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Haljala võõrustas Schönbergi sõpru
7.-9. juulini tähistasid Saksamaalt Plöni kreis ja LääneViru maakond omavahelise sisuka ja laiapõhjalise koostöö
25. aastapäeva. Lääne-Viru maavalitsus, Rakvere linn,
Haljala vald, Viru-Nigula vald, Rakvere ametikool, LääneViru naisliit võõrustasid Lääne-Virumaal kokku ligi 60 külalist Plöni kreisist, sealsetest omavalitsustest ja ühingutest.
Pidustused said maakondlikul tasandil avalöögi 7. juulil,
kui toimus sõprussuhete kroonika „Sõpruse viljad. Früchte
der Freundschaft" esitlus ja fotonäituse avamine LääneVirumaa Keskraamatukogus. 8. juulil leidis Rakveres AQVA
konverentsikeskuses aset konverents „25 aastat maakondade vahelist koostööd ja 10 aastat Eestil Euroopa
Liidus", avati kunstinäitus Rakvere galeriis ning peeti soe ja
meeleolukas sõprusõhtu Rakvere linnuses.
Omavalitsuse poolt tervitasime Schönbergi valla esindajaid Haljalas esmaspäeva ennelõunal. Esindajate hulka
kuulusid vallavanem Dirk Osbahr, volikogu aseesimees
Jürgen Cordts, volikogu liikmed Heike Dzuiba ja Moritz
Keppel ning Schönbergi administratsiooni esindaja Jürgen
Dräbing.
Vallamaja kohvilauas tutvustasime omavalitsuse tänaseid ja homseid arenguplaane, peale mida külastasime
lasteaeda, rahvamaja ja Viru Õlu. Kolmapäeval tegime ringsõidu põhjarannikule, kus külalised tutvusid kihelkonna
kaunimate paikadega. Kosutavat lõunasööki pakkus
Mäehansu talu ning lahkumisõhtut tähistasime kohalikus
Pereköögi pubis.
Oma kohalolekuga austasid meid sel õhtul valla aukodanikud Toomas Varek kui sõprussuhete maaletooja
ning Jüri Sikkut kui pika-aegne sõprussuhete edendaja.
Külalised kinkisid meile suunaviida, mis kinnitab, et meie
sõpruse vahel ei ole riigipiire ning sõprusvald Schönberg
asub meist vaid 1855 km kaugusel. Haljala valla poolt andsime tänukingitusena üle Eve Sisa kavandi järgi ja Marge
Salumäe poolt kootud seinavaiba, millesse on põimitud
meie vappide kirevad värvid ning mida kroonib õnnetähena kaheksakand. „Seda sümbolit on eesti rahvariiete
mustrites ja ornamentikas laialdaselt kasutatud. Kaheksakand sümboliseerib tähte, õnnetähte. Ta on Põhjanaela
sümbolina suunanäitaja, hoides eksimise eest. Koidu- ehk
õnnetähena on ta ka uue päeva, uue õnne alustaja. See
õnnetäht kaitseb meie hinge ja vara, kaitseb kõike“.

Suunaviit, mis kinnitab, et vahemaa Haljala ja Schönbergi vahel on vaid 1855 km.

Fotomeenutus maakaitsepäeva tähistamisest Haljalas

Kaheksakand sümboliseerib õnnetähte.
„Sõprussidemete humanitaar- ja sotsiaalabi roll ning
meie järelaidatava positsioon on tänaseks asendunud vastastikku kasuliku koostööga, kus domineerib projektikesksus ja Euroopa Liidu fondide toetus ühistegevusteks ning
partnerluse arendamiseks," rääkis Lääne-Viru maavanem
Einar Vallbaum.
Lääne-Virumaa ja Plöni kreisi 25. aastapäeva maakondlikud pidustused said teoks Lääne-Viru Maavalitsuse
korraldamisel ning Europe Directi Lääne-Virumaa
teabekeskuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kaasabil.
Rahalist toetust saadi programmist „Kodanike Euroopa".
Oma panuse andsid ka Schleswig-Holsteini - Eesti Plönis
tegutsev sõprusühing ja Plöni kreisivalitsus. Sõprussuhete
aastapäevi on kombeks tähistada viie aasta tagant vaheldumisi Lääne-Virumaal ja Plöni kreisis. 20. aastapäeva
peeti Plönis, 15. aastapäeva aga samuti Lääne-Virumaal.
Leo Aadel
vallavanem
Maakaitsepäeva fotod: Heili Nõgene
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Haljala Valla Sõnumid
2014/15. õppeaasta
esimene koolipäev algab
traditsioonilise avaaktusega

1. septembril kell 8.00
Haljala rahvamajas
7.45 kogunevad 1. ja 12. klassi õpilased
II korruse fuajeesse
8.00 kooliaasta avaaktus
rongkäik koolimajja
9.30-10.15 klassijuhataja tund, pildistamine
10.15 jätkub pildistamine Eesti Õpetaja
autähise juure
11.00 väljuvad õpilasliinide bussid

2014/15. õa lähevad Haljala
Gümnaasiumi 1. klassi
1A klass
Riiko Altmäe
Kristian Anton
Emma Antonis
Tristan Jahi
Alar Kasela
Andreas Kuusküll
Anna-Lotta Kütt
Marleen Laigu
Karl-Andri Lillepuu
Nele Limberg
Arles Lõbu
Carmen Martis
Ingmar Pohlak
Kreete Liset Sokolov
Jakob Toming
Klassijuhataja Meliita Proosa

1B klass
Heiko Einberg
Hugo Hiiemäe
Kätriin Kalvet
Kirke Marleen Kool
Stefi Laht
Mihkel Liiv
Eneli Lütt
Kaarel-Gustav Mets
Georg Nõlvak
Annes Ossi
Christofer Palm
Robert Pullat
Veiko Semjonov
Meribel Sepp
Laura Stüf
Sten Marten Villenthal
Klassijuhataja Evelin Teiva

Haljala vallavalitsus ootab
vanu mälestusi ja fotosid
Hea vallakodanik, 2016. aastal tähistame Haljala kihelkonna 775. aastapäeva. Seoses sellega oleme eesmärgiks
seadnud väärika ajalooraamatu väljaandmise. Kutsume
üles meie rikka kultuuri ja ajaloo talletamiseks esitama
vallavalitsusele vanu mälestusi, fotosid ja postkaarte.
Palume esitada võimalusel materjalid vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Rakvere mnt 3, Haljala. Fotod ja
postkaardid tagastame nende esitajatele.
Valgusfoori paigaldamise ajalooga seoses palub Haljala
Vallavalitsus edastada fotomaterjali või ajalehe väljalõiget
sellest ajast.

TEADE
Haljala Vallavalitsus korraldab Haljala vallas Haljala alevikus asuva Rakvere mnt 10 kinnistu (katastritunnus 19002
:003:0016) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 8. septembril 2014 kell
16.00 Haljala rahvamajas (Tallinna mnt 13, Haljala).
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda
alates 2. septembrist 2014 Haljala valla kodulehel
http://haljala.kovtp.ee/
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale uue koolihoone rajamiseks ehitusõiguse
määramine, üldiste maakasutustingimuste määramine ja
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.
Planeeringuala suurus on 45 802 m².

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.
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Koolirahva aastaratas
Kooliminekuga seoses on Eesti maarahva kirjandusteadvusesse põlvest põlve kinnistunud ühe raamatu alguslause: „Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid...”
Klassikaliselt muinasjutuline algus pärineb möödunud
aegadest. Kuidas tänasel päeval nii tähtsaid kõnelusi, nagu
selleks on kooliaasta alguse tarkusepäev, alustada? Iga
algus on ilus, koolitee on kõigi alguste tee...
Tore, et tänapäeva Eestis kooliaasta algab ikka ühel ja samal kuupäeval, alati 1.septembil. Selle päeva tähtsus puudutab pea tervet ühikonda, taaskord saame koonduda ühise mütsi alla ja soovida tulemuslikkust meie kasvale põlvkonnale. Ühiskonna taastootmine on koolidele põhiülesanne.
Ilusaid hetki ei ole inimese elus sugugi palju ja seepärast
tasuks neid tulevikuski mäletada. Kooliminek toimub küll
igal aastal, kuid iga kord on see kordumatu - olgu nad siis
esimese klassi tulijad või vanemad õppurid, lastevanemad,
õpetajad, kelle kõikide süda siis ühes rütmis tuksub.
Ajaga kohtumine ei ole mul täna juhuslik mõte - kooliaasta on ajamõõt. Kooliaastad on nagu elu, mis liigub rattas. Aastaga jõuab ju kõike läbi elada, ajavood on ettearvamatud.
Inimesed justkui kardavad pikka sügist, kuid sügiskuud
toovad loodusesse ilusad värvid, rikkaliku saagi ja kodudesse kaunid õhtud, et asuda tarkust taga nõudma. Varsti
ootame kõik koos pühalikku jõuluaega ja jaanuaris on maailm jälle noor. Südatalvel tuleb maadelda õppeainetega,
pressida vahest ka vastutuult. Varakevadeti valdab meid
tunne, et ilus kevad oma vabanemistundega ei taha ega
taha tulla. Ja jälle suvi - unistus, kust peame läbi käima, et
unustada kooliga seotud ebameeldivus ja kinnistada möödunud õppeaastal omandatud koolitarkus, et siis minna
rõõmsati uuele ringile (rattasse).
Aja taltsutamine on inimelu põhilisi probleeme. Kord
kaob aeg käest, kord ta ei liigu. Kord ta väsitab tühjuse,

Haljala valla raamatukogude
lahtiolekuajad
1. septembrist 31. maini 2014
Haljala raamatukogu
E 11:00 - 19:00; T 10:00 - 18:00; K, N, R 9:00-17:00
L, P suletud
Aaspere haruraamatukogu
E, T, N 9:00 - 17:00
K, R, L, P suletud

kord ületäituvusega. Kord voolab ta nagu jõgi või möödub
kergelt nagu tuul.
On tulnud tund, mis nõuab taaskord süvenemist. Aeg on
pöörata oma pilk ja süda kooli poole. Noor inimene vajab
originaalsust, elurõõmu, tegutsemislusti, kuid ainuüksi
sellest on vähe. Veel on vaja teadmisi ja õpikutarkust, otsimisi ja leidmisi.
Head, koolilapsed ja -noored, õpetajad, lapsevanemad,
loodan, et te kindlasti jõuate 1. septembril õigeks ajaks,
pisut enne aktuse algust. 2014/2015. õppeaasta esimene
kohtumine on meil päris varakult ja see toimub paigas, kus
kunagi asus Haljala kool, praegu aga Haljala rahvamaja.
Veskijärve-äärne vana koolimaja valmis 1922. aastal.
HALJALA KOOL alustab 328 õppeaastat, 31. aastat
gümnaasiumina.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Taotluse lumelükkamiseks
saab esitada 1. septembrini
Haljala Vallavalitsus annab teada, et kõigil hajaasustusalal asuvate erateede omanikel, kelle eratee on pikem kui
200 m, on võimalik esitada kuni 01.09.2014 taotlus Haljala
Vallavalitsusele tasuta lumetõrje teostamiseks. Määruse
Haljala valla erateede tasuta lumetõrje teostamise korra
kohta leiab Haljala Vallavalitsuse kodulehelt
http://haljala.kovtp.ee/.
Lisainformatsioon: Haljala valla majandusspetsialist
Marko Teiva tel 50 63 753, e-post: marko.teiva@haljala.ee

Varangu haruraamatukogu Varangul
T 09:00 - 17:00 ja R 09:00 - 16:00
E, K, N, L, P suletud
Varangu haruraamatukogu Essus
E ja K 09:00 - 17:00
T, N, R, L, P suletud

MTÜ Lääne-Viru Mesindusselts
kutsub liituma ja kaasa mõtlema kõiki, kes
huvituvad mesinduse ja mesilaste
käekäigust.
Täpsem info www.virumesi.ee

Sigade Aafrika katku
puudutav info on koondatud
veebilehele www.seakatk.ee
Kogugem Eestimaa
loodusrekordeid!
Suure maailma suur loodus on rekordeid täis ja ka Eestis
on kodumaised loodusrekordid täiesti olemas. Olgu siis
selleks meie kõrgeim tipp Suur-Munamägi või 134 aastane
ebapärlikarp või maailma ilusaim metsisemäng Majakivil.
Mõte hakata Eestimaa loodusrekordeid koguma on noor.
Sellest võiks sündida eraldi teos „Meie loodusrekordid”,
kus kõik rekordid sees. Parim teose kokkupanija on Eesti
rahvas ise. Selleks tuleb kõikidest rekorditest teada anda
allakirjutanule, kes kõik rekordid kokku kogub. Ühe rekordi
kirjeldus võiks olla soovitatavalt 5-20 lauset pikk ja nii hea
jutujooksuga, et selle saab otse raamatusse panna. Saadetavad rekordid paluks vormistada doc või docx failiformaadis. Kõik rekordid, mis on ka tegelikult rekordid, pääsevad raamatusse.
Rekordeid oodatakse aadressil marek53@hot.ee
Marek Vahula

2014. aastal on Eesti naaberriikides Lätis, Leedus ja
Poolas diagnoositud mitu sigade Aafrika katku juhtumit.
Eestis veel seakatku diagnoositud ei ole, kuid 40 km
ulatuses Läti piirist on kehtestatud puhvertsoon.
Seoses sigade Aafrika katku ohuga soovib Põllumajandusministeerium teavitada kõiki inimesi. Kuna on
teada, et Eestis on jätkuvalt loomapidajaid, kelle sead välitingimustes vabalt liiguvad, siis on suurte seafarmide omanike tungiv palve, et ka neid teavitataks taudiohust, sest
taudi diagnoosimine Eesti territooriumil mõjutab kogu
Eesti seakasvatussektorit.
Ühtlasi on oluline teavitada ka inimesi, kes seakasvatusega kokku ei puutu, sest nad võivad olla viiruse edasikandjaks. Oluline märksõna on siinkohal kahtlase/
teadmata päritoluga liha piiriäärsetel turgudel. VTA on
kontrollimas kõiki seafarme üle Eesti, samuti on tugevdatud kontrolli sealiha ja sealiha toodete üle väiketurgudel.
Me kõik saame kaasa aidata, et see taud Eestisse ei jõuaks.
Alates 15. augustist on koondatud kogu sigade Aafrika
katku puudutav info veebilehele www.seakatk.ee, info sellel
lehel täieneb pidevalt.

August 2014

Haljala Valla Sõnumid

Hea vallakodanik, osale valla
arengu kavandamisel!

Haljala Vallavolikogu

Arengukava on dokument, mis puudutab iga vallas elavat
inimest või siin tegutsevat ettevõtet. Kehtiv arengukava kajastab ja kavandab erinevate valdkondade arengut kuni
aastani 2020. Euroopa Liidu uus finantsperiood ja uued
võimalikud investeeringud kohustavad tegema pikemaajalisi plaane ning nõuavad valla arengu kavandamist kuni
aastani 2020. Majanduslik olukord sunnib aga tegema valikuid.
Arengukava avalikud arutelud toimuvad Haljalas ja kolmes valla suuremas keskuses, algusega kell 18:00:
teisipäeval, 02. septembril, Aaspere Külakojas;
kolmapäeval, 03. septembril, Varangu Külakeskuses;
neljapäeval, 04. septembril, Essu Külakeskuses
esmaspäeval, 08.septembril, Haljala Rahvamajas.
Kui tunnetad, et midagi väga olulist on vallas tegemata
või on valdkondi, mida peaks eelisarendama, siis esita oma
arvamus/ettepanek 09. septembriks 2014. aastal Haljala
Vallava l itsuse kantseleisse või meili aadressil
ettepanekud@haljala.ee
Vallavalitsus soovib Haljala valla arengukava muudatusettepanekud esitada septembrikuu volikogu istungile.
Arengukavaga on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel
www.haljala.ee.
Avalikud internetipunktid on kõikides valla raamatukogudes.
Vallavalitsus

Haljala Vallavolikogu istungil 31.07. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerit ,Margus Punane, Peeter Orgmets, Koidu Saamot,
Riina Tamberg ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Greete Toming, Tiit Toming ja Aleks
Strazdin.
Otsustati:
1. Jätta Lia Raudmägi poolt esitatud vaie Haljala
Vallavolikogu 20.mai 2014 otsuse nr 47 „Haljala vallas,
Kõldu külas asuva Kõldu veisefarmi detailplaneeringu
kehtestamine“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata;
2. Jätta Kairi Kivistiku poolt esitatud vaie Haljala Vallavolikogu 20.mai 2014 otsuse nr 47 „Haljala vallas, Kõldu külas asuva Kõldu veisefarmi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata;
3. Nõustuda OÜ'le Rivalte Grupp loa andmisega Haljala
valla haldusterritooriumil asuvate kinnisasjade omandamiseks.
Haljala Vallavolikogu istungil 19.08. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
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Meerit, Margus Punane, Peeter Orgmets, Aleks Strazdin,
Riina Tamberg ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Koidu Saamot, Greete Toming ja Tiit
Toming.
Otsustati:
1. Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmise-ga
tähtajatult ja tasuta Elektrilevi OÜ kasuks Haljala valla
omandis olevale Rakvere mnt 19a kinnistule;
2. Muuta Haljala Vallavolikogu 19.04.2011.a otsust nr
138 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ seoses
pindala muutumisega.
3. Muuta Haljala Vallavolikogu 19.02.2013.a otsust nr
209 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ seoses
pindala muutumisega.
4. Anda Haljala Vallavalitsusele luba lihtmenetlusega riigihanke „Haljala valla 2014-2016 majandusaastate konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannete
auditeerimine“ korraldamiseks.
5. Nimetada Haljala Rahvamaja nõukogusse Eleri
Aitmani asemel volikogu esindajaks Margus Punane.
6. Suunata Haljala valla 2014-2020 arengukava eelnõu II
lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 9.september 2014. Septembrikuu alguses toimuvad ka arengukava avalikud arutelud piirkondade keskustes.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 11.06.2014
1. Anti kirjalik nõusolek Idavere külas, Vahtralehe kinnistule
garaaži ja varjualuse püstitamiseks.
2. Väljastati ehitusluba Essu külas, Mõisa tn 2 kinnistul
paikneva tootmishoone laiendamiseks.
3. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Vallavalitsuse istungil 19.06.2014
1. Määrati toimetulekutoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 848,16 ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 960
eurot.
2. Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
3. Määrati ühele isikule sotsiaaltoetus tugiisikuteenuse
eest tasumiseks.
4. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Võsu mnt 11 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks.
5. Väljastati kasutusload Võle külas Mullamäe kinnistul loomakasvatuskompleks küünile ja Essu külas Madismäe kinnistul asuvale laguun-tüüpi lägahoidlale.
6. Väljastati kirjalik nõusolek Haljala alevikus Võsu mnt 35
piirdeaia rajamiseks.
7. Määrati erateede ehitus- ja remonditööde toetus korteriühistule Haljala Vesta, Haljala alevikus Tallinn mnt 18 kinnistul asuva eratee korrastamiseks.
8. Määrati Haljala alevikus Sõstra maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
9. Otsustati muuta alates 01. septembrist 2014.a Haljala
Vallavalitsuse ja Stadnik Toitlustus OÜ vahel sõlmitud
toitlusteenuse osutamise lepingut toidupäeva maksumuse
osas (toidupäeva maksumus 1,26 eurot).
10. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 3149 eurot toetuste maksmiseks vastavalt töötasustamise alustele.
11. Eraldati Haljala valla 2014. aasta eelarvest tegevustoetust MTÜ-le Aaspere Külakoda 353,62 eurot vihmavee torustiku remondiks ja Segapidi Seltsile 300 eurot Moldovas
Criulenis toimuval rahvusvahelisel folkloorifestivalil osalemise kulude osaliseks katmiseks.
Vallavalitsuse istungil 02.07.2014
1. Lõpetati ühe isiku hooldus ja hooldajatoetuse maksmine.
2. Suunati üks toetust vajav isik valla poolt osaliselt finantseeritavale hooldekodu teenusele.
3. Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus isikliku
abistaja teenuse eest tasumiseks.
4. Hajaasustusprogrammi raames finantseerimiseks esitatud taotluste hindamiseks ja rahastamisettepaneku tegemiseks moodustatud komisjon ettepanekul rahuldada
Leena Trilljärve, Ojar Greenbergi ja Mart Leppiko ning Aivo
Põdra taotlused.
5. Väljastati ehitusluba Võle külas Männiku kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Anti kasutusluba Haljala alevikus Tallinna maantee kõnniteele.
7. Väljastati raieluba kahe kuuse raideks Haljala alevikus
Võsu mnt 20 kinnistul.
8. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
9. Nõustuti Neste Eesti Aktsiaseltsile välisõhu saasteloa

väljastamisega Haljala alevikku Metsvindi tee 1 ja Metsvindi tee 1b kinnistutele rajatavale Neste Haljala automaattanklale.
Vallavalitsuse istungil 16.07.2014
1. Otsustati jätta Haljala Vallavalitsuse järelevalveametniku
Tiit Jõgi poolt 13.06.204 Hansa Antiik OÜ-le koostatud
ettekirjutuse peale esitatud vaie ettekirjutuse tühistamise
nõudes rahuldamata.
2. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku summas 726 eurot.
3. Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
4. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Perve,
Vanamõisa küla, Haljala vald, L-Virumaa, kanalisatsioonitorustiku ehitamine“ aruanne.
5. Väljastati kasutusluba Vanamõisa külas, Perve kinnistul
asuva reoveepuhasti kasutamiseks.
6. Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Kandle külas asuva
Kopliotsa kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamiseks ja
Suurekivi kinnistu madalpinge liitumiseks.
7. Kinnitati Haljala Rahvamaja töötajate koosseisu alates
04.augustist 2014.
8. Anti kirjalik nõusolek Aaspere külas Tamme tee 1 kinnistul asuva teraviljahoidla piirdetarindi rekonstrueerimiseks.
9. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 44 kinnistul asuva majapidamisabihoone osaliseks lammutamiseks.
10. Esitati volikogu otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine
OÜ-le Rivalte Grupp kinnistute omandamiseks“.
Vallavalitsuse istungil 23.07.2014
1. Määrati toimetulekutoetus viiele toetust vajavale isikule
kokku summas 594.14 eurot.
2. Anti kirjalik nõusolek:
- väikeehitise (kelder) püstitamiseks Põdruse küla Tagavälja
kinnistule;
- väikeehituse (majapidamishoone) püstitamiseks Kisuvere
külas Luha kinnistule;
- Sauste külas, Kadapiku kinnistule viiva juurdepääsutee
korrastamiseks;
- kanalisatsioonitorustiku ja heitvee puhasti rajamiseks
Essu külas Endla kinnistule;
- kanalisatsioonitorustiku ja heitvee puhasti rajamiseks
Pehka külas Tehvani kinnistule;
- külmaveetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja heitvee
puhasti rajamiseks Aaspere külas Kõrgevälja kinnistule.
3. Väljastati ehitusluba Põdruse külas Valli kinnistul asuva
üksikelamu rekonstrueerimiseks ja Põdruse külas Anti kinnistul asuva suvila-majapidamisabihoone rekonstrueerimiseks.
4. Väljastati projekteerimistingimused Metsvindi tee 1 kinnistu elektrivõrguga liitumise projekti koostamiseks, Tatruse külas Männiku kinnistul asuva üksikelamu rekonstrueerimiseks ja Võle külas Männiku kinnistu elektrivõrguga liitumise projekti koostamiseks.
5. Väljastati OÜ-le Viitna Toidutare reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Sauste külas Tammetalu kinnistule, eksponeerimiskestusega 01.07.2014 kuni 31.12.2014.
6. Jäeti rahuldamata jäätmevaldaja taotlus segaolmejäätmete mahuti tühjendamise sageduse muutmiseks.
Vallavalitsuse istungil 30.07.2014
1. Määrati Võsu mnt 4 kinnistu võõrandamise tingimused ja

läbiviija. Otsustati võõrandada Võsu mnt 4 kinnistu kirjaliku enampakkumise korras, määrata alghinnaks 38 000
eurot, osavõtumaksu suuruseks 10 eurot ja tagatisraha
suuruseks 10 % alghinnast.
2. Väljastati kasutusluba Põdruse külas Anti kinnistul paiknevale suvila-majapidamisabihoonele.
3. Anti kirjalik nõusolek Kavastu külas Vahtra kinnistul kanalisatsiooni ja heitvee puhastusrajatisele ja Põdruse külas
Tõnise kinnistul üksikelamu välispiirete muutmiseks.
4. Anti kasutusluba Liiguste ja Kärmu külas asuvale elektripaigaldisele.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondist 2888 eurot toetuste
maksmiseks vastavalt töötasustamise alustele.
6. Väljastati raieluba raide teostamiseks Võsu mnt 7a
kinnistul ja Haljala aleviku ringristmiku töötsoonis.
7. Anti kirjalik nõusolek Idavere külas Oja kinnistul kanalisatsioonitorustiku ja heitvee puhastusrajatise rajamiseks.
8. Suunati üks toetust vajav isik osaliselt valla poolt finantseeritavale hooldekodu kohale.
9. Nõustuti koha-aadresside muutmisega järgmiselt: Aaspere küla Kadarpiku uueks nimeks Kuusealuse, Auküla külas Mäe ja Mäepõllu kinnistute liitmisel maaüksuse uueks
nimeks Veskikivi ja Essu külas Pargi tn 10 kinnistu jagamisel
uued aadressid Pargi tn 10 ja 10a.
Vallavalitsuse istungil 06.08.2014
1. Väljastati ehitusload Haljala alevikus Metsvindi tee 1 ja
Metsvindi tee 2 kinnistute elektriliitumispunktide rajamiseks.
2. Anti kirjalik nõusolek Kõldu külas Metsaveere kinnistule
tiigi rajamiseks.
3. Anti raieluba Võsu mnt 1 kinnistul ühe vahtra ja Võsu mnt
6 kinnistul ühe vahtra langetamiseks.
4. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
5. Esitati volikogule eelnõud munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste Veskijärve tn 3a Haljala alevikus ja Kivimäe mü Essu külas pindalade täpsustamiseks.
6. Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu lahtiolekuajad kuni
31. augustini 2014.a järgmiselt: Haljala raamatukogu E, T, N
ja R 09:00–17:00 ja K 10:00–18:00; Aaspere haruraamatukogu E, K ja N 09:00–17:00; Varangu haruraamatukogu
Varangul T 09:00–17:00 ja R 09:00–16:00; Varangu haruraamatukogu Essus E ja K 09:00–17:00.
Vallavalitsuse istungil 13.08.2014
1. Anti kirjalik nõusolek varikatuse ehitamiseks Veskijärve
tn 4 kinnistule.
2. Väljastati ehitusluba Põdruse külas Põhjala kinnistul asuva kuuri täielikuks lammutamiseks.
3. Määrati erateede ehitus- ja remondi toetus Võsu mnt
18a kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks.
4. Anti üürile Põdruse külas Kodupaiga kinnistu asuvas kortermajas kolm korterit.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 200 eurot Haljala
Rahvamaja veebilehe uuendamiseks.
6. Esitati volikogule otsuse eelnõu „Haljala valla omandis
olevatele kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine
Elektrilevi OÜ kasuks“.
7. Nimetati esindajad Terviseameti poolt moodustatavasse
Haljala perearsti konkursi komisjoni.
8. Kiideti heaks Haljala valla arengukava 2014-2020 eelnõu
ja esitada volikogule menetlemiseks.
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Haljala Valla Sõnumid

Kes Sa oled, Kristi Jõemets?
Oled Haljala valla uus ehitus- ja planeerimisspetsialist. Palun tutvusta end lühidalt vallalehe lugejatele.
Minu nimi on Kristi Jõemets ja ma olen pärit suurest perekonnast Ida-Virumaalt Sondast, kus veetsin oma lapsepõlve. Olen abielus ja kasvatan imearmast tütart, kes läheb tänavu sügisel juba teise klassi.
Arhitektuurialase kõrghariduse omandasin Tallinna
Tehnikakõrgkoolis ning peale kooli lõppu, 2001. aastal,
asusin elama Rakverre, kus pesitsen tänaseni. Koolijärgsed
aastad töötasin põhikohaga Rakveres erasektoris (projekteerimisettevõtetes), kus tegelesin peamiselt detailplaneeringute ja väiksemate ehitusprojektide koostamisega. Aastatel 2007-2014 töötasin põhikohaga Jõhvi Vallavalitsuses
arhitektina ja planeerimisspetsialistina, kus sain väga hea
kohaliku omavalitsuse töökogemuse oma ala spetsialistina. Jõhvi töö kõrvalt omandasin tänavu aastal ka magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis õigusteaduse erialal.
Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Ma olen selline rahutu hing, et mulle meeldib kogu aeg
tegevuses olla ja niisama kodus teleka ees aega surnuks ei
löö. Armsaim kohustus on tütre kasvatamine, mis nõuab
suure osa vabast ajast. Käin meeleldi teatris ning veedan
palju kvaliteetaega pere ja sõprade seltsis. Püüan regulaarselt aega leida ka sportimiseks, eriti südamelähedane
on viimased kümmekond aastat olnud jooksmine. Seda
rohkem oma lõbuks, kuid osalen meelsasti ka rahvaspordiüritustel. Ka sel aastal olen taas ööjooksu stardis, eesmär-

giga ikka iseenda tulemust parandada.
Kuidas satusid Haljalasse ehitus- ja planeerimisspetsialistiks?
Töötasin enne Haljalasse tulekut Jõhvis, kuhu sõitsin
peaaegu igapäevaselt Rakverest 6,5 aastat. Selline tohutu
sõitmine väsitas ja kahju oli ajast, mis kulus autosõidule.
Arvan, et andsin enda panuse Jõhvi arengusse parimal viisil
ja aeg oli lihtsalt küps tööalasteks muutusteks. Lisaks saan
Haljalas omandada kogemusi ka ehitusspetsialistina. Nii

Kes Sa oled, Siiri Püss?
Oled Haljala vallas ametis maakorraldajana. Palun
tutvusta end ka vallalehe lugejale.
Siiri Püss, sündinud ja põhiliselt elanud Rakveres. Kõrgharidus on Eesti Põllumajandusülikoolist, olen õpetanud
geodeesia eriala. Varasemad töökohad on olnud Kadrina
Vallavalitsuses geodeet-maakorraldajana ja sel ajal tegelesin põhiliselt tagastatavate maadega, siis maamõõtja Geodes maamõõdubüroos, seejärel Rakvere Linnavalitsuses ca
3a jällegi geodeet-maakorraldaja ning 2003.a märtsist ca
7,5 aastat Maa-ametis, kus tegevusvaldkonnas oli osakonna juhtimine, mis tegeles üle Eesti katastrimõõdistamiste
kontrollimisega. Maa-ametist oli koondamine seoses
struktuuri muudatustega. Seejärel olin töötu ja õppisin ümber ning praeguseks olen ka massöör ja tegelen ettevõtjana
selles valdkonnas.
Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Käin rattaga sõitmas, nii saame koos elukaaslasega tutvuda uute paikadega, nt selle suve eesmärgiks on käia vaatamas vanu mõisate kohti. Ka käime rattamatkadel, traditsioonilised matkad on igal aastal Läti erinevates piirkondades, sellel kevadel oli Leedus Palanga ja Klaipeda matk.
Talvel suusatan ja ikka korra talve jooksul on soov käia ka
mägedes slaalomisuuskadega. Meeldib ujuda ja teen kepikõndi, lisaks on veel naerujooga ja pidev täiendamine
massaaži ja sellega lähedaste teemade valdkonnas.
Kuidas sattusid Haljalasse maakorraldajaks?
Lugesin kuulutust ajalehes ja osalesin konkursil. Otsustavaks sai pakutav koormus 0,3 kohta, sest nii jääb mul võimalus teha ka massaaže.
Milliste muredega võib vallakodanik Sinu poole
pöörduda?
Jäänud on maareformi lõpetamine, st ca 15 maaüksuse
suhtes hoonestusõiguse seadmine, maade ja teede munit-

ma siia sattusin.
Milliste muredega võib vallakodanik Sinu poolt
pöörduda?
Kui minu ametijuhendit sirvida, siis võib minu poole
pöörduda väga paljude erinevate muredega alates ehitamisest kuni lumetõrjetööde korraldamiseni. Aga suuremalt
jaolt siis ehitamist ja planeerimist puudutavates küsimustes. Näiteks kui soovite midagi ehitama hakata, siis ongi
just õige aeg minu jutule tulla. Vaatame koos, kuidas ja mismoodi soovitud ehitust saaks realiseerida seadusekuulekalt ja kõige lihtsamalt, aga samas parimal viisil nii, et tekiks meie endi ümber järjest kaunim ja väärtuslikum elukeskkond. Kui teil on mõni vanast ajast pärit hoone, kuid
mis ei ole mingil põhjusel ehitisregistris, siis tasub jällegi
minu poole oma murega pöörduda.
Millisena tahaksid näha Haljalat kümne aasta
pärast?
Haljala on väga omapärane koht ka täna, siin on olemas
kõik eluks vajalik – kool, lasteaed, töökohad, kirik, pubi,
pood, tankla ja kergliiklustee. Siit saab väikese ajakuluga
Rakveresse ja ka Tallinn ei ole kaugel, samuti on meri lähedal. Mida veel võiks tahta... Ma usun, et Haljalast saab väga
atraktiivne, aktiivse ja sportliku kogukonnaga kvaliteetne
elukeskkond, kuhu sooviks elama tulla iga noor pere, kes
eelistab linnakärale väikest ent turvalist, kaunist ja hästi
toimivat elukeskkonda. Loodan, et saan anda oma panuse
sellisesse arengusse.

Õnnitleme vanemaid...
Tene Toomejõe
Ott-Armin Toomejõe 17.07.2014
Anu ja Meelis Kuzma
Brita Kuzma 30.07.2014
Marju Lilles ja Reino Rosar
Revo Rosar 13.08.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

sipaliseerimine. Oluline valdkond on aadressiandmete korrastamine. Kodanikel on kinnistutega seotud teemad, st
maakorraldustoimingute (jagamised ja liitmised, piiride
korrastamine jms) teostamine. Lisaks tegelen raielubadega
ja korraldatud jäätmeveoga. Siinkohal on oluline märkida,
et olen tööl osalise koormusega ning Vallavalitsuses kohal
esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Millisena tahaksid näha Haljalat kümne aasta
pärast?
Elanike ja maksumaksjate arv võiks suureneda, sest
Haljala asukoht on soodne, siit pääseb hästi liikuma mitmesse suunda. Haljalast võiks olla kergliiklustee Rakvereni,
oleks hea rattaga sõita Rakvere vahet.

Kuidas kalossid said uue välimuse
Juuli algul toimus Varangu
seltsimajas esimene õpituba projekti „Õpime ja meenutame“ raames. Malle
Kaarmanni juhendamisel
valmisid naiste osavate kätega tõelised kunstiteosed mis siis, et kõigest kalossid
said värvidega peale kaunid
õied ja mustrid. Nüüd peale
kuuma suve on nendega
palju rõõmsam sügisesse
kõndida, sest iga kalossipaar on ainulaadne, teist
sarnast pole.
Järgmisesse õpituppa
augusti lõpus on oodatud
traaditööhuvilised. Hea võimalus lastel koos issidega
tulla ja midagi vahvat meisterdada.
Urve Kingumets,
Varangu Külaseltsi
juhatuse liige
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Kalossid said pori sisse astumiseks liigagi ilusad.
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