduste loetelu ja kinnitada Haljala valla aukodaniku, suure vapimärgi ja tänukirjade andmise kord ning esitati vastavad eelnõud.
11. Toetati 120 euroga Sander Karro sõitu Euroopa kõrgkoolide vahelistele meistrivõistlustele Sloveeniasse 2015
aasta suvel.
12. Kuulati infot Haljala Rahvamaja tegevuskavast.
Vallavalitsuse istungil 10.02.2015
1. Nõustuti Haljala alevikus asuvate Metsvindi tee 2 ja
Metsvindi tee 2a katastriüksuste liitmisega üheks katastriüksuseks Metsvindi tee 2.
2. Väljastati ehitusluba Põdruse külas, Anilepa maaüksusele viilhall-masinakuuri püstitamiseks.
3. Anti kasutusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 26 kinnistul asuvale tanklahoonele.
4. Väljastati projekteerimistingimused välisvalgustuse rekonstrueerimiseks ja rajamiseks Haljala alevikus, Pehka külas, Rünka kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks,
Põdruse külas, Marju kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ja Haljala alevikus, Rakvere mnt 9a
asuva garaaž-töökoja laiendamiseks.
5. Tehti volikogule ettepanek võõrandada enampakkumise
korras Haljala vallale kuuluv Pargi tn 7 kinnistu asukohaga
Essu küla, alghinnaga 2 300 eurot ja esitati vastav eelnõu.
6. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2014/2015. õppeaastal.
7. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange nimetusega „Haljala aleviku hakkepuidu katlamaja
rajamise toetuseks võetav laen“.
8. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II etapp“
OÜ R.Shup poolt esitatud pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus. Pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping peale
EAS poolset rahastamisotsust.
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Haljala Valla Sõnumid

Rakvere mnt 10 kinnistu
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku teade
Haljala Vallavalitsus korraldab Haljala vallas Haljala
alevikus asuva Rakvere mnt 10 kinnistu (katastritunnus 19002:003:0016) detailplaneeringu avaliku
väljapaneku 17.02.-03.03.2015 tööpäeviti Haljala Vallavalitsuses (Rakvere mnt 3, Haljala, E ja N 8.00-17.00, T ja
K 8.00-16.30, R 8.00-15.30) ja Haljala raamatukogus (Tallinna mnt 13, Haljala, E 11.00-19.00, T 10.00-18.00, K-R
09.00-17.00) ning valla kodulehel (http://haljala.kovtp.ee/)
Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta
esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Haljala Vallavalitsuse aadressil Rakvere mnt 3, 45301, Haljala või emaili teel: haljala@haljala.ee
Planeeringuala hõlmab endas Rakvere mnt 10 krunti, mille suurus on 45802 m². Detailplaneeringuga määratakse
Rakvere mnt 10 krundile ehitusõigus uue koolihoone rajamiseks ning sätestatakse üldised maakasutustingimused ja
arhitektuursed tingimused ning lahendatakse heakorrastus, haljastus, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine. Rakvere mnt 10 krundi suurust ei muudeta ning krundi planeeringujärgne sihtotstarve on 100% teadus-, haridus- ja lasteasutuse maa (AH). Rakvere mnt 10 krundile
määratakse ehitusõigus järgmiselt: Maksimaalne hoonete
arv kuni 3. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala
kokku on kuni 5000 m². Hoonete lubatud korruselisus kuni
2. Hoonete lubatud suurim kõrgus on kuni 15 m. Rajatisi on
lubatud ehitada krundi piirides. Köstrimaja on ette nähtud
säilitada, staadion rekonstrueerida.
Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas Haljala
valla üldplaneeringuga, kus planeeringu maa-ala on reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana.

Kokkuvõtvalt Haljala kooli jätkusuutlikkusest
Nüüd, mil on langetatud otsus Haljala Gümnaasiumi reorganiseerimise kohta, saame tõesti tulla meie õppehoonete seisukorra juurde. Kriitiliselt oleme üle vaadanud ja
hinnanud ruumide kasutusotstarvet tänases koolihoones,
läbi on viidud on ekspertiis ja koostatud ka ekspertiisi akt.
Otstarbekam on siiski ehitada uus koolihoone.
Igale valla koolikohustusikka jõudvale õpilasele peab
olema tagatud õppekoht elukohajärgses koolis. Kui see kohustus on täidetud, on põhikooli astujatele tagatud võrdne
võimalus astuda esimesse klassi.
Üldkeskharidus ei ole kohustuslik ja gümnaasiumisse
peaksid saama õppima asuda gümnaasiumi vastuvõtutingimused täitnud soovijad, seejuures tuleb tähelepanu
pöörata asjaolule, et üldkeskharidus peab olema kättesaadav maakonna tasandil, mitte elukohajärgselt nagu põhiharidus. Järgnevatel aastatel arvestatakse riigi- ja munitsipaal-üldhariduskoolide korrastamisel, et igas maakonnas
peaks olema riigigümnaasium.
Haljala Gümnaasiumile lähimad haridusasutused, kus
saab omandada keskharidust, on Rakvere linnas (3 gümnaasiumi ja üks kutseõppeasutus), mille jätkusuutlikkus on
tagatud. Haljala vallast on transpordiühendus Rakveresse
olemas, kuid tulevikus võiks panna käiku koolibussi, mis
sobitub tundide algus- ja lõpuaegadega.
Kuna kooli ei ole võimalik ümber korraldada ühe aasta
jooksul, vaid seda tuleb teha järk-järgult, siis esitan ümberkorraldamise plaanitava esialgse ajakava:
1) 2015. aasta algus: Vallavolikogu otsus 10. klassi mitte-

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17.02. 2015.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Margus Punane,
Koidu Saamot, Riina Tamberg, Greete Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Jaan Meerits, Peeter Orgmets, Aleks
Strazdin ja Tiit Toming.
Otsustati: 1. Määrata Haljala valla haldusterritooriumil
vee-ettevõtjaks AS Haljala Soojus, vee- ja kanalisatsioonivarustusteenuse osutamiseks kuni 28.02.2025.a.;
2. Võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale kuuluv Trahteri tee 1 kinnistu Aaspere külas;
3. Taotleda riigile kuuluva Sõstra maaüksuse otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamist Haljala vallale;
4. Omandada tasuta Haljala vallale Aaspere külas asuv Lehise tee lõik pindalaga 4949m2, sihtotstarbega transpordimaa;
5. Võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale kuuluv Pargi tn 7 kinnistu Essu külas;
6. Eelnõu „Haljala valla põhimääruse muutmine“ läbis esimese lugemise ja suunati II lugemisele märtsikuu istungile;
7. Eelnõu „Haljala valla aukodaniku, suure vapimärgi ja tänukirjade andmise kord“ läbis esimese lugemise ja suunati
II lugemisele märtsikuu istungile;
8. Lubada vallavanem Leo Aadel põhipuhkusele järgmistel
ajavahemikel 09.03.2015 kuni 15.03.2015; 27.04.2015 kuni
11.05.2015; 29.06.2015 kuni 05.07.2015; 28.09.2015 kuni
04.10.2015 ja 28.12.2015 kuni 06.01.2016.
9. Infona arutati kaugliini busside Haljala alevikust läbisõiduga seonduvat ja rahvamaja teeotsa maanteele jalakäijatele ülekäiguraja ja märgi taastamisega seonduvat.

Veebruar 2015

avamise kohta;
2) 2015 veebruar, märts: ümberkorralduse otsusest teatamine 1.-11. klassi lapsevanematele;
3) 2015 märts: alustada tööd ja läbirääkimisi hoone ümberehituse projektidega ning paralleelselt hakata koostama pedagoogilist kontseptsiooni;
4) osaleda Euroopa Liidu projekti konkursil;
KUI ON FINANTSEERING KOOLI HOONE EHITAMISEKS,
siis
5) 2016-2017: õpilaste ümberpaigutamise kava ehituse
ajaks muudele pindadele, hoone lammutus ja ehitus;
6) 2017-2018: uue hoone ehitus;
7) 2017 kevadel lõpetab viimane gümnaasiumi lend,
kooli 330. aastapäev. Tore, kui uus maja saaks selleks ajaks
valmis.;
8) 2017 1. sept: uus põhimäärus ja õppekava, sest alustab tegevust põhikool.
Kooli ümberkorraldamise küsimustes on toimunud mitmed arutelud Haljala Gümnaasiumis lastevanemate koosolekutel, õpilasesinduses, kooli hoolekogus ning vallavolikogu hariduskomisjonis. Täiendatud on kooli arengukava.
Faktid, seoses 10. klassi mitteavamisega 01. septembrist
2015:
*Põhikooli pidamise kriteeriumiks on kodulähedus.
*Gümnaasiumiosa pidamise kriteeriumiks on õpilaste
arv.
*Piirkonna elanike arv on kahjuks langustrendis.
*Kohalikud õpilased on eelistavad küll kodukoha gümnaasiumi, kuid neid on vähe.
*Mujale gümnaasiumitesse läksid eelnevatel aastatel
õppima siiski vähesed.
*Gümnaasiumite rahastamismudel on väikegümnaasiumite osas ebasoodne.
*Oluline lisaraha gümnaasiumi säilitamiseks tuli valla
omatulude arvelt.
*Praegust koolihoonet iseloomustavad äärmiselt suured
ülalpidamise kulud, hoone vajab täielikku renoveerimist
või tuleb ehitada uus energiasäästlikum hoone.
*Koolihoone sisustus on vananenud.
*Järgmise EL perioodil koolivõrgu korrastamise meetmest on võimalik saada toetust hoone rekonstrueerimiseks või uue ehitamiseks. Toetus eraldatakse ainult neile,
kes gümnaasiumivõrgu ümber korraldavad.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Õpitoad Varangul
Varangu seltsimajas saab jätkuvalt omandada uusi käelisi oskusi. Õpitoad toimusid 23.01. ja 6.02. ning olid omavahel seotud, sest esimeses alustatud töid täiendasime ja
lõpetasime teises. Valasime vormidesse kristallvaiku ja vaigukipsi, millest saadud kujundid värvisime hiljem portselani värvidega. Katsime ehtetoorikud pebeo fantasy värvide
ja kristallvaiguga. Nii valmisid omanäolised käevõrud, kõrvarõngad ja ripatsid. Nüüd, kus oleme ise nii mõndagi õppinud, tahame edaspidi korraldada ka lastele õpitubasid, mis
oleksid just neile jõukohased.
Info seltsi tegemistest facebooki lehel.

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
01.03. 9.00. Riigikogu valimised
06.03. 10.45. Miksteatri lasteetendus "Pink". Pilet 2.08.03. 16.00. Uhtna Mandoliiniorkestri kontsert
12.03. 19.00. Teatriõhtu.Komöödiateatri etendus
"Kvartett". Mängivad: Helgi Sallo, Katrin Karisma,
Endrik Kerge, Hans Miilberg.
13.03. 13.00. Gümnaasiumi emakeelepäeva aktus
20.03. 20.00. Tantsuõhtu. Haljala tantsuansambli
MPS 10 aastane juubelipidu tantsu ja lauluga. Laudade
broneerimine tel. 3250444. Pilet 5.24.03. 18.00. Mõttetalgud "Haljala vald täna kultuurne või kultuuritu?"
26.03. 09.00. Gümnaasiumi õpilaskonverents
28.03. 19.00. Teatriõhtu. Peeter Oja stand-up etendus
"Elamise kunst"

Olen taas tööl ning ootan oma
uusi ja vanu kliente
esmaspäevast - reedeni
etteregistreerimisel.
55638184
Merlin

Urve Kingumets

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
91
Anna Ojastik
82
Sinaida Urvet
70
Tõnis Reinol
Vello Välja
60
Liina Šaljuta
Peeter Aller
55
Tiina Uukivi
Elle Toming
Veera Mägi
50
Viivi Sorel
Marike Voolmaa
Toomas Keskra
Anne Pärtli
Peeter Võsaste
Inga Tuisk- Kabanen

22. märts
12. märts
03. märts
12. märts
03. märts
12. märts
23. märts
23. märts
29. märts
06. märts
20. märts
20. märts
22. märts
26. märts
26. märts

Lembit Juuro
03.10.1937 - 09.02.2015
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Enn Privoi
14.06.1945 - 18.02.2015

