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Palju õnne, Viivi Voorand!
President Toomas Hendrik Ilves andis vabariigi 97. aastapäeva eel üle riiklikud autasud 99 inimesele. Valgetähe V
klassi teenetemärgi pälvis ka Haljala valla aukodanik, muusikapedagoog ja koorijuht Viivi Voorand.
Mida tähendab Sinu jaoks teenetemärgi saamine?
Esiotsa suurt ehmatust. Mulgimaal öeldi selle kohta:
„Pauk ja puusärk!“ Kuigi kallis orden juba enda peos, ei ole
see asjaolu veel hästi pärale jõudnud. Aga seda tean kindlasti, et fakt ise on rõõmustanud kõiki lahemaalasi, paljusid
Haljala inimesi, väga paljusid minu endiseid ja praeguseid
õpilasi ja kolleege nii kunagisest Tallinna 7. Keskkoolist kui
Haljalast, lapsevanemaid, muusikaõpetajaid ja tuttavaid
tervelt Eestimaalt. Üllatusena tulid tervitused isegi Iirimaalt, Soomest ja Kanadast. Need mitmed sajad õnnitlused teevad südame soojaks.
Kuidas jõuda sellise tunnustuseni?
Ma ei tea ju, kuhu presidendi poolt nö piirjoon on tõmmatud. 2014. aasta sügisel täitus mul 50 aastat kultuuripõllul. Olin vaid 14-aastane, kui Lille Arraste palus mind
Karksi-Nuia rahvamajja endale appi rahvatantsurühmi
saatma. Palka sain ikka ka, enam ei mäletagi, kas 12 või 14
kopikat tunnis. Ise tantsisin Nuia kooli rahvatantsurühmades. Lillel oli hea omadus hõigata proovis kõiki samme
õigete nimedega. Need on tänaseni meeles ja võin öelda,
et olen lõpetanud Lille Arraste Tantsuakadeemia.
16-aastaselt juhendasin juba mitut ümbruskonna naisansamblit. Laulsin ka ise palju ja tõmbasin akordionit lausa
rajooni tantsupidudel. Huvisid oli veel teisigi, aga kuidagi
juhtus nii, et otsustamise aegadel jäi tulevase eriala osas
peale ikka muusika. Õppisin Tallinna Pedagoogilises Instituudis koorijuhiks-muusikaõpetajaks.
Rahvamuusika juure sattusin juhuslikult, ülikoolikaaslane kutsus, et lähme proovime Leegajusse. 1973. aasta sügis oli. Igor Tõnurist pani mind katsetel kohe helletama ja
võttis kampa. Ju mu „kõva kõri“ sobis. Aga sõbranna kahjuks jäi välja. 1975. aasta novembris teatas Tõnurist, et

Valla raamatukogud ootavad lugejaid
Eelmisel aastal kasutas
statistika järgi valla raamatukogusid 32,2% valla elanikest (maakonna keskmine
32,8%). Ühe elaniku kohta
aastas oli 4,1 raamatukogukülastust ja 8,7 laenutust.
Haljala raamatukogu külastas päevas keskmiselt 27
inimest, laenutusi oli päevas keskmiselt 64.
Meie omavalitsuse poolne rahastamine moodustas raamatukogule teavikute ostuks mõeldud summadest 69,5% (maakonna
keskmine 52%).
Teavikute komplekteerimiskulu kokku iga vallelaniku kohta oli 5,4€ (maakonna
keskmine 3,1€). Raamatukogudesse saabus aasta
jooksul 1232 teavikut.
Lugejate arvu langusega
on mures kõik raamatuko-

gud üle Eesti - kiire elutempo, pikad tööpäevad teevad raamatu lugemisest hobi, mida järjest vähem inimesi saab endale lubada.
Ka arvuti võtab meilt lugejaid: kui varem sai rõhutada
just noorte arvuti kasutamist arvnäitajates, siis nüüd
võib üsna kindlalt lisada
langusesse ka eakamad
inimesed.
Et internetita pole sind
olemas ja et lugejad oleksid
kursis valla raamatukogude
tööga, avasime Haljala Vallaraamatukogu facebookilehe ja ametliku kodulehekülje. Kui kodulehelt võib
leida infot üritustest ja
uudiskirjandusest, siis facebooki-leht on pigem meelelahutuslik, kus tutvustame
kirjanduslikke ning maailmas tähistamist leidvaid

tähtpäevi.
Neid, kes ikka veel tahavad raamatukogus käia, ootavad näitused, väljapanekud ja kirjandusüritused.
Aktiivselt tegutseb juba
aastaid Haljala raamatukogu kirjandusring. Vähemalt
kord kuus toimub kokkusaamine, kus erinevad kirjanduslikud teemad üles
võetakse. Tahaksin siinkohal rõhutadagi, et need üritused on mõeldud kõigile
huvilistele, mitte kitsale ringile - kirjandusring on lihtsalt aktiivne eestvedaja.
Info raamatukogu tegemistest on leitav
www.haljalaraamatukogu.ee,
www.facebook.com/haljalarmtk
Kohtume raamatukogus!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

teda olla kutsutud Lahemaale regilauluansamblit tegema,
aga tal aega nappivat ja pakkus võimalust mulle. Lubas
aidata ka, kui hätta jään. Leegajuses õpitule lisaks tuli nüüd
palju ise juurde õppida. Kõige suurem varandus olid muidugi need inimesed Lahemaalt, kellega saatus mind kokku
viis. Oli neilgi kaasavaraks pisut regilaule, aga rohkem uuemat rahvalaulu ja pillilugusid. Ja Kadapiku Ida tantsud!
Meie, nooremad, võtsime ajapikku üle nende tunnetuse,
kui nii võib öelda. Ja oleme seda suutnud tänaseni, 40 aastat hiljem, seda hoida.
Samavõrra tähtis, kui mitte tähtsamgi, on olnud mu palgatöö muusikaõpetajana. Töö solistidega ja ansamblitega
on kordades ajamahukam ja närvesöövam kui koorijuhitöö
3-4 kooriga. Õnneks osa lapsi siiski veel tahab laulda ka
suurel laulupeol.
Mida armastad oma töös kõige enam?
Armastust! Kõigilt ja kõigile ja kõigele! Ja laginal naermist.
Milline on hetkel Eesti rahvamuusika kultuur?
Üle-eestilises mõttes hetkeseisu üle vist väga kurta ei
saa. Meid ei ole just väga palju, kes rahvamuusikaga tegelevad, aga see-eest on see Eestimaa parim osa, nagu öeldakse. Ja ikka tänu proua Ingrid Rüütlile ja tema kaaskonnale.
Omad traditsioonid, fanaatilised eestvedajad, koolitused –
kõik toimib.
Aga 20 aasta pärast?
Kõik sõltub kohalikust kogukonnast. Kas praegustest
rahvamuusikaga seotud tegemistest saab osa elulaadist?
Kihnus ja Setumaal seda muret niipea karta pole. Ja eestvedajatest – kas neil jätkub jõudu? Egas rahvamuusika pole
vaid lust ja lillepidu. Tegemisrõõmule lisaks on vaja veel
midagi, mille eest saab pille osta ja parandada, ilusaid ja
õigeid rahvariideid muretseda. Oluline on ka üksteisega
lävimine ja et oleks võimalus oma mätta otsast vahepeal ka
kaugemal ära käia.

Haljala jõusaal tegi läbi värskenduskuuri
Kõigile jõusaali sõpradele
on hea uudis - juba paar
kuud näeb Haljala jõusaal
välja ilus ja tänapäevane.
Jõusaali tehnika sai endale
ilusa ja uue nahkkatte, põrand uue vaipkatte ning sei-

nad värske värvi.
Suured tänud headele
koostööpartneritele Sanering OÜ, Interno Ehitus OÜ
ja Alvar Jõe.
Haljala jõusaal on avatud
E-R kell 15.00-20.30 ja L kell

10.00-13.30.
Igal teisipäeval kell 18.0019.00 toimub jõusaalis ringtreenig.
Kristiina Tänavots
spordijuht
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112 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI 27. Haljala valla kirjandivõistlus
Õpilaste vastuvõtt 1. klassi
2015/16. õa
Lapsevanem esitab 31. maiks 2015 vormikohase
taotluse, millele lisab:
* ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
* lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
* foto 3x4 cm.
Kaasa võtta
* lapse isikut tõendav dokument;
* lapsevanema isikut tõendav dokument;
Info kooli kodulehel www.haljala.edu.ee
tel. 325 0900

Liikluskeelud maanteedel
Haljala Vallavalitsuse 25.02.2015 korraldusega nr 90 kehtestati alates 02. märtsist kuni 01. maini 2015. a. üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla kohalikel maanteedel:
1900018 Pehka tee
1900044 Aaviku tee
1900009 Veltsi tee
1900012 Haljala-Võle tee
1900006 Sauste-Vanamõisa tee
1900005 Jalumäe tee
1903206 Allaste tee
1900007 Lehise tee
1900002 Kärmu tee
Lisainformatsioon Marko Teiva, majandusspetsialist
GSM 50 63 753, e-post: marko.teiva@haljala.ee

Teeme seda jälle!
Sel aastal toimub Haljala vallas südamenädal 20.0426.04. Et seda korraldada nii, et iga osavõtja jääks rahule,
anna teada, mida sina sooviksid ürituse jooksul teha, näha,
kuulata.
Saada oma soovid meilitsi kristiina.tanavots@haljala.ee
või helista +372 51 31 430.

Pane vaim valmis!
23. aprillil toimub
Haljalas
Jüriöö jooks.

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi,
päästjate ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi,
helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid.
Üks hädaabinumber muudab abi kutsumise inimesele
lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja
milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja
mõistlik aeg ühe numbriga
112 harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning
keegi ei jää abita. Number
110 kaob kasutusest peale
pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus on
jõudnud miinimumini.

Et kulu ei põleks!
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu. Päästjate jaoks on põleva kulu kustutamine igakevadine probleem, siiski saab selliseid põlenguid
küllaltki kergesti ise ära hoida. Kulupõlengud saavad enamjaolt alguse inimlikust lohakusest või suisa huligaansusest.
Lõket tehes tuleb jälgida, et sellest ei saaks alguse kulupõleng.
Tuleohutuse seaduse § 16 keelab kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.
Viskad hõõguva suitsukoni, tapad siili!
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge – kahju keskkonnale, oht inimeludele ja varale ning päästemeeskondade hõivatus kulupõlengute kustutustöödele on peamised põhjused, mis peaksid Sind enne tikutõmbamist või
hõõguva suitsukoni hooletut äraviskamist panema mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu nii hoonetes kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma teel kõik elusorganismid - põleva rohu sees hukkuvad putukad, konnad, sisalikud, aga ka pisiimetajad ja
hävivad nende pesad. Kulutulest alguse saanud kahjutules
on hävinud hooned. On olnud ka juhtumeid, kui kulupõlengu süütaja langeb põlenguohvriks ja hukkub.
Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud
päästeautod ei jõua teiste abivajajateni, kui samal ajal leiab
aset suurem õnnetus. Lõpuks puudutavad suured kulutused, mis riik teeb kulupõlengute kustutamisele, kaudselt
meie kõigi rahakotti.
Anna oma panus kulupõlengute vähendamiseks!
*Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks Sinu kevadtöödest!
*Selgita oma lastele kuluheina süütamisest tulenevaid
ohte!
*Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta
tuld järelevalveta!
*Õigusrikkumisi märgates teata nendest Keskkonnakaitseinspektsiooni telefonil 1313!
Ohutusnõuded on ka lõkke tegemisel!
*Tee lõket vaid nõrga tuulega ja jälgi selle suunda!

Sel aastal toimus 27. Haljala valla kirjandivõistlus. Kui
esimesel korral, 1988. aastal osalesid kolme kooli - Aaspere, Haljala, Annikvere õpilased, siis sel aastal kogunesid
kirjutajad Haljalast, Kundast, Võsult ja Veltsist. Auhindu
jätkus kõikide koolide õpilastele.
Rasked otsused langetas žürii koosseisus: Inga Toomejõe, Aaspere raamatukoguhoidja; Pille Sepp, Haljala
Rahvamaja nõukogu liige; Merike Hunt, Haljala Vallavalitsuse pearaamatupidaja; Ülle Lehari, Haljala Gümnaasiumi
juhiabi; Greete Toming, Haljala Vallavolikogu liige ja noortekeskuse esindaja; Elve Veldi, endine Haljala raamatukogu
juhataja ja kirjandusringi esindaja; Maiga Parksepp, Haljala
Vallaraamatukogu juhataja. Olgu ka märgitud, et mitte ühegi töö osas ei olnud žürii ühel meelel.
1.-3. klasside arvestus:
1. koht - Kirke Laanvee, Haljala Gümnaasium, 3.a klass;
2. koht - Miia Vask, Haljala Gümnaasium, 3.b klass;
3. koht - Katreen Pronin, Veltsi Lasteaed-Algkool, 3.klass;
4. koht - Siim-Sander Eru, Võsu Kool, 2. klass.
4.-6. klasside arvestus:
1. koht - Katariina Siilak, Haljala Gümnaasium, 6.a klass;
2. koht - Hanna Veiert, Haljala Gümnaasium, 6.a klass;
3. koht - Krete Täpp, Kunda Ühisgümnaasium, 6.b klass.
7.-9. klasside arvestus:
1. koht - Maris Kereme, Kunda Ühisgümnaasium, 7.a kl.;
2. koht - Avely Põder, Võsu Kool, 9. klass;
3. koht - Helemeel Assmann, Võsu Kool, 7. klass.
10.-12. klasside arvestus:
1.-2. koht - Kelly Vask, Haljala Gümnaasium, 12. klass;
1.-2. koht - Kristel Vasiljuk, Kunda Ühisgümnaasium, 11.
klass;
3. koht - Triin Jõemets, Haljala Gümnaasium, 11. klass.
Õnnitlused võitjatele, aitäh kõigile kirjutajatele ja kohtumiseni järgmisel aastal!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja
*Ära tee lõket lähemal kui 8 meetrit hoonest, sest hõõguvad sädemed võivad lennata väga kaugele.
*Puhasta lõkke ümbrus kuivanud taimestikust, okstest
ning muust põlevmaterjalist! Kasulik on ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind märjaks kasta ning lõkkekoht kivide
või mittesüttiva pinnasega piirata.
*Kõik põlevad lõkked peavad olema pideva järelevalve
all! Käepärast peaks olema ka esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti.
*Metsas tee lõket vaid selleks ettenähtud ja tähistatud
kohas!
Kurikaelu ootab karistus!
Samuti pead Sa teadma, et karistusseadustiku järgi
ootab looduses tuleohutusnõuetest üleastujaid trahv.
Metsas või mujal looduses tuleohu tekitamise või tuleohutuse tagamise või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise eest karistatakse rahatrahviga kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot) või arestiga. Sama teo
eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse
rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Ole hoolas tulega!
Liina Järvi
Ennetustöö büroo peaspetsialist

Maapered saavad toetust elutingimuste parandamiseks
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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.

Riik jagab 2015. aastal maaperedele kokku 1,78 miljonit
eurot veevärgi ja kanalisatsiooni välja ehitamiseks, juurdepääsutee korda tegemiseks või oma elektrisüsteemi paigaldamiseks.
Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru avatuks alates 9.
märtsist 2015. a.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala,
Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja
valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2015.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
* veesüsteemid
* kanalisatsioonisüsteemid
* juurdepääsuteed
* autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb
50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta.

Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering
abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning
toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest,
seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma
rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui
ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja
veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 11.
mai 2015. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on
kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel. Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate kontaktid on üleval Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel hajaasustuse programmi all.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.knjazev@laaneviru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru infopäev
toimub 9. aprillil 2015.a algusega kell 15:00 Lääne-Viru
maavalitsuse suures saalis (II korrus).
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Haljala kihelkond - 775
Haljala vald tähistab 2016. a kihelkonna 775.
aastapäeva. Sellega seoses anname välja väärika
ja kihelkonna rikast ajalugu kajastava kogumiku.
Kutsume kõiki üles jagama meiega ajaloolisi
fotosid ja mälestusi, mis aitavad illustreerida ning
väärindada meie ühist ajalugu ja talletada need
meie järelpõlvedele.
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Haljala Vallavalitsuse ja Päästeameti
ühisõppuse „Elutähtsa teenuse
(sooja) katkestus ja
ammoniaagiõnnetus Haljalas“
INFOPÄEV

Päästeameti Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo ja Haljala Vallavalitsus koostöös AS-iga Haljala Soojus
ja AS-iga Viru Õlu korraldavad Haljalas kriisireguleerimise
staabiõppuse. Õppuse eesmärk on hädaolukorraks valmisoleku tagamiseks koolitada elutähtsa teenuse toimepidevuse korraldamise ja osutamise ning hädaolukorra lahendamisega seotud asutuste esindajaid ja kohalike omaHaljala Vallavolikogu istungil 17.03. 2015.a.:
valitsuste ametnikke.
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve KinguÕppuse üheks osaks on elanikkonna teavitamine.
mets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Peeter Orgmets, Margus
Esmaspäeval, 27. aprillil 2015 kell 14.00-17.00
Punane, Aleks Strazdin, Riina Tamberg, Greete Toming ja toimub Haljala Rahvamajas infopäev avalikkusele.
Anti Tõld.
Infopäeval annavad Haljala Vallavalitsus ja Päästeamet
Istungilt puudusid: Rainer Lille, Jaan Meerits, Koidu Saamot ülevaate koostööprojektist ning läbiviidavast õppusest.
ja Tiit Toming.
Räägitakse ammoniaagi ohtlikkusest (ohualast), mõjust
Otsustati: 1. suunata eelnõu „Haljala valla 2015. aasta esi- tervisele ja käitumisjuhistest ohu olukorras (sh näitlikud
mese lisaeelarve kinnitamine“ II lugemisele ja määrata pa- videod).
randusettepanekute esitamise tähtajaks 30. märts 2015.a.;
Staabiõppus toimub harjutusõppusena 7. mail 2015 kell
2. osta korteriomand Haljala vallas Põdruse külas, Kodu- 10.00 Haljalas.
paiga kinnistul;
Täpsemat informatsiooni õppuse läbiviimise kohta saab
3. nimetada kaugküttevõrkude kaudu soojusenergia müügi Haljala valla veebilehelt www.haljala.ee rubriigist Kodanipakkujaks Haljala vallas AS Haljala Soojus;
kukaitse.
4. muuta Haljala valla põhimääruse §131 Haljala valla tunnustusavaldused;
5. kehtestada Haljala valla aukodaniku, suure vapimärgi ja
tänukirjade andmise kord;
6. tunnistada Essu külas Pargi tn 7 kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalikul enampakkumisel edukaks esitaHaljala vallavalitsus liitus EOMAP poolt töötatud kaarditud ühispakkumus summas 2401 eurot;
rakendusega EVALD ning esimesena Lääne-Viru maa7. nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega tähtajatult konnas on tagatud planeeringute menetlusdokumentidele
ja tasuta Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Haljala avalik juurdepääs. EVALD keskkonnas on avaldatud detailvalla omandis olevale Tallinna mnt 13 kinnistule;
planeeringuid puudutavad otsused, korraldused, seletus8. tunnistada kehtetuks Haljala vallavolikogu määrused kirjad, joonised ja geoalused. Järgmisena on lisandumas
(Haljala valla arengukava 2010-2020 muutmine ja 2013- info vaatamisväärsuste, majutuse, toitlustuse, vaba aja ja
2020 redaktsioonid);
teiste teenuste kohta.
9. kuulati informatsiooni koolivõrgu korrastamise rahastuVallakodanik vaata järele, millised plaaneeringud on sinu
se määruse eelnõust, millistel tingimustel on võimalik uue kodukandis juba kehtestatud ja millised menetluses
koolihoone rahastuseks vahendeid taotleda ja millised on http://service.eomap.ee/haljalavald/. Parema teenuse
taotlemisel abikõlbulikud kulud.
osutamiseks ootame kasutajatelt tagasisidet.

Haljala Vallavolikogu

Haljala vallavalitsus liitus
kaardirakendusega EVALD
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Vallavanema veerg
Riigikogu valimised on sedapuhku läbi, valija on oma
arvamust avaldanud. Reformierakond pälvis usalduse ja
toetuse nii Eestis tervikuna, Lääne-Virumaal kui Haljala
vallas. Kõigist valimas käinud vallakodanikest andis hääle
reformierakonnale 35,7% (450 häält), minule isiklikult antud toetus ehk 151 häält peegeldab tõenäoliselt hinnangut
eilsele ja tänasele juhtimisele. Valimisvõit innustab meid
veelgi Eestit paremaks tegema ning heaolu ja sissetulekute
kasvu eest kindlalt edasi seisma.
Õhus on tunda kevadet. See inspireerib jätkuvalt uusi
ideid ja tegevusi.
Leo Aadel
vallavanem

Detailplaneeringu kehtestamine
Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 18.
märtsi 2015.a korraldusega nr 116 kehtestati Haljala alevikus asuva Rakvere mnt 10 kinnistu, katastritunnus 19002
:003:0016, detailplaneering, koostaja Haljala Vallavalitsus,
töö nr 01-2014.
Planeeringuala hõlmab Rakvere mnt 10 krunti mille suurus on 45802 m². Detailplaneeringuga määratakse Rakvere
mnt 10 krundile ehitusõigus uue koolihoone rajamiseks,
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
kuni 5000m². Hoonete lubatud korruselisus kuni 2. Hoonete lubatud suurim kõrgus kuni 15m. 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.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Haljala vallamajas, aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik
ning Haljala valla kodulehel www.haljala.ee rubriigis Detailplaneeringud.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 18.02.2015
1. Väljastati ehitusluba Aasu külas, Teeääre kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimiseks.
2.Väljastati projekteerimistingimused reoveepuhastussüsteemi projekteerimiseks Haljala alevikus Pauli kinnistule.
3. Määrati ühele õpilasele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks 2014/2015 õppeaastal.
4. Lihtmenetlusega riigihankel „Haljala valla munitsipaalvara kindlustamine 2015-2018“ tunnistati edukaks BTA
Insurance Company SE Eesti filiaal poolt esitatud pakkumus.
5. Väljastati reklaamiluba OÜ-le Viitna Toidutare reklaami
paigaldamiseks Tammetalu kinnistule Liiguste külas.
6. Väljastati reklaamiluba OÜ-le Megameedia Grupp reklaami paigaldamiseks Tamme kinnistule Sauste külas.
7. Otsustati seada Haljala aleviku Uus põik 5 kinnistule
tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus Piibe Neyvaldt`i
kasuks.
8. Tehti volikogule ettepanek osta vallale, sotsiaalmaja
arendamise eesmärgil, korteriomand asukohaga Põdruse
küla, Kodupaiga kinnistu, korter nr 8.
Vallavalitsuse istungil 23.02.2015
1. Määrati toimetulekutoetused üheksale toetust vajavale
isikule kokku summas 1 216,14 eurot ja ühekordsed sotsiaaltoetused neljateistkümnele toetustvajavale isikule
kokku summas 1209,50 eurot.
2. Määrati kahele õpilasele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks 2014/2015 õppeaastal.
3. Anti tähtajatult üürile Põdruse külas Kodupaiga kinnistul
asuva elamu kaks korterit.
4. Väljastati ehitusluba Aaviku külas, Kaldavälja kinnistul
lauda ja kuuri lammutamiseks.
5. Väljastati kirjalikud nõusolekud Aaviku külas, Kaldavälja
kinnistule kuuri ja sauna püstitamiseks.
6. Määrati Essu külas Pargi tn 7 kinnistu ja Trahteri tee 1
kinnistu võõrandamise tingimused ja läbiviija.
7. Nõustuti vee erikasutusloa väljastamisega Aktsiaseltsile
Viru Õlu.
Vallavalitsuse istungil 25.02.2015
1. Väljastati ehitusluba Põdruse külas, Anilepa maaüksusel
asuva elamu rekonstrueerimiseks.
2. Väljastati ehitusload Kõldu külas Farmi ja Juhani kinnistutele robotlauda, piima- ja olmeploki, silohoidla, vedelsõnnikuhoidla 1 ja vedelsõnnikuhoidla 2 püstitamiseks.

3. Kehtestati 02. märtsist kuni 01. maini 2015. a Haljala valla kohalikel maanteedel üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluspiirang.
Vallavalitsuse istungil 04.03.2015
1. Nimetati kaugküttevõrkude kaudu soojusenergia müügi,
kui üldist majandushuvi pakkuva teenuse, pakkujaks Haljala vallas AS Haljala Soojus ja esitati vastav eelnõu ka volikogule kinnitamiseks.
2. Väljastati projekteerimistingimused elamu katuse rekonstrueerimiseks Haljala alevikus, Võsu mnt 19 kinnistul.
3. Väljastati ehitusluba Sauste külas, Arumetsa maaüksusel
asuva elamu laiendamiseks.
4. Väljastati ehitusluba mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste
sidekaablite ehitamiseks asukohaga Aaspere küla, 17174
Liiguste-Põdruse tee, Vanamõisa küla, 17174 LiigustePõdruse tee, Haljala alevik, 17174 Liiguste-Põdruse tee ja
Haljala alevik, Tallinna mnt 13.
5. Anti kasutusluba Kandle külas Jullavälja kinnistul asuvale
hobusetallile.
6. Nõustuti Aukülas asuva Rahvamaja kinnistu koosseisus
oleva Rahvamaja katastriüksuse jagamisega ja kahe katastriüksuse tekkimisega.
7. Määrati Kavastu külas, Oru maaüksusel asuvate hoonete
teenindusmaa ja hoonestusõiguse seadmiseks õigustatud
isikud.
8. Anti nõusolek ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
9. Määrati sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale isikule.
10. Anti tähtajatult üürile Põdruse külas üks 2-toaline korter.
11. Määrati 2014. aastal soetatud ja parendatud põhivara
kasutusiga.
12. Otsustati algatada arutelu Haljala lasteaias ühe õpetaja
süsteemi rakendamise võimalikkusest.
13. Eraldati vallaeelarve reservfondist jäägist 199 eurot
Haljala Gümnaasiumi hoolekogu sisekoolituse maksumuse
tasumiseks.
14. Kiideti heaks Haljala valla 2015. aasta esimese lisaeelarve eelnõu ja esitati volikogule kinnitamiseks.
Vallavalitsuse istungil 12.03.2015
1. Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus, Uus
põik 5 kinnistule ühepereelamu projekteerimiseks, Essu
külas, Mõisa tn 1 kinnistul asuva elamu laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks ning Põdruse külas, Tõnise kinnistule
uue majandus-abihoone projekteerimiseks.

2. Väljastati ehitusluba Aaspere külas, Veski kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
3. Moodustati hajaasustuse programmi raames finantseerimiseks esitatud taotluste hindamise ja rahastamisettepanekute tegemiseks 5-liikmeline komisjon koosseisus Leo
Aadel, Urve Vogt, Riina Must, Marko Teiva ja Siiri Heinpõld.
4. Anti luba, üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liiklemise piirangu perioodil 02.03-01.05.2015, sõita
Haljala-Võle teel nr 1900012 liikluspiirangu alasse Ves-Vil
OÜ treilersõidukitel.
5. Määrati munitsipaalomandisse taotletava maa aadressiks Haljala vald, Aaspere küla, Aedniku ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa (011;M) 100%.
6. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Haljala alevikus, Viru tn 1 elamu omanikele kaasomandisse ja Kavastu
külas Hõbekuuse maaüksusel asuvate hoonete omanikule.
7. Väljastati OÜ-le Balti Teenused reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Haljala vallas Lihulõpe külas Piiripõllu kinnistule ja Kisuvere külas Hansoni kinnistule.
8. Tunnistati avatud hankemenetlusega riigihanke „Haljala
aleviku hakkepuidu katlamaja rajamise toetuseks võetav
laen“ edukaks pakkujaks Danske Bank A/S Eesti filiaal.
9. Tehti volikogule ettepanek kinnitada Essu külas Pargi tn
7 kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjaliku
enampakkumise tulemused.
10.
Tehti volikogule ettepanek seada Haljala valla
omandis olevale Tallinna mnt 13 kinnistule tähtajatult ja tasuta isiklik kasutusõigus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks.
Vallavalitsuse istungil 18.03.2015
1. Kehtestati Haljala alevikus asuva Rakvere mnt 10 (Haljala
Gümnaasium) kinnistu detailplaneering.
2. Väljastati projekteerimistingimused Kärmu külas, Valvingu kinnistul asuva elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
3. Otsustati algatada uuesti menetlus Aaspere külas asuva
laguneva ridaelamu, mis asub Nurme (katastritunnus
19001:001:0752), Orase (katastritunnus 19001:001:0118),
Kase (katastritunnus 19001:001:1190) ja 17179 AaspereKõldu tee (katastritunnus 19001:001:1430) kinnistutega
piirneval jätkuvalt riigiomandis oleval maal, korterite hõivamiseks ja peremehetuks tunnistamiseks.
4. Otsustati alustada Essu külas Tammispea tee 11a kuuride võõrandamist nende praegustele kasutajatele.
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Haljala Valla Sõnumid

Märts 2015

Varangu õpitubadele joon alla
Varangu seltsimajas toimus viimane õpituba 14.
märtsil ja sellega lõpetas Varangu Külaselts töötubade
projekti „Õpime ja meenutame“, mida rahastasid KOP ja
kohalik omavalitsus. Juunist
märtsini viidi läbi 10 õpituba
mahuga 24 tundi ja juhendajaks oli Malle Kaarmann.
Oman-asime palju uusi huvitavaid käsitöövõtteid ja tehnikaid. Saadud oskused
võimaldavad toimetulekut
igapäevaelus, aga annavad
ka võimaluse luua esemeid
külaseltsi tarbeks, mida
saab kasutada kingitusteks,
auhindadeks ja miks ka mitte omatulu teenimiseks.
Koos õppides kasvas side
ja mõistmine erinevate põlvkondade vahel, mis on väga
tähtis seltsi jätkusuutlikkuse
tagamiseks. Vähetähtis ei
ole ka see, et nüüd oleme võimelised õpitud teadmisi teistelegi edasi andma. Lõpetuseks võib öelda, et lisaks sellele, et tõstsime oma teadmiste ja kogemuste pagasit, oli
lihtsalt tore omavahel kokku saada.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi liige

Õnnitleme vanemaid...
Piret ja Marek Nõmm
Carmen Lisette Nõmm

Võrkpall on
võrratu

15.02.1025

Darja Lukašenko-Tšistotin ja Aleksei Tšistotin
Dariana Tšistotin
01.03.2015

7. märtsil toimus Tallinnas Credit 24 Terviseturniir
võrkpallis, mis on mõeldud
algajatele ja harrastajatele.
Võistlustel osales 11 võistkonda, Haljala naiskond
saavutas tubli 3. koha.
Naiskonnas mängisid
Kristi Tooming, Kätlin Annus, Liine Toming, Cathy
Stüf, Ailet Kalde ja Sofja
Danilova.
Soovime neile palju
õnne!

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

Fotol taga: (vasakult) Cathy
Stüf, Kristi Tooming, Kätlin
Annus, Sofia Danilova.
Ees: Liine Toming, Ailet Kalde.

Seoses firma laienemisega pakume tööd
ausale ja kohusetundlikule
puhastusteenindajale.
Info tel: 50 71 974.

Kultuurikalender

Nüüd võimalik Perepubist osta ka lilli!

Seekord valmisid töötoas paberlilled. Foto: Urve Kingumets

HALJALA RAHVAMAJA
1.04. 19.00. Kooli Jaagupidu "Jaak otsib Annet"
12.04. 19.00. Teatriõhtu. Andrus Vaariku stand-up
etendus "Mõtlemine on seks ehk Vana ja vaba".
Piletid 14.- ja 16.- eelmüügis.
23.04. 21.00. Jüriöö jooks rahvamaja lõkkeplatsil
30.04. 20.00. Tantsuõhtu - VolbriSimman. Hooaja
viimasel tantsuõhtul mängib ansambel "Sada ja
seened". Laudade broneerimine tel. 3250444. Pilet 5.-

100
Marta Nõlvak
93
Ellen Rahn
87
Helju Iva
86
Virve Terno
84
Helve Arvik
83
Harri Veldi
82
Meeri Ruut
81
Elvi Männik
75
Eduard Kahru
Ellen Tõevere
70
Gennadi Aint
Hans Domnin
65
Tõnis Saar
Paul Raja
Mare Tõnurist
60
Madis Kaljumäe
Eini Kilk
Taimi Männik
Viive Anton
Marika Eevald
Ringa Evald
55
Aarne Plaado
Kalle Kickhöfer
Andre Kaurla
Virve Pohlak
Vello Metsalu
50
Aivar Kaasik
Siiri Heinpõld
Arvo Saar

23. aprill
05. aprill
25. aprill
14. aprill
17. aprill
01. aprill
09. aprill
08. aprill
09. aprill
26. aprill
13. aprill
14. aprill
07. aprill
08. aprill
29. aprill
07. aprill
07. aprill
11. aprill
17. aprill
19. aprill
21. aprill
06. aprill
13. aprill
20. aprill
23. aprill
26. aprill
04. aprill
27. aprill
30. aprill

Emma Orumets
Meie
hulgast
on lahkunud ...

05.09.1927-05.03.2015

