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Haljala gümnaasiumi lõpu algus
Me oleme tulnud ja olnud,
me läheme taas.
Just nagu mälestus olnust
me jäljed on maas.
19. juunil said küpsustunnistuse Haljala gümnaasiumi
31. lennu lõpetajad, kellega saab alguse Haljala kooli gümnaasiumiosa kadumine. Teatavasti sügisel enam 10. klassi
ei avata ning lõpetada saavad veel 32. ja 33. lend.
Kes olid need 16 noort – 10 kaunist tütarlast ja 6 vahvat
poissi – 31. lennust? Lõputunnistuse, kus olid ainult neljad-viied, said Lisette Erin, Kaidi Raamat, Kristi Toming,
Kelly Vask ja Aleks Strazdin. Tubli, andekas, sõnakas, kohusetundlik – need sõnad iseloomustavad Berit Delia Lillet.
Berit õppis neljal aastal ka Tartu Ülikooli Teaduskoolis,
koostas uurimistöid, on hea laulja. Koha ülikoolis võitis
Berit kätte juba märtsikuus, kui ta saavutas üleriigilisel
rahvaluuleolümpiaadil I koha. Tublid sporditüdrukud olid
Kaidi Raamat, Maria Kimmel, Cathy Stüf, Gea Pajuste, Liine
Toming. Liine koostas nii põhikooli lõpus kui ka gümnaasiumiaastate kohta klassi kroonika, mille igaüks viimasel
päeval mälestuseks kaasa sai. Toomas Varek, asjalik ja
sportlik poiss, tegeles mitu aastat näitlemisega. Klassi
filmiprojekte vedas Aleks Strazdin ning kaasa lõid Karlis
Aas, Meelis Polukainen ja Sander Laidre. Rainer Eluriga
seostuvad sõnad „keemia“ ja „laskesport“. Oma teadmisi
pani Rainer proovile saates „Rakett 69“ ning esines huvitavate keemiakatsetega noorematele õpilastele. Kelly Vask
ja Elia Emma Ranne – meie laululinnud, kelle kontserte on
saanud nautida nii koolipere kui ka publik maakonnas ja
kaugemalgi. Kelly on andekas muusikakirjutaja, hea joonistaja, kirjutas ilusaid kirjandeid. Emma jõudis palju, sära
silmades ja süda avali.
Eespool öeldu on vaid väga põgus iseloomustus minu
klassi kohta. Minu jaoks aga olite minu lapsed. 2007. aasta
kevadel lõpetasite oma esimese armsa õpetaja Elve
Bergströmi käe all 4. klassi ning sügisest alustasime koos
kaheksa aasta pikkust kooliteed, kus oli nii takistusi kui ka
hüppelaudu.
Meie ühine pidulik aktusepäev oli minu jaoks sümbool-

Olge valmis uuteks väljakutseteks, kallid lõpetajd!

Esimeses reas vasakult: Elis Emma Ranne, Gea Pajuste, Maria Kimmel, Kristi Toming, Liine Toming, Cathy Stüf, Kelly Vask, Kaidi
Raamat, klassijuhataja Külli Heinla, Berit Delia Lille.
Tagumises reas vasakult: Aleks Strazdin, Sander Laidre, Karlis Aas, Lisette Erin, Meelis Polukainen, Rainer Eluri, Toomas Varek.
Foto: Ain Liiva
ne: 30 aastat tagasi 1985 ütlesin häid soove kaasa Haljala
Gümnaasiumi 1. lennu lõpetajatele, minu esimestele lastele, nüüd siis 31. lennule, minu viimastele lastele. Muuseas,
mõlemas lennus oli 16 lõpetajat. Veel olen ma olnud klassijuhatajaks 10. ja 23. lennu tublidele noortele.
Aitäh kõigile, kes noortele kui ka minule kauneid sõnu
laususid! Tänan veel kord südamest oma lapsevanemaid!

Aitäh teile kõigile, minu lapsed! Aitäh, Aleks, Sinu laul
annab lootust:
Ka unustuse jõel on kallas kahel pool …
Uute toredate kohtumisteni!
Teie õpetaja Külli Heinla

Tuult tiibadesse, põhikooli lõpetajad!

Mõeldes tulevikule laiemalt, võiks eestlaste moto olla järgmine:
Eestimaal on lapsi vaja. Hea, kui neid on igas majas.
Kallid põhikooli lõpetajad.
Koolil Haljalas on üks eriline tunnus – ta on kestnud üle
sajandite, sest siinkandis on õpihimulised lapsed, edumeelsed lapsevanemad ja väärtusi kandev kool. Soovin
head ja õnnelikku jätku Haljala koolile.
Teie, tänased lõpetajad, tutvustate oma kooli kõikjal, kuhu te edasi siirdute. Võtke kaasa teadmine, et olete Haljala
kooli väärilised. Olgu kool suur või väike, kool peab olema
oma. Loodan, et Haljala kool seda teile on.
Head üheksandikud, suunduge laia ilma ja andke meilegi teada oma edulugudest, kuidas teil tulevikus läheb. Elu
ja töökoht võib inimestel muutuda, kuid mälestused
esime-sest koolist ja klassikaaslastest jäävad alatiseks.
Põhikool on kool, mida saab lõpetada ainult ühe korra.
Kõrgkoolis saab käia mitmeid kordi. See teadmine teeb
tänase päeva eriti pidulikuks. Õnnitlen teid südamest
põhi-kooli lõpetamise puhul.
Kallid gümnaasiumi lõpetajad.
Kell tiksub, AEG läheb. Aega ei saa tagasi pöörata. Ajast
lauldakse ja peetakse kõnesid. Siin nad on selles ajas - targad, tahtekindlad ja edasipüüdlikud gümnaasiumi lõpetajad. Nad on juba teinud palju, aga nad jõuavad veel rohkem. Nad saavad Haljala gümnaasiumi lõputunnistuse, et
asuda rajama oma elu, nad peaksid minema suurde maailma õnne otsima.
Öeldakse ikka, et elu koosneb tavaliselt pisiasjadest.
Olge valmis täitma teie ette pandud eluülesandeid ja õppige ennast tundma, leidke üles pisiasjad, millest kokku saate midagi suurt, üllast ja aatelist. Põhilised pingutused tuleb suunata enda sisse, mitte väljapoole. Nautige elu ja
rõõmustage, sest praegu on aeg, kus kõik teed on teie
jaoks avatud. Igaühel tuleb üles leida õige teeots.
Kuhu viivad su teed ja rajad, ei ole neil otsa ei äärt. Olge
vaid oma AEGA väärt, kallid lõpetajad!
Kogu eesti rahva, seega ka õpilaste kirjandusteadvusesse on kinnitatud ühe raamatu alguslause: „Kui Arno

Esimeses reas vasakult: klassijuhataja Maret Kivisaar, Carolin Nõmm, Ragne Raudsepp, Linda Laura Mets, Marelle Tomband, Laureen
Roov, Renate Kurs, Kelli Margat.
Tagumises reas vasakult: Heigo Länts, Trevor Keskküla, Tanner Tõld, Kim Laanvee, Frederik Nirgi, Timo Melnikov, Marten Must,
Randel Rainer Lille, Robin Lünekund, Kaspar Melnikov, Allan Mölder, Sven-Sever Piiskop, Konstantin Kebrin.
Foto: Ain Liiva
isaga koolimajja jõudis ...
Jah, koolimajast algavad ja lõpevad kooliteed. Igas koolis
on oma õpetaja Laur ja kindlasti ka viiul kui instrument, kus
erinevatel keeltel mängides avanevad õpilaste hingemaastikud. Meie selle aasta õpetaja Lauri staatuses abiturientide klassijuhatajana on Külli Heinla, kes on kokku kasvanud tänaste lõpetajatega juba alates 5. klassist ja on rännanud oma õpilaste elulugudes kaheksa pikka aastat. Külli

Heinla on klassijuhtajana saatnud ellu Haljala gümnaasiumi 1. lennu- 1985, 10. lennu- 1994, 23. lennu- 2007 ja
31. lennu- 2015. Aitäh, Külli, see on olnud Sinu AEG.
Õnnelikud on need inimesed, kellel on olnud nii mõistev
klassijuhtaja.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor
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Vallavanema veerg
Valla tulevik
Hea valitsemise mõõdupuuks on läbipaistvus, arusaadavus, kaasamine ja dialoog oma kodanikega. Kogukonnaga suhtlemise viise ja vahendeid on mitmeid ja erinevaid.
Need võivad olla küsitlused, gallup valla kodulehel, arengukava avalikud arutelud, vallaleht või sotsiaalmeedia olulise
väljundina facebook. Koostöös Tartu Ülikooliga oleme
uuendamas valla arengukava strateegilise vaatega aastani
2030. Arengukavast tulenevate suundade kavandamisel
soovime arvestada EL finantsperioodi 2014 - 2020 toetustega, et paremini siduda valla elukeskkonna jaoks kavandatavad ning olulise tähtsusega investeeringud EL poolse
põhirahastamisega. Uueneva arengukava märksõnadeks
on kindlasti kaasav eelarve, meie väärtused, identiteet,
arhitektuurne planeerimine ja taristu, tööhõive, elukvaliteet, sotsiaalne kapital ja haldusreform. Juba heinakuu alguses kohtume Vihula vallavõimuga, et teada saada nende
nägemust ja valmisolekut 2017.a vabatahtliku haldusreformi läbiviimisel. Arengukava avalikud arutelud toimuvad
kantide põhiselt augustikuu lõpul ning kogukonna osalemine ja kaasarääkimine aitab meie ühist elukeskkonda ainult
paremaks ja turvalisemaks muuta.
Sõbrad
Schönbergi sõprade kutsel külastasime eelmise kuu lõpul meie sõprusvalda, kellega oleme olnud head partnerid
juba 23 aastat. Eriti aktiivne on olnud kahepoolne suhtlemine kooliõpilaste iga-aastaste vahetuste läbi, samuti valla
esindajate külaskäigud Schönbergi ja Haljalasse. Kohtusime sel korral võõrustajate juures Älvdaleni valla esindajatega Rootsist, kes on Schönbergi sõprusvald olnud juba 40
aastat. Kolmepoolsest kohtumisest sündis uus võrgustik
Balti kolmnurk, mis avab tulevikus uued võimalused õpilasvahetuseks Haljala ja Älvdaleni vahel ning kelle näol leidsime valla jaoks uue sõbra ja koostööpartneri.
Kool
Kas uus koolihoone ikka tuleb? Küllap on kogukonnaliikmetel tekkinud üksjagu teadmatust ja küsimusi uue
koolihoone hetkeseisu ja tuleviku kohta, mistõttu selgitan
mida oleme senini teinud ja mis teoksil. Põhikoolide rahastamise määrus on Euroopa Komisjonis kooskõlastamisel
ning ootab jätkuvalt ministri allkirja. Ülehindasime paraku
nii abikõlbulike tegevuste toetamise tingimusi ja nende
jõustumise tähtaega kui ka projekteerimise ja ehitustegevuse ajakava. Vähemalt aasta võrra oleme igatahes ajakavast maas. Samas hindame oma positsiooni teiste taotlejate kõrval väga konkurentsivõimeliseks ja tugevaks. Oleme eeltööna kehtestanud ehitustingimustega detailplaneeringu, tellinud olemasolevale koolihoonele ehitusliku
ekspertiisi ning vastu võtnud põhikoolile ülemineku otsuse. Kooli poolt on valminud optimeeritud ruumiprogramm
ning ees seisab veel meie finantsvõimekuse analüüs, et valmis ehitada energiatõhus ja innovaatilise õpikeskkonnaga
koolihoone koos spordihoonega, kus oleksid tagatud vähemalt tänased väljakumõõtmed ning ruumid toetavateks
treeninguteks. Kindlustame algavast õppeaastast maakonna gümnaasiumites õppivatele Haljala valla gümnasistidele tasuta transpordi ja koolilõuna.
Suvi
Soovin teile rikast ja lõõgastavat kultuurisuve, palju päikest ja merd, positiivset meelt ja energiat.
Leo Aadel

Tänud jaanitulelistele
Tänavune Aaspere jaanituli on selleks korraks peetud
ning aeg on tänada ilmataati suurepärase ilma eest, Aaspere Agrot ja Baltic Fibres`it jaanivõistluste auhindade
eest, Aaspere noori lõkkemeistreid Ahti Järvet, Heidi
Toomejõed, Jüri Kuslapit, Marko Lippu ja teisi, kes suuremal-vähemal määral abiks olid. Pika pai teeme ka endile!
Aitäh!
Aaspere Külakoda

Haljala raamatukogu
on juulis ja augustis avatud
kolmapäevast reedeni
kell 9:00 kuni 17:00.

Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp
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.
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Haljala delegatsiooni visiit sõprusvalda Schönbergi

Käesoleva aasta veebruaris saatis Haljala valla Saksamaa sõprusvald Schönberg küllakutse kolme valla sõpruskohtumiseks. Küllakutse ajendiks oli tähistada Schönbergi
valla ja Rootsis asuva Ålvdaleni valla sõprussidemete 40
aastapäeva, Schönbergi valla ja Haljala valla sõprussidemete 23 aastapäeva ning eesmärk pidada plaane edasise
koostöö jätkamise võimalustest kolme valla vahel.
Nii saigi teoks kolme valla sõpruskohtumine Shönbergis,
27.-31. maini. Kuna eesmärgiks oli arutada edasisi koostööplaane eri valdkondades, oli küllakutsujate soov, et delegatsiooni kuuluks lisaks vallavanemale ja volikogu esimehele ka vabaühenduste esindajad. Haljala valla delegatsiooni kuulusid vallavanem Leo Aadel, volikogu esimees
Margus Punane, vallavalitsuse liige Epp Orgmets, volikogu
kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees, MTÜ Haljala Noortekeskus juhatuse liige ja õpilasvahetuse eestvedaja Greete
Toming ning Haljala Kultuuriseltsi esinaine Riina Must.
Schönbergis veedetud viis päeva olid väga vaheldusrikkad ja töised. Enne, kui alustati sisulise tööga töötubades
oli võimalus külastada valla erinevaid, nende jaoks olulisi,
objekte ja asutusi. Külastuste käigus tõdesime, et kuigi oleme erinevad nii suuruselt kui ka rahvaarvult, mille alusel
meil siin valdasid peamiselt võrreldakse, on omavalituse
mured ja probleemid suures plaanis sarnased. Külastasime
veepuhastusjaama, kus parasjagu olid käimas ehitustööd
uue biogaasi mahuti rajamiseks. Nimelt toodetakse kogunenud setetest jaama tööshoidmiseks biogaasi – ehk on
see koht, mida ka meie saaksime tulevikus rakendada. Külastasime kohalikku haigekassa rahastatavat taastusravikeskust, mis oli sarnane meie SPA hotellidega. Saime võimaluse võrrelda Schönbergi luteri kirikut Haljala kirikuga,
samuti rääkis kohalik kirikuõpetaja põhjalikult kiriku ajaloost, kogudusest, kirikuhoone ehitamisest ja sellega seotud probleemidest. Schönbergi kirikuhoone on võrreldes
Haljala kirikuhoonega siiski uus ehitis, kuid erilise ehitusviisi tõttu on kohalikud mitu korda pidanud kindlustama jumalakoja seinu, et need laiali ei vajuks. Meie visiidi eelviimasel päeval oli võimalik kuulata ka jumalateenistust ja
soe tunne hiilis südamesse, kui kirikuõpetaja kogudusele
vallas viibivatest külalistest teada andis. Arvan, et meie
kõikide jaoks oli meeldejäävaim vabatahtliku tuletõrjedepoo külastamine. Shönbergi kohalikus komandos on
kokku 74 vabatahtlikku ja garaažis on 5 erineva otstarbega
masinat.
Kuna Schönberg on arvestatav suvituspiirkond (suviti

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 16.06. 2015.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Jaan Meerits, Peeter Orgmets,
Margus Punane, Koidu Saamot, Aleks Strazdin, Riina
Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming.
Istungilt puudusid: Rainer Lille, Olev Lipp ja Anti Tõld.
Otsustati: 1. Kinnitati Haljala valla konsolideeritud majandusaasta aruanne;
2. Kehtestati õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulude hüvitamise kord. Kord reguleerib Lääne- Virumaa
üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle
elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald, sõidutoetuse andmise ning
sõidukulutuste hüvitamise.
3.Kompenseerida koolilõuna Haljala Gümnaasiumi 1.-12.
klassi õpilastele ja Lääne-Virumaa üldhariduskoolide
gümnaasiumiõppe õpilastele, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald, riigieelarvest
valla-ja linnaeelarvetele koolilõuna kulude katmiseks
määratud eraldiste ja õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse hinnavahe vallaeelarvest. Samuti kompenseerida Haljala Gümnaasiumi 1.-3. klassi õpilastele hommikueine maksumus vallaeelarvest.
4. Kehtestati Haljala Lasteaed Pesapuu muude kulude
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruseks
01.septembrist 2015.a senise 24 euro asemel 26 eurot.

kasvab elanike arv mitmekordseks), siis on nende jaoks
ülioluline suvitajate heaolu ja selleks tehakse esmapilgul
lausa uskumatuna tunduvaid asju. Nimelt uhub meri talve
jooksul ära suurema osa rannaliivast ja igal kevadel pumbatakse liiv, mis on kandunud kaugele merre, suurte laevadega merepõhjast üles ja tuuakse tagasi randa. Puhkajatele
aga ei ole oluline mitte ainult rand ja vesi, vaid ka muud vaba aja veetmise võimalused. Vald on võtnud ette suuremahulised investeeringud, et arendada piirkonda tervikuna nii sai meile osaks viibida ühe osa pikemast kergliiklusteest, 1,2 kilomeetrise lõigu, avamisel. Sündmus sai kajastust ka kohalikus ajalehes „Probsteier Herold“, kus ühele
pildile mahtusid Plöni maavanem Stephanie Ladwig,
Shönbergi vallavanem Dirk Osbahr ja Haljala vallavanem
Leo Aadel.
Kui küllakutsuja viimase aja muudatustest ülevaade saadud, istusid kolm valda ühise laua taha, et leida edasisi
koostöökohti. Kohe avastati ka meie ühisele koostööle nimi - „Baltic Triangle“. Kolme töörühma ettepanekud olid üllatavalt sarnased. Kõigi ühine soov oli jätkata ja arendada
õpilasvahetust ning alustada kolmanda sektori koostööd,
samuti teha koostööd ametnikevahetuse käimalükkamiseks. Nii meile kui ka rootslastele pakkus erilist huvi vabatahtlike päästjate omavaheline kogemuste vahetamine.
Ühise mõttetöö tulemusel pandi kirja olulisemad koostöökohad ja konkreetsed tegevused, mida pooled on nõus vedama, kui otsustajad (volikogud) on nõus edasist koostööd
rahastama:
- Haljala ja Ålvdaleni noored saavad juba järgmisel aastal
küllakutse Schönbergi spordiühingult jalgpalli nelipühaturniirile;
- kolme valla noored kohtuvad juba järgmisel aastal
Schönbergis;
- Haljala vald võõrustab sõprusvaldade esindusi kihelkonna 775 aastapäeval (2016);
- Schönberg on valmis korraldama kolme valla vabatahtlike tuletõrjeühingute kokkusaamise;
- Haljala valla eestvedamisel valmib kolme valla ühine
veebileht („Baltic Triangle“);
- Euroopa päeva tähistamine Haljalas aastal 2017;
- ühiselt jätkatakse koostööprojektide rahastamisvõimaluste otsimist.
Riina Must
Haljala Kultuuriseltsi esinaine
5. Kehtestati alates 2016.aastast maamaksu määraks
Haljala vallas 2,5 % maa maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,6
% maa maksustamishinnast aastas. Alates 2017 aas-tast
haritava ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2,0 %
maa maksustamishinnast aastas.
6. Muudeti Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise korda. Korra alusel on 2015/2016 hooajast tasu-ta
lumetõrje teenuse õigus isikutel, kelle kinnistul paik-nev
eluhoone ning kinnistu eratee asuvad avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistu on avalikust
teest rohkem kui 150 meetri kaugusel.
7. Delegeerida Haljala Vallavalitsusele Ehitusseadusti-kus
sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded.
8. Muudeti Haljala Vallavolikogu määrust „Veeseadusega
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Haljala Vallavalitsusele“.
9. Tunnistati kehtetuks Haljala valla ehitusmäärus.
10. Otsustati taotleda tasuta Haljala valla munitsipaalomandisse Haljala vallale kuuluvate kohalike teede alu-ne
ja neid teenindav maa Vanamõisa külas Satsu tee-osad 1
ja 3 ning Põdruse külas Komi teeosa nr 2.
11. Muudeti Haljala Vallavolikogu otsust „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“, täpsustades maa pindala
osa.
12. Infotunnis räägiti koolihoone ja võimlaga seonduvat
ning katlamaja ehitusest.
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Ehitusseadustiku rakendumine 01.07.2015
Alates 01.07.2015 hakkab kehtima uus ehitusseadustik,
mis võrreldes täna kehtiva ehitusseadusega teeb kohaliku
omavalitsusega asjaajamise lihtsamaks: alates 01.04.2016
rakendub elektrooniline teavitamine ning loa taotlemine
(täna paberkandjal). Uue seaduse üheks eesmärgiks ongi
vähendada bürokraatiat ja kiirendada asjaajamist. Uue regulatsiooni järgi on muutunud ehitamise mõiste- ehitamise tulemusel tekib ehitis või muutuvad selle füüsikalised
omadused. Seega näiteks värvimine ja tapeedi paigaldamine on samuti ehitamine. Ajakirjandusest on läbi käinud
arutelu, et nimetatud tegevused on projektikohustuslikud,
kuid täna võib siiski väita, et tapeedi vahetamiseks või ehitise värvimiseks pole ehitusprojekt vajalik. See on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht, kuigi
kohati võib uut seadust tõlgendada erinevalt.
Tasub teada, et tulevikus ei pea teavitama kohalikku
omavalitsust, kui ehitatakse või lammutatakse alla 20 m2 ja
kuni 5 meetri kõrguseid hooneid. Täna on detailplaneeringu kohustusega aladel sellistest ehitistest teavitamine kohustuslik. Uus seadus kaotab väikeehitise mõiste ning
kaob ka kirjaliku nõusoleku taotluste mõiste.
Uus ehitusseadus toob välja ehitise nõuded ehitusprojektile, ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele, mis on lisatud ehitusseadustiku lisades tabelin a j a m i l l e g a s a a t e t u t v u d a R i i g i Te a t a j a s
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001. Kuna tabelid on
mahukad, siis ei ole võimalik artiklis kõike välja tuua.
Uus mõiste ehitusteatis on kohalikku omavalitsust ehitustegevusest teavitamine ehitusregistri kaudu (alates
01.04.2016) ning teavitamine asendabki täna kehtivat KOV
kirjalikku nõusolekut väikeehitise püstitamiseks. Kui teavi-

tamine ehitisregistri kaudu ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis kohalikule omavalitsusele ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt
kümme päeva enne ehitise ehitamise alustamist. Kui KOV
ei ole peale ehitusteatise esitamist 10 päeva jooksul esitanud lisanõudeid, siis võib teatise esitaja asuda hoonet
püstitama.
Uus mõiste kasutusteatis on kohalikku omavalitsust ehitusregistri kaudu teavitamine ehitise kasutuselevõtuks,
mis asendab väikeehitise kasutusluba. Kui KOV 10 päeva
jooksul ei esita lisatingimusi, siis võib hoone kasutusele
võtta. KOV poolt lisatingimuste esitamise puhul pikeneb
menetlus 30 päeva võrra. Ehitus- ja kasutusteatise esitajad
ei pea tasuma riigilõivu.
Kui tänane ehitusseadus väikeehitise püstitamisel ei
nõua ehitusprojekti (20-60 m2 ehitis), siis alates 01.07.2015
selliste ehitiste puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga.
Ka ehitusloa või kasutusloa taotlus (üle 60 m2 või üle5 m
ehitis) ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu
(alates 01.04.2016). Kui ehitusloa või kasutusloa taotlust ja
sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need kohalikule omavalitsusele ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Menetlemise tähtaeg 20 päeva asemel on 30 päeva.
Uue ehitusseadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud vähematel juhtudel kui täna. Uue seadustiku kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustusega hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks, rajamiseks või laiendamiseks enam kui

33% esialgsest mahust või juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seadus sätestab, et hiljemalt 01.01.2020 ehitusregistri
andmed korrastatakse ja ehitisregistri andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata
hooned. Kohaliku omavalitsuse üksus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi. Kohaliku omavalitsuse üksus lähtub kontrollil korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest, vajadusel
koostab ettekirjutusi.
Alates 01.07.2015 on ebaseaduslikult ehitatud ehitise
ehitusregistrisse kandmise eest riigilõiv 500 EUR. Seega
vaadakem ehitusregistrist järgi www.ehr.ee, kas kõik teie kinnistu hooned on kantud ehitusregistrisse või tuleb hakata
neid seadustama, et ennetada järelevalveametniku (või
ehitusnõuniku) sekkumist.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib korrakaitseorgan (KOV) rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja
sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele
isikule 6400 ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.
Ehitusseadustik sätestab ka vastutuse ehitusseadustiku
nõuete rikkumise eest, mille eiramise korral võib füüsilist
isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (täna
1200 EUR) ning juriidilist isikut rahatrahviga 32000 EUR.

asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
4. Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Kisuvere
külas Kiili maaüksusele.
5. Anti kirjalik nõusolek Aaspere külas, Saapa kinnistule
majapidamisabihoone (aida) püstitamiseks, Kasetuka kinnistule majapidamise abihoone (aida) püstitamiseks ja
Kavastu külas Linnupõllu kinnistule kuuri püstitamiseks.
6. Tehti volikogule ettepanek taotleda tasuta Haljala valla
munitsipaalomandisse Haljala vallale kuuluvate kohalike
teede, Vanamõisa külas Satsu tee, teeosad nr 1 ja 3 ja
Põdruse külas Komi tee teeosa nr 2, alune ja nende teenindamiseks vajalik maa.
7. Seoses lubatust suurema pindalade erinevusega tehti
volikogule ettepanek muuta moodustatava katastriüksuse
Võsu mnt 6a pindala.
8. Kinnitati munitsipaalomandisse antud Vanamõisa külas
Vahe tee, Aaspere külas Aedniku, Haljala alevikus Uus põik
6 katastriüksuste pindalad ja sihtotstarve.
9. Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 1. juulist 2015
tehti volikogule järgmised ettepanekud:1) delegeerida ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded
Haljala Vallavalitsusele; 2) tunnistada kehtetuks Haljala
Vallavolikogu 21. novembri 2006 määrus nr 19 „Haljala valla ehitusmäärus“; 3) muuta Haljala Vallavolikogu 22.01.
2013.a määrust nr 73 „Veeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Haljala
Vallavalitsusele“.
10. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise korda selliselt, et alates
2015/2016 hooajast teostatakse avalduse alusel tasuta lumetõrje kinnistutel, mis asuvad kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest rohkem kui 150 meetri kaugusel.
11. Tunnistati riigihankel „Haljala valla mustkattega teede
1,5x pindamine“ edukaks pakkumuseks AS Eesti Teed
poolt esitatud pakkumus, kui madalaima hinnaga
pakkumus.
12. Määrati erateede remondi toetus neljale isikule.
13. Nõustuti MTÜ Aaspere Külakoda poolt avaliku ürituse
„Aaspere jaanituli“ korraldamisega 20. juunil Aaspere Külakoja lõkkeplatsil.
14. Tehti volikogule ettepanek kinnitada alates 1. septembrist 2015.a Haljala Lasteaed Pesapuu muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruseks 26 eurot
(seni kehtib 24 eurot).
15. Tehti volikogule ettepanek kompenseerida alates
2015/2016. õppeaastast kõikide Lääne-Virumaa üldhariduskooli gümnaasiumiosa statsionaarses õppes õppivate õpilaste, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald, sõidukulud sõiduks kooli ja koolist
koju.
16. Tehti volikogule ettepanek kompenseerida kõikide Lääne-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiõppe õpilastele, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald, riigieelarvest valla- ja linnaeelarvetele koolilõuna
kulude katmiseks määratud eraldiste ja õpilaste koolilõuna
tegeliku maksumuse hinnavahe vallaeelarvest.

Vallavalitsuse istungil 10.06.2015
1. Väljastati ehitusluba Tallinna mnt 11 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ja kuuri rekonstrueerimiseks abihooneks.
2. Anti kasutusluba Põdruse külas Kodupaiga kinnistul
asuvale elamule ehitise katuse rekonstrueerimisel.
3. Anti kirjalik nõusolek Aaspere külas Antoni kinnistule
abihoone püstitamiseks ja suveköögi rajamiseks, Varangu
külas, Kingu kinnistule juurdepääsutee rajamiseks läbi Kimalase ja Tagametsa kinnistute, Põdruse külas Minu kinnistule kuuri püstitamiseks ning Pehka külas Rünka kinnistul asuva kuuri rekonstrueerimiseks kuur-kasvuhooneks.
4. Kooskõlastati Kandle külas Koppeni kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
5. Anti määramata tähtajaks üürile Haljala vallale kuuluv
korteriomand nr 7, asukohaga Põdruse küla Kodupaiga
kinnistu.
6. Kinnitati munitsipaalomandisse antud Haljala alevikus
asuva Veskijärve tänava maaüksuse piirid, pindala, sihtotstarve ja maksustamishind.

Tiit Jõgi
Kunda linnavalitsuse järelevalveametnik

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 20.05.2015
1. Kinnitati AS-i Haljala Soojus 2014.a majandusaasta aruanne.
2. Määrati toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 530,46 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas 556,39
eurot.
3. Kiideti heaks Haljala valla 2014. a konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne ja esitada audiitorile arvamuse
saamiseks.
4. Anti kirjalik nõusolek Varangu külas, Mätta kinnistule
sauna püstitamiseks.
5. Kooskõlastati Võle külas, Männiku kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
6. Määrati erateede remondi- ja ehitustööde toetus seitsmele isikule.
7. Kinnitati munitsipaalomandisse antud Haljala alevikus
asuvate Aasa, Välja tänava ja Välja tn 1 maaüksuste piirid,
pindala, sihtotstarve ja maksustamishind.
8. Nõustuti Kisuvere külas Kiili kinnistu ja Adami kinnistu
piiride muutmisega.
Vallavalitsuse istungil 26.05.2015
1. Väljastati projekteerimistingimused Aasu külas Kaksikute kinnistule omareoveepuhasti projekteerimiseks ja
Varangu külas Mätta kinnistul asuva hoone laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks garaažiks.
2. Anti kirjalik nõusolek Haljala alevikus, Uus tn 16b kinnistule kuuri püstitamiseks.
3. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate Schönbergi
tee 4, Uus põik L1, Tervete tn L1, Muda tee, Lihulõpe tee,
Tehnika tänav L3, Rakvere kõnnitee ja Võsu kõnnitee
maaüksuste sihtotstarbed.
4. Kinnitati 2015.a hajaasustuse programmist toetuste
saajate nimekiri.
5. Määrati 2015 aasta Peeter Toominga nimeline fotopreemia Vivian Ainsalule.
6. Esitati Haljala valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne volikogule kinnitamiseks.
7. Tehti volikogule ettepanek tõsta põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär alates 01.01.2016. a 1,6
%-ni maa maksustamishinnast aastas ja alates 01.01.2017.
a 2,0 %-ni maa maksustamishinnast aastas ning Haljala
valla 2016. aasta eelarvesse planeeritav täiendav tulu ~7
tuhat eurot kasutada 2016. a eelarves kaasava eelarve
rakendamisel.
8. Eraldati reservfondi jäägist 134 eurot matusetoetuse
maksmiseks.
Vallavalitsuse istungil 03.06.2015
1. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu suveperioodi töökorraldus alates 01.juunist 2015.a (29. juuni kuni 26. juuli
2015 on lasteaed suletud).
2.Väljastati projekteerimistingimused septiku ja imbväljaku
ning puurkaevu projekteerimiseks Haljala vallas Võle külas
Männiku kinnistule.
3. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Kooli tn 2 kinnistul

Vallavalitsuse istungil 19.06.2015
1. Määrati hooldus- ja põetustoetus ühele isikule.
2. Määrati kahele isikule igakuine sotsiaaltoetus isikliku
abistaja teenuse eest tasumiseks.
3. Määrati toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 590,72 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas
465,40 eurot.
4. Väljastati ehitusload Essu külas Endla kinnistul asuva
laut-kuuri rekonstrueerimiseks, Aasu külas Lättemäe kinnistule üksikelamu püstitamiseks, Essu külas Mõisa tn 1
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ja Tatruse külas
Männiku kinnistul asuva üksikelamu rekonstrueerimiseks.
5. Anti kirjalik nõusolek Põdruse külas Mätliku kinnistul
asuva kuuri rekonstrueerimiseks, Haljala alevikus Põllu tn 4
kinnistul asuva 12-korterilise elamu korterisse õhksoojuspumba paigaldamiseks, Aaviku külas Kadaka kinnistule
sauna ja grillikoja ehitamiseks ning Haljala alevikus Tallinna
mnt 21 kinnistule kuuri püstitamiseks.
6. Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus Tallinna mnt 25 kinnistule sidekaabli projekteerimiseks ning
Aaspere külas Serve kinnistule elamu ja sauna projekteerimiseks.
7. Nõustuti kolme maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse jätmisega riigi maareservi.
8. Kinnitati Haljala valla munitsipaalomandisse antud Uus
tn 11b maaüksusele plaani- ja kaardimaterjali määratud
piirid, pindala ja maksustamishind ning määrati katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa ja koha-aadressiks Uus tn 11b, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa.
9. Anti nõusolek MTÜ Varangu Külaselts poolt avaliku
ürituse „Varangu jaanituli“ korraldamiseks 20.juunil 2015.a.
10. Esitati volikogule menetlemiseks volikogu otsuse
„Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava
2014 - 2026 vastu võtmine ja avalikule väljapanekule
suunamine“ eelnõu.
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Haljala Valla Sõnumid

Jaanituled Haljalas, Varangul ja Aasperes

Juuni 2015

Õnnitleme vanemaid...
Merle Kusma ja Heinrich Pärnpuu
Siim Marcus Pärnpuu 01.06.2015

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
Juuli õnnitlused
87

Asta Aleste

31. juuli

85

Asta Erapart

31. juuli

83

Inga Metsar
Vilma Kari

01. juuli
04. juuli

82

Hilde Lehtmets

31. juuli

81

Helvi Allikvee
Milvi Tambik

06. juuli
16. juuli

80

Imbi Lani
Reino Lotto

11. juuli
31. juuli

75

Anni Põdra

04. juuli

70

Jüri Reinart
Jaak Lillepea

05. juuli
29. juuli

65

Aino Meigas
Toivo Kaljula
Helja Heinberk
Marianne Tamberg

02. juuli
04. juuli
06. juuli
15. juuli

60

Sirje Niitmets
Aare Rohumets
Ene Martma

12. juuli
18. juuli
23. juuli

55

Sulev Kiviberg
Riho Kingumets
Pille Raud
Urve Karton
Marina Länts

09. juuli
10. juuli
12. juuli
20. juuli
29. juuli

50

Rein Õiso
Urmas Antonis
Liilia Rohumets

Peeter Toominga nimelise
fotopreemia pälvis Vivian Ainsalu
Tänavuse Peeter Toominga nimelise fotopreemia pälvis
Vivian Ainsalu võistlustöödega „Ballett“. „Fotograafia juurde jõudsin 20 aasta eest keskkoolis, kus minu esimeseks
kaameraks oli vana hea Zenit. Eelkõige huvitab mind loodusfotograafia, peamiselt tõmbavad metsa linnud-loomad, kuid vahel käin püüdmas ka maastikke. Viimasel ajal
olen leidnud tee inimeste pildistamise juurde. Kõige enam
meeldibki mulle neid kaht ühendada, panna ühte kaadrisse
kokku nii loodusfoto kui ka portree,” ütleb Vivian.
Tänavune fotokonkurss teemal „Helid pildis“ oli pühendatud muusika-aastale ning preemia anti välja üheksandat
korda. Kokku esitati 64 võistlustööd, s.h. Aserbaidžaanist,
mis andis konkursile rahvusvahelise mõõtme. Facebooki
kaudu korraldatud rahvahääletusel sai kõige enam hääli
Mahammad Ismayilovi foto „Traditsiooniline tulekahju“.

07. juuli
09. juuli
22. juuli

Augusti õnnitlused
92

Vilma Kivistik

16. august

86

Helvi Nimmo
Salme Hainla
Meeri Martinson
Maria Vainlo

04. august
15. august
24. august
26. august

84

Valter Laanemets
Vilma Keskküla
Heino Ambos
Lembit Mägi

05. august
07. august
21. august
31. august

81

Elmiine Raudberg
Rein Lehtmets
Laine Saar

15. august
27. august
31. august

80

Elle-Vahta Tamm

18. august

70

Maire Voronov

20. august

65

Riho Mets

09. august

60

Villu Lahi
Viive Kiis
Merike Kuslap
Andrus Sõgel

11. august
11. august
18. august
21. august

55

Toomas Mehide
Evi Tamm

16. august
24. august

50

Lauri Salumäe
Raivo Tõnurist
Mati Pullat
Peeter Rätsep

03. august
19. august
22. august
31. august
Tiia Saar
09.03.1951 - 24.05.2015
Marta Nõlvak
23.04.1915 - 31.05.2015
Vello Õunsalu
09.01.1938 - 04.06.2015

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Ivan Kolesnik
27.07.1922 - 07.06.2015

