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Rattaralli Haljala vallas
Sellel aastal sai ette võetud kolmas rattaralli Haljala
vallas. Nagu eelmiselgi aastal oli etappe viis: kaks etappi
Haljalas, lisaks etapid Varangul, Aukülas ja Aasperes.
Erinevalt eelmise aastaga said osavõtjad valida kahe
erineva distantsi vahel - lisandus pikem distants, kus tavapärast võistlusmaad sai läbida kaks korda.
Medalikomplekte jagati välja 29 (11 laste vanuseklassis,
11 lühemal ja 7 pikemal distantsil). Kokku osales võistlejaid
erinevatel etappidel 50, mis on mõnevõrra suurem kui
eelmisel aastal.
Kõik viis etappi olid täis sporti ja emotsioone. Aitäh
kõigile osavõtjatele!
Korraldaja SK Aaspere soovib tänada kõiki abilisi, kes
aitasid rattarallit läbi viia, ning toetajaid: Pere Pubi,
Kristallkotkas, Maheda Palkmaja, Haljala Ehitusmaterjali kauplus,
Bellus Furniture.

Põnnide 3-võistlus 2013
Teist aastat järjest kogunesid vanavanemate päeval hulk
pisikesi ja natuke suuremaid spordihuvilisi Haljala staadionile. Üheskoos võeti ette PÕNNIDE 3-VÕISTLUS.
Proovile pandi end samadel aladel, mis eelmiselgi korral –
kaugushüpe, pallivise ja jooks. Ka sel aastal oli vanuseklasse neli (kuni 3-aastased; 4-5-aastased; 6-7-aastased;
suured inimesed ehk emmed-issid). Võrreldes eelmise
aastaga oli osavõtjaid rohkem, mis korraldajatele loomulikult palju rõõmu valmistas. Kõige pisemaid oli sel korral
12; 4-5-aastaseid 11 ning suuremaid lapsi 3 – kokku 26 last.
Täiskasvanuid, kes võistlesid omavahel väikese viguriga 3võistlusel, oli kokku 27.
Sarnaselt eelmisele aastale oli ilm hilissuviselt ilus ja kõik
osavõtjad olid väga vahvad.
Korraldajad soovivad tänada kõiki sportlasi ja kaasaelajaid ning kohtumiseni järgmisel aastal!
Eleri Aitman

Rattaralli osavõtjad pärast autasustamist.

Põnnide 3-õistluse osavõtjad pärast autasustamist.

Kes Sa oled, Annika Salak?
Juba mitu kuud töötab
Haljala vallas uus ehitusja planeerimisspetsialist
Annika Salak. Palun
tutvusta end lühidalt ka
vallalehe lugejale.
Olen 26 aastane neiu, elanud Haljalas alates viiendast eluaastast ning viibinud vahepeal mitmed aastad pealinnas ennast täiendades kõrgkoolis ning
omandades kogemusi erialasel töökohal. Olen reaalse ja praktilise ellusuhtumisega ning seetõttu olengi
jõudnud ehituseerialani.
Millega tegeled vabal
ajal? Mis on Sinu hobid?
Kuulun Üliõpilasselts
Ericius tegevjuhtkonda
(MTÜ Ericius on Tallinna
Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna tudengeid,
õppejõude ja vilistlasi
ühendav selts). Tegelen
spordiga ja meeldib teistele
kaasa elada. Armastan reisimist, filme, fotograafiat,
teatrit ja lugemist. Sõidan
suvel mootorrattaga ning
talvel lumelauaga. Lisaks
olen huvitatud kinnisvara
renoveerimisest ja mööbli
restaureerimisest.
Milliste muredega võib
vallakodanik Sinu poole
pöörduda?
Vallakodanik võib minu
poole pöörduda kõikide küsimustega, mis puudutavad
ehitust ning planeerimist.
Mis tõi Sind selle ametikoha juurde ja mis teeb
Sind selle jaoks sobi-

Foto: Inga Tuisk-Kabanen

vaks?
Peale Haljala Gümnaasiumi lõpetamist alustasin
pealinnas õpinguid hoonete ehituse erialal, saanud
kätte kõrgkooli diplomi töötasin kaks ja pool aastat
Innopolis Insenerid OÜ-s
mudelprojekteerimise projektijuhina kuniks leidsin
võimaluse kolida tagasi
kodukanti ja liituda Haljala
vallavalitsuse kollektiiviga.
Millisena tahaksid näha Haljalat kümne aasta
pärast?
Soovin, et Haljalast kuju-

neks tugev tõmbekeskus
Virumaa siinses pooles, kus
lastele on olemas lasteaed,
jätkusuutlik kool ning head
võimalused vabaaja sisustamiseks ja sportimiseks,
kus ettevõtjad näeksid häid
võimalusi ettevõtluse arendamiseks ning kodanikele
töökohtade pakkumiseks,
kus oleks meeldiv elada
ning kuhu tahaksid tulla
tagasi noored talendid, kas
siis Haljala elutegevust
arendama või siis linnaelust
vaheldust otsima.

Foto: Eleri Aitman

8. oktoobril 2013 kell 19.00

Haljala Gümnaasiumi lastevanemate
üldkoosolek
Milline on hariduselu Haljala vallas? Kuidas jätkata gümnaasiumina?
Õpilased on meil siin ju olemas! Kas rekonstrueerida vana koolimaja
või ehitada uus? Mida arvavad meie poliitikud?
Küsimusi on palju, millele õpetajad, õpilased, lapsevanemad,
vilistlased ja vallakodanikud vastuseid loodavad saada. Selleks on
oodatud 8. oktoobril 2013 toimuvale laiendatud lastevanemate
koosolekule küsimuste esitajad ja vastajad. Visioone hariduselust
annavad edasi kõik Haljala vallas registreeritud erakonnad,
valimisliidud ja üksikkandidaadid. Kooliga seotud küsimused võib
esitada koosolekul nii suuliselt kui ka enne koosolekut kirjalikult.
Koolimaja on avatud 18.00, et lapsevanemad saaksid kohtuda
klassijuhatajaga ja vaadata üle klassiruumid.
Tulge kuulama, kaasa rääkima ja otsustama meie laste tuleviku
üle!
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Kandidaat nr. 155 Meelis Kuzma
Kandideerides kolmandat korda Haljala Vallavolikogu
valimistel üksikkandidaadina küsitakse minult palju, miks
ma teen seda üksi ja ei ole liitunud mõne nimekirjaga. Peamine põhjus seisneb ikkagi selles, et vaid nii on valijal võimalik anda oma hääl sajaprotsendiliselt kindlale inimesele,
kartmata, et selle toel osutub valituks hoopis keegi teine.
Küll pean tunnistama, et see nõuab omajagu julgust, kuna
valituks osutumiseks tuleb üksinda saavutada sama tulemus, nagu peavad seda tegema nimekirjana kandideerijad
ühe esindaja volikokku pääsemiseks. Samas pean üksi välja tulles olema valmis oma sõnade ja tegude eest ka ise
vastutama.
Mis on see kohalik omavalitsus, millele sügisel jälle volikogu hakatakse valima? On olemas arusaam, et vald tähen-

dab vallamaja, kus istuvad ametnikud. Kohalikku omavalitsust võib määratleda ka võimu, territooriumi või eelarve
vaatenurgast. Tegelikult on kõiki eelnimetatuid vaja selleks, et ühes kohalikus omavalitsuses oleks inimestel hea
elada. Teistpidi on vaja neid samu inimesi kui maksumaksjaid, et neile endale hüvesid pakkuda. Reaalsus on
see, et valdade-linnade vahel käib konkurents elanike pärast. Olles ise Haljala valla elanik on minu ootused selles
osas, missuguses keskkonnas ma tahan elada, sarnased
teistega, kes oma peredega siin elavad. Tähtis on, et meie
vallas oleks turvaline elada, võimalik kodu lähedal lasteaias
ja koolis käia (sealjuures kvaliteetset haridust saada) ning
tervislikult ja huvitavalt vaba aega veeta. Seda kõike tahaks
teha kohas, mis väärib oma ilu ja puhtusega kodukohaks

nimetamist. Need on olulised tingimused, mida inimesed
väärtustavad, nende loomine on kohaliku omavalitsuse
ülesanne.
Eraldi tahan välja tuua vajaduse hoolitseda nende inimeste eest, kes vajavad normaalselt toime tulemiseks abi.
Eriti valus on olukord, kus kannatajateks on lapsed, kelle
perel on piiratud võimalused vähem või rohkem vältimatuteks kulutusteks. Me kõik peaksime ka kaaskodanikena
neid märkama ja võimalusel aitama.
Valimistel hea otsuse tegemiseks soovin kõigile edu,
käimasolevad debatid annavad selleks kindlasti piisavalt
mõtteainet. Samuti soovitan teha otsus ära enne, kui haarate pastaka või arvutihiire valiku kinnitamiseks.

Erakond Isamaa ja Respublica Liit - Haljala vald on Haljalast suurem!
Usume, et Eesti asja saab ja tuleb ajada igal pool Eestis.
Me arendame omavalitsusi koos vabakonna ja kohalike
elanikega. Ajame asju ausalt ja läbipaistvalt. Oleme omavalitsuse tulusid ja kulusid planeerides konservatiivsed ja
tulevikku vaatavad. Vaadates tulevikku ja meie ümber toimuvaid muutusi, peame olema avatud suhetes oma lähinaabrite omavalitsustega.
IRL poolt 2013 kevadel läbiviidud küsitluse alusel saime

nr 147 KRISTEL STRAZDIN nr 148 ILVI SUVOROVA

teada, kuidas suhtuvad Haljala valla elanikud oma koduvallas toimuvasse. Haljala vallas ollakse rahul ennekõike
kooli ja lastehoiuga. Valda peetakse turvaliseks elupaigaks
ning Haljalat tugevaks vallakeskuseks. Oluline on tagada,
et Haljala oma tagamaaga sidet tugevdaks ja kohalikule
initsiatiivile kaasa aitaks, sest Haljala vald on oluliselt suurem kui Haljala. Seega kohalike teede olukorra parendamine, inimeste liikumisvõimaluste avardamine, vallapool-

sete sotsiaalteenuste arendamine peavad olema vallaeelarve aruteluobjektid.
Väikese valla võimalused on kasinad, seetõttu peame
olema aktiivsed lisavahendite hankimisel ja iga eelarve
euro otstarbekal kasutamisel, selleks, et see, mis täna rahulolu pakub, nii ka jääks ja inimeste mured lahendusi
leiaks.

nr 149 ILMAR AREN nr 150 MONIKA KREEK nr 151 TAIMO HEINBERK nr 152 EINO LEMBORK nr 153 ALEKS STRAZDIN

Valimisliit Maheda - Haljala vald - meeldiv kodupaik kõigile!
Valimisliit Maheda on Haljala valla volikogus esindatud
olnud juba aastast 1999. Tunneme jätkuvalt huvi Haljala
vallas elavate inimeste hea käekäigu pärast. Meie moto on,
Haljala vald - meeldiv kodupaik kõigile. Vallakodanike ja siin
elavate inimeste heaolu peame oma eesmärgiks ka edaspidi. Siinkohal toome esile mõned olulisemad teemad, mis
meie arvates lähiajal tähelepanu ja julget otsustamist
vajavad.
1.Uue kaasaegse kõikide võimalustega koolihoone
ehitamine.
Pooldame seda mõtet just eelkõige selle tõttu, et uut ja
kaasaegset ning püsikulusid kokkuhoidvat hoonet on alati
soodsam ja mõistlikum ehitada, kui renoveerida senist olemasolevat. Oleme seisukohal, et uue koolihoone ehitamine on järgnevate aastate kõige suurem prioriteet, sõltumata sellest, kas Haljalas säilib gümnaasium või jätkub
hariduse andmine tugevas põhikoolis.
2.Investeerime lastesse.
Peame tähtsaks, et meie vallas oleks iga laps väärtustatud ja oluline. Oleme seadnud eesmärgiks kõikidele
Haljala valla lastele nii koolis kui ka lasteaias, võimaldada
tasuta toit ja 1. klassi minevatele lastele soovime suurendada „ranitsatoetust”.
3. Vallavalitsuse ja volikogu igakülgne koostöö

korteriühistute esindajatega. Korteriühistute nõustamine, elamute renoveerimise vajaduse ja võimaluste osas.
Selleks, et meie kodudes ja valla asutustes muutuksid
küttearved väiksemaks, on vajalik oma hooned ja küttetrassid soojustada ja kaasajastada. Volikogu kohustuseks
saab lähiajal olema alternatiivkütte lahenduse leidmine
Haljala asula katlamajas kasutatavale kulukale gaasiküttele.
4. Haljala valla spordi- ja vabaajaspetsialisti
ametikoha loomine.
Peame vajalikuks luua valda ametikoht, mille esindaja
koordineeriks ja arendaks kogu valla spordi ja külaseltside
ning teiste vabaühenduste tegevust.
Oleme uhked meie seast sirgunud paljude erinevate
spordialade, muusika või muu valdkonna tähtede ja nende
saavutuste üle. Et selline areng oleks jätkusuutlik ka edaspidi, on vaja leida inimene, kellele spordiga seonduv korda
läheb ning kes on valmis panustama oma energiat kõikide
vallaelanike vaba aja veetmise parandamiseks. Olemasolevad kaasaegsed spordirajatised vajavad elanike poolt
rohkem tähelepanu ja kasutamist, sündmuste korraldamine nendel rajatistel ja radadel aitab teadvustada tervisespordi võimalikkusest ja vajadusest.

Hea on teada, et paljudes Haljala valla külades on seltsielu käima läinud. Siinkohal suur tänu ettevõtlikele ja tublide inimestele, kelle eestvedamisel on külaseltside tegemistest palju toredaid mälestusi tekkinud. Tahame toetada
ja soodustada ka edaspidi kõikide kodanikeühenduste,
külaseltside ja muude ühenduste tegevust, et Haljala vallas
oleks hea elada igas asulas ning külas ja huvitav oleks ka
meie külalistel.
Tahame olla eeskujuks meie naabervaldadele,
paneme naabrid Haljala vallas tehtavast positiivselt
rääkima!
-Muudame kõik koos Haljala valla kõige sõbralikumaks ja
meeldivamaks elupaigaks.
-Oleme koostööaltid ja avatud headele mõtetele.
-Hindame ja tunnustame juba tehtut.
Tulge valima!
nr 112 ELERI AITMAN
nr 113 SIIRI HEINPÕLD
nr 114 MARGUS PUNANE
nr 115 RAINER LILLE
nr 116 KALJU KIVISTIK
nr 117 PEETER ORGMETS

nr 118 AVO BERGSTRÖM
nr 119 MARGUS LAIGU
nr 120 IVARI SAMOLBERG
nr 121 MARTI AROS
nr 122 KRISTO LIPP
nr 123 MARTTI SAMOLBERG

Eesti Keskerakond
Meie prioriteediks on jätkusuutlik eelarvepoliitika. Uut
volikogu koosseisu ootab investeeringuterohke aeg: toetusi võiks saada uue koolimaja ehitusele, alternatiivkütte
kasutuselevõtuks, kergliiklusteede ja valgustuse rajamiseks, hoonete renoveerimiseks, avaliku ruumi kujundamiseks. Oluline on eristada tähtsat vähemtähtsast ning
seada prioriteedid, et laenukoormusest hoolimata tuleks
vald toime oma kodanikele elukaare teenuste tagamisega:
lasteaed, kool, arstiabi, eakate teenindus.
Meile on oluline et:
* Haljala oleks turvaline - pakume suuremat toetust
abipolitseinike tegevusele;

nr 102 JAAN MEERITS
nr 102 UNO ABEL
nr 103 KRISTA HÜTSI
nr 104 EERO MANDEL
nr 105 JAAN NURK
nr 106 RAIVO REINIKE
nr 107 KOIDU SAAMOT
nr 108 VELLO SALAK
nr 109 TIIT TOMING
nr 110 ARRI TOOMING
nr 111 ERIK KESKKÜLA

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1200
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.

* hariduse kvaliteet Haljala vallas oleks tagatud;
* taliteed oleks hooldatud vallaelaniku koduväravani;
* rahvamajas toimuks rohkem lasteüritusi;
* sportimisvõimalused koduvallas oleksid lastele tasuta;
*alternatiivkütte kasutuselevõtt alandaks toasooja

hinda;
* ettevõtjaid märgataks ja tunnustataks.
Loodame, et leiame ka uue vallavanema, kes muudaks
valla juhtimise läbipaistvamaks ning teeks rohkem koostööd valla juhtimise eri tasanditel.
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Reformierakond - Me oleme uhked Haljala valla üle
Reformierakonna valimisnimekiri ühendab endas erinevaid sihtrühmi ja tegevusvaldkondi esindavaid ning valla eri
piirkondade tegusaid kodanikke. Meie valitsemiskava eelseisvatel valimistel ei vastandu kellegi nägemusele ja ideedele, vaid otsib konstruktiivset tasakaalu erinevate poliitiliste jõudude vahel eesmärgiga jätkata Haljala valla arendamist valgustatud ja turvaliseks ning pere- ja lastesõbraliku
elukeskkonnaga omavalitsuseks. Meie valitsemist iseloomustavad energia, positiivsus, avatus ja koostöõ.
Adume täie vastutustundega tänast ja homset majandusolukorda, mistõttu teeme võimalusel pigem rohkem kui
täna lubada võime. Sõnastasime neli olulisemat lubadust,
mille eest oleme valmis vastutust kandma:
Ehitame lastele kaasaegse ja inspireeriva õpikeskkonnaga kooli – ja spordihoone. Uuendame koolistaadioni
ala. Jätkame puhke- ja tervisepargi arendamist Haljala alevikus, rajame lastele uusi mänguatraktsioone ja välimänguplatse. Toetame kooliealiste laste igakülgset arengut aktiivse tervisespordi ja huvihariduse edendamisega.
Leiame alternatiivsed lahendused keskküttehinna
langetamiseks, eeltööd selleks on tehtud. Koostöös
erasektoriga arendame üldplaneeringuga kavandatud tööstus –, teenindus - ja elamualasid vallas.
Arendame sotsiaalteenuseid ja tagame vajaduspõhiste
toetuste jõudmise abivajajateni.
Toetame abipolitsei arvu suurendamist ja tegevust turvalisuse saavutamisel. Suurendamaks turvalisust omaalgatuse abil, soodustame uute naabrivalve piirkondade
teket ja toetame toimivaid naabrivalve piirkondi. Jätkame

seni veel valgustamata tiheasustusega Aaspere, Haljala,
Essu, Varangu piirkonna valgustamist, et tagada vallaelanike ohutum liikumine ka pimedal ajal.
Toetame ringristmiku ehitamist Haljala alevikus ning
kergliiklustee ehitamist suunal Rakvere – Haljala – Võsu
ning Aaspere – Haljala – Põdruse. Laiendame rohealasid
läbi puude istutamise ja alleede rajamise valla piirkondadesse. Suurendame veelgi vahendeid valla haljastusele ja
heakorrale.
nr 129 LEO AADEL
nr 130 HELIN TAMM
nr 131 RIINA TAMBERG
nr 132 VIIVI VOORAND
nr 133 OLEV LIPP
nr 134 KULDAR ADEL
nr 135 GREETE TOMING
nr 136 IVAR VAINOLA

nr 139 STEN KARRO
nr 140 AGE KALDE
nr 141 URVE KINGUMETS
nr 142 KAIDO URMET
nr 143 RISTO RÄTSEP
nr 144 ANTI TÕLD

nr 137 LIINA-KRISTIINA
SUVOROVA

nr 145 ANNELI PALM

nr 138 ÜLLE RAAM

nr 146 VLADIMIR BOITSOV

Leo Aadel
vallavanem

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 27.08. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg,
Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep, Toomas Sääsk ja Viivi
Voorand.
Otsustati:
1. Suunata eelnõu „Haljala valla arengukava 2013-2020“
II lugemisele ja määrata parandusettepanekute
esitamise tähtajaks 9.september 2013.a.
2. Suunata eelnõu „Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017“ II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 9. september 2013.a.
3. Kinnitada Haljala aleviku soojamajanduse arengukava
aastateks 2013-2020.
4. Kinnitada Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje
teostamise kord. Määrus jõustub 1.07.2014. Tasuta
lumetõrjet teostatakse erateedel millel on kinnistu omaniku alaline elukoht ning eluhoone kaugus avalikult kasutatavalt teelt on enam kui 200 meetrit.
5. Taotleda tasuta Haljala valla munitsipaalomandisse
Aaspere külas Trahteri tee 1 asuv maaüksus.
6. Muuta vallavanem Leo Aadeli puhkuse ajakava ja
lubada ta puhkusele 23.09-01.10.2013.a.
7. Määrata Eesti Maarahva VI Kongressi delegaatideks
Haljala valla esindajatena Krista Hütsi ja Jaan Nurk.
8. Kuulati infot koolihoonest ja võeti info teadmiseks.
Haljala Vallavolikogu istungil 17.09. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Kalju Kivistik, Olev Lipp,
Jaan Nurk, Margus Punane, Liisa Saamot, Martti
Samolberg, Riina Tamberg, Tiit Toming, Viivi Voorand ja
Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Krista Hütsi, Jaan Meerits, Risto
Rätsep ja Toomas Sääsk.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla arengukava 2013-2020.
2. Kinnitada Haljala valla eelarvestrateegia aastateks
2014-2017.
3. Taotleda tasuta Haljala valla munitsipaalomandisse
Tatruse külas asuv Krossiraja maaüksus.
4. Võtta vastu Kõldu veisefarmi detailplaneering.
5. Moodustada 20. oktoobril 2013.a Haljala Vallavolikogu valimiste korraldamiseks ja hääletamistulemuste kindlakstegemiseks seitsme liikmeline
jaoskonnakomisjon. Nimetada jaoskonnakomisjoni
esimeheks Marju Kirsipu ja komisjoni liikmeteks: Pille
Kalde, Ruti Urban, Leimar Must, Sirje Kiviberg, Aita Mitt
ja Meeli Tamberg.

Vallavanema veerg
Avaliku raha kasutamine on teema, mille vastu kodanikud alati suurt huvi tunnevad ning ka otsuste tagajärgi kõige selgemini tunnetavad. Selleks, et avada kohaliku eelarve
kujundamine kodanike osaluseks, on kasutusele võetud
kaasav eelarvemenetlus. Kaasava eelarve läbiviimine varieerub riigiti, kuid selle põhimõte on selge ja arusaadav:
kohalik volikogu otsustab mingi osa omavalitsuse eelarvest eraldada otsustamiseks kohalikule kogukonnale. Esimese omavalitsusena Eestis võtab Tartu linn 2014. aasta
eelarve koostamisel kasutusele kaasava eelarve, mis tähendab linnaeelarve ühe osa jagamise usaldamist linlastele. Linnaelanike abil hakatakse eelarvet koostama juba sel
aastal. Linlaste otsustada jääb umbes 1% kasutamine Tartu
investeeringute eelarvest. Tartut nõustab kaasava eelarve
ettevalmistamisel ja läbiviimisel e-Riigi Akadeemia, kelle
esindajatega olen jõudnud ka ise kohtuda ja teemat arutada. Miks mitte sarnast näidet kaaluda ka Haljala valla 2014.
a. eelarve puhul, mis tähendaks ca 25 000 euro kasutamise
võimalust lähtudes vallakodanike poolt väljapakutud ideedest ja ettepanekutest.
Vallavalitsus esitas volikogule vastuvõtmiseks kaks olulise tähtsusega eelnõud. Need on „Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“ ja „Haljala valla erateede
ehitus- ja remonttööde toetamise kord“. Esimese määruse
eesmärgiks on pakkuda juba 2014. aastal tasuta lumetõrje
teenuse õigust esialgu 58 kinnistu omanikule ning järgnevatel aastatel kõigile Haljala vallas asuvatele kinnistute
omanikule, kaasomanikele või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutavale isikule, kelle elukoht on
Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja teda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.
2014.aastal esitatud alampiir (pikem kui 200 m) rakendub
seega 58 kinnistu puhul, hooldavate teede kogupikkusega
24,4 km.
2012/2013.a teostati lumetõrjetöid ca 100 km teedel,
kogumaksumusega ca 72000 €. Määruse vastuvõtmisel
kaasneb seega vallaeelarvele täiendav kulu suurusjärgus ca
20-35000 €. Tegemist on ligikaudse hinnanguga kuna viimase 5 aasta lumetõrjekulud on olnud vahemikus 4687000 € ehk kõikumine ca 50% olenevalt talve iseloomust.
Toetamise rakendamine etapiviisiliselt aitab meil paremini planeerida eelarvesse vahendeid erateedel tasuta lumetõrje teostamise rahastamiseks tulevikus kõigil erateedel, mis on pikemad kui 50 meetrit.
Teise määruse eesmärgiks on toetada erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde teostamisel
Haljala valla haldusterritooriumil. Toetuse suuruseks ühe
eratee kohta aastas on kuni 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 600 eurot aastas.
Nimekirja koostamise aluseks on valla eelarves eraldatud rahaline piir ning järgmised põhimõtted: suurim kasusaajate hulk; tööde soodsaim maksumus ja varasem toetuse mittesaamine.

3

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 21.08.2013
1. Määrati toimetulekuteotus kolmele teotust vajavale isikule kokku summas 217,97 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus viiele toetust vajavale isikule kokku summas 575 eurot.
2. Otsustati katta 2013/2014. õppeaasta I poolaastal kahe
õpilase transporditeenuse kulud sõiduks Rakvere Lille
Kooli ja tagasi.
3. Määrati toetust vajavale isikule tasuta koduhooldusteenus.
4. Väljastati ehitusluba Salguse kinnistule Kavastu külas
abihoone püstitamiseks.
5. Kinnitati Põdruse külas Kodupaiga katastriüksusel asuva
korterelamu teenindamiseks vajaliku maa suurus, sihtotstarve ja müügihind.
6. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Tallinna mnt
1b parkla maa-ala suurus, ja maksustamishind.
7. Nõustuti Pehka külas Toomarahva katastriüksusest
kolme eraldi katastriüksuse Toomarahva, Toomapõllu,
Toomametsa moodustamisega.
8. Otsustati esitada Haljala Gümnaasiumi ja võimla ehitusliku ekspertiisi tulemus volikogule tutvumiseks.
Vallavalitsuse istungil 28.08.2013
1. Tehti AS-ile Haljala Soojus ülesandeks korraldada
Haljala kaugküttevõrgu piirkonnas soojuse tootmise varustuskindluse tõstmise ja soojuse hinna vähendamise eesmärgil hange lepingu sõlmimiseks soojuse ostmiseks. Hanke lähtetingimused kinnitab Haljala Vallavalitsus.
2. Tehti AS-ile Haljala Soojus ülesandeks asuda läbirääkimistesse AS-ga Viru Õlu, et välja selgitada võimalused ja
tingimused jääksoojuse baasil toodetud soojuse müügiks
Haljala kaugküttevõrku baaskoormuse osaliseks katmiseks.
3. Otsustati kaardistada Haljala Soojuse ja Viru Õlu vahelised probleemid ja lahendamist vajavad küsimused.
4. Väljastati raieluba Haljala alevikus Rakvere mnt 12 kin-

nistul ühe vahtra raideks.
5. Nõustuti Kavastu külas Mardi katastriüksusest kahe eraldi katastriüksust Mardi ja Mardipõllu.
6. Määrati Tatruse külas Rajasauna kinnistu katastriüksuste
koha-aadressideks Rajapõllu ja Rajametsa.
7. Anti kasutusluba Kavastu külas asuva Kavastu AJ F2
maa-kaabelliinile.
8. Väljastati reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Haljala
alevikus Võsu mnt 1 kinnistule, 02.09.2013 kuni
15.09.2013.a.
Vallavalitsuse istungil 04.09.2013
1. Anti luba AS'le Starman korraldada reklaamüritus Võsu
mnt 5 kauplus Gea juures.
2. Määrati ühele õpilasele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks 2013/2014. õppeaastal.
3. Väljastati projekteerimistingimused üksikelamu projekti
koostamiseks Lättemäe kinnistule, Aasu külas, Haljala
vallas.
4. Väljastati projekteerimistingimused riigimaanteede
17177 Haljala-Käsmu km 1,26 ja 17174 Rõmeda-Põdruse
km 11,40 asuva ristmiku ringristmikuks ümberehitamise
tehnilise projekti (sh välisvalgustuse projekti) koostamiseks.
5. Esitati volikogule otsuse eelnõu „Haljala vallas, Kõldu
külas asuva Kõldu veisefarmi detailplaneeringu vastuvõtmine“.
6. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse Tatruse krossiraja alune maaüksus ja esitati
vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 04.09.2013
1. Toetati Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegiale
esitatud parandusettepanekuid.
2. Tunnistada edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega
riigihankele „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II
etapp“ AS KEL-i Ehitus poolt esitatud pakkumus.
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Haljala Valla Sõnumid

September 2013

Hea valimisõiguslik elanik!

Volikogu liikmel lasub vastutus

20. oktoobril toimuvad kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised.
Kui Teil ei ole võimalik 20. oktoobril tulla valimisjaoskonda, siis andke oma hääl juba eelhääletamisel. Eelhääletamine toimub Haljala vallamajas. Eelhääletada saab 14.,
15. ja 16. oktoobril kella 12.00-20.00-ni. Maakonnakeskustes on võimalik eelhääletada 10.-13. oktoobrini.
Samuti on võimalus e-hääletada alates 10. oktoobrist
kella 9-st ööpäevaringselt kuni 16. oktoobrini kella 18-ni.
Selleks on vaja internetiga ühendatud arvutit, ID kaarti
koos PIN1 ja PIN2 koodidega ning arvuti peab olema varustatud ID kaardi lugejaga. E-hääletust on võimalik teha ka
kõigis avalikes internetipunktides ja Aaspere raamatukogus, Essu raamatukogus, Haljala raamatukogus ja Varangu
raamatukogus nende lahtiolekuaegadel.
E-hääletuse ja valimiste kohta täpsemalt internetis
aadressilt http://www.vvk.ee/
Jaoskonda hääletama tulles palun võtke kaasa
KEHTIV isikut tõendav, riigiasutuse poolt väljaantud,
fotoga dokument.
Valimiste päeval, 20. oktoobril on jaoskond avatud
Haljala Rahvamajas 9.00-20.00-ni.
Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda
hääletamist oma kodus. Kodus hääletamine toimub ainult
valimispäeval. Kodus hääletamiseks palun esitada eelnevalt kirjalik taotlus, millel on taotleja isikuandmed ja taotleja allkiri ning põhjendus kojukutseks. Kirjalikke taotlusi võtab vastu vallakantselei ning eelhääletamise päeval jaoskonnakomisjon.
Valimistepäeval, 20. oktoobril, võtab taotlusi kodushääletamiseks vastu Haljala Rahvamajas asuv jaoskonnakomisjon kella 9.00-st kuni 14.00-ni.Valimispäeval saab
esitada taotluse ka telefoni teel kl 9-14. Taotluse esitamiseks tuleb helistada elukohajärgse jaoskonnakomisjoni
telefoninumbril. Telefoninumbri leiab valijakaardilt või
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt. Taotluse esitamiseks on vajalik teada oma isikukoodi, samuti tuleb komisjoni teavitada kodus hääletamise põhjusest.
Valimistepäeval on käigus ka kaks bussiringi, millega on
võimalik tulla valima. Selleks valige allpool toodud peatustest omale sobiv ja olge õigel ajal märgitud kohas.
BUSSIRINGID VALIMISTEPÄEVAL 20. oktoobril:
Aaspere ring
Põdruse – Kandle ring
Aaspere mõis
11.00
Aasu
12.00
Aaspere keskus 11.05
Arkna teerist 12.05
Liiguste bussijaam11.10
Põdruse
12.10
Kõldu
11.20
Essu
12.15
Kormani sild
11.25
Tammispea tee 12.20
Kavastu Tuvitorn 11.25
Varangu
12.25
Jalumäe
11.30
Pehka
12.30
Sauste
11.35
Aaviku
12.35
Vanamõisa
11.35
Kandle
12.45
Naaritsa
11.40
Võle
12.50
Haljala
Haljala
Tagasisõit Rahvamaja
Tagasisõit Rahvamaja
juurest kell 13.00
juurest kell 14.00

Vähem kui kuu aja pärast on valimised ja omavalitsused
saamas endale uued liidrid, värskendust ja loodetavasti
hulganisti uusi ning häid ideid. Taas on ees ootamas neli
töökat aastat, kus iga volikogu liikmel on oma panuse ja
mõttega võimalus koduvalla arengule kaasa aidata. Oluline
on, et aruteludel oleks otsustajate ring maksimaalselt suur,
otsused põhineksid erinevatel arvamustel ja seisukohtadel
ning kujuneksid välja kompromisside või konsensuse
tulemusena. Seistes seega laiema hulga kogukonna huvide
eest, jõudes lähemale nende ootustele, mis tõenäoliselt
saab olema ka meelepärane enamusele.
Siinkohal tahangi panna südamele tänasele kandideerijale, et see vastutus, mis volikogusse pürgimisel on
võetud, rajaneks tahtel volikogu töös ka edaspidi pühendunult osaleda. Olgu see siis volikogu lihtliikmena või mõnes alalises komisjonis kaasalöömisena.
Juhin tähelepanu jätkuvalt asjaolule, et vallale tähtsaid ja
vajalikke otsuseid teevad 15 inimest, sest täpselt niipalju
on meil ka volikogus liikmeid. Kui sealt puudub mõni inimene, väheneb ka otsustajate arv ja tulemus ei ole enam nii
laiapõhjaline, võib saada liialt kallutatud ning ei kaitse
suure tõenäosusega enamuse huve. Ühtlasi on puuduja
jätnud täitmata oma lubaduse teda valinud ligimese eest
seista ja samuti kohustuse koduvalla töös kaasa aidata.
Seepärast ongi ülioluline, et volikogu töös, igal istungil ja

Tänumeelselt
Margus Punane,
Volikogu esimees

Õnnitleme vanemaid...
Monika Kuus

Marju Kirsipu
Jaoskonnakomisjoni esimees

Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab
aasta lõpus austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel
tänavu täitunud 5-aastase sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad - 55, 60, 65, 70 jne.
Pikaajaliste abielupaaride austamisüritus korraldati Lääne-Virumaal esmakordselt 2012. aastal. Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum avaldas siis lootust, et sarnaselt
paari teise Eesti maakonnaga soovitakse sellest kujundada
ka Lääne-Virumaal ilus traditsioon juhtimaks tähelepanu
pereväärtustele ja pikaajalise abielu võimalikkusele.
Tänavune tunnustamine leiab aset 29. novembril kell 14
Rakvere Kolmainu kirikus. Oma osalemissoovi saab kuni
15. oktoobrini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001
või e-posti teel maavalitsus@l-virumv.ee. Samuti on võimalik oma osalemisest teatada isiklikult maavalitsuse kantseleisse aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, Rakvere. Kõik on
oodatud austamisüritusele kirja panema oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi.

Viktoria Kuus
22.08.2013

... ja sünnipäevalapsi!

Tulge valima, sest iga hääl loeb!

Lääne-Virumaa
kuldpulmapaarid on
oodatud austamisüritusele

koosolekul, osaleks maksimaalne hulk sinna kuuluvaid
inimesi. Kui tervis ei luba, siis jää koju, aga kui kaalumisel on
mis tahes alternatiiv volikogu istugile või koosolekule, siis
pane käsi südamele ja mõtle juba täna sellele, et oled pürgimas kaasa rääkima volikogu toimingutes.
Sel kevadel oli volikogus arutlusel eelnõu, kus tulenevalt
elanike arvu vähenemisest meie vallas, võiks kahandada ka
volikogu liikmete arvu 13-le. Kuid see ei läinud läbi, sest
niiöelda pink oleks lühenenud, mis omakorda mõnede
kohalolijateta võib viia selleni, et otsused põhinevad vaid
käputäie volitatute arvamusel.
Ma väga loodan, et sa, hea kandideerija ning lugeja, ei
võta eelpool väljaöeldut liigse näpuviibutusena, aga kui
volikogu istungitest on puudutud pooltel kordadel, siis nii
see olla ei tohi. Kuid jäägu see hea valija sinu otsustada.
Samas soovitan siinkohal valijal enne hääle andmist lugeda
Delfi vahendusel Hille Hinsbergi (Praxise valitsemise ja
kodanikuühiskonna programmi ekspert) artiklit „Ei maksa
anda oma häält kummitusele”.
Info volikogu istungitel osalemise kohta leiate valla
kodulehelt volikogu protokollide alt.
Tänane kandideerija, kes sa oled valmis ambitsioonikalt
osalema volikogu töös, mitte kogumas hääli ja mõõtmas
oma legitiimsust, tea, et sinu otsused on üliolulised meie
valla edasisele käekäigule. Tee seda pühendunult, siiralt ja
avatult.
Lugupeetud valija, tule valima! Avalda oma arvamust kas
eelhääletusel või 20 oktoobril, see on vajalik nii sinule kui
ka meile kõigile siin koduvallas ja ühtlasi kogu Eestile.
Tule ja loome meeldiva kodupaiga kõigile!

Kõhutantsustuudio Alima alustab kõhutantsu
treeningutega Haljala Rahvamajas alates
neljapäevast, 19.09. kella 18.00-19.00.
Oodatud on kõik huvilised sõltumata vanusest ja
kehakaalust ning taasalustajad.
Eelnev tantsukogemus ei ole vajalik!
Treeningu tasu on 2.50 € kord.
Täpsem info: Epp 55638128, epp.kaljos@mail.ee
HALJALA EHITUSPOOD SULETAKSE
31.10.2013
HINNAD VÄGA SOODSAD, PALJUD KAUBAD 1 EURO

PALUME KÜLASTADA
Eesti Juristide Liidu liige,
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige,
õigusteaduste magister JAAN NURK
osutab tasuta õigusalast nõustamist tsiviil-, kriminaalja väärteoasjades Haljala valla kodanikele.
Tasuline õigusabi osutamine üle Eesti,
esindamine ja kaitse kohtus.
Info: tel. 55 645 158; 32 51 090
e-post: juriidika@hot.ee;
jaan.oigus@hot.ee
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Loida Aleste
Lembit Nurga
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Heldor Kubber
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75
Linda Lotta
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Olev Meltsas
Elve Bergström
60
Tatjana Mazurik
Sirje Abel
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Mati Koovits
Einar Sallaste
Heinar Lauri
55
Aarne Laubholts
Virve Lanto
Vello Salak
50
Erki Abel

Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud ...
on lahkunud ...

02. oktoober

Vanamõisa

06. oktoober

Haljala

01. oktoober
19. oktoober
26. oktoober

Haljala
Vanamõisa
Sauste

04. oktoober

Essu

08. oktoober

Aaspere

08. oktoober
09. oktoober
13. oktoober
18. oktoober
19. oktoober

Essu
Sauste
Vanamõisa
Varangu
Lihulõpe

05. oktoober
14. oktoober

Haljala
Haljala

05. oktoober
08. oktoober
16. oktoober
29. oktoober

Haljala
Võle
Aaspere
Haljala

01. oktoober
07. oktoober
10. oktoober
11. oktoober
20. oktoober
21. oktoober
25. oktoober
29. oktoober

Essu
Haljala
Võle
Tatruse
Tatruse
Haljala
Haljala
Haljala

04. oktoober
19. oktoober
23. oktoober

Põdruse
Aaspere
Lihulõpe

01. oktoober

Haljala

Aksel Kendaru
14.03.1943-17.08.2013

