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Spordipark laieneb
Haljala kooli kõrval olevasse spordiparki eelmisel aastal
ehitatud pallimängude väljaku laiendusena on sellel aastal
planeeritud ka mänguväljaku ehitamine. Mänguväljak saab
olema mõeldud eelkõige kooliealistele, millest lähtuvalt on
valitud ka atraktsioonid, kus nii nooremad kui ka vanemad
lapsed saavad proovile panna oma ronimis- ja tasakaaluoskusi.
Selle projekti raames on samuti planeeritud korrastada
ligipääs spordipargile ja lahendada ka spordipargi valgustus, et
tõsta turvalisust ja vähendada vandalismiohtu.
Ligipääsu korrastamise käigus saab uue asfaltkatte
spordihoone ees olev plats. Praegune kooliesine auklik
sõidutee muudetakse hoopis jalakäija sõbralikumaks ja asfaldi
asemele paigaldatakse betoonkivi, mis kannatab vajadusel ka
autosid. Samuti viiakse olemsolev autoparkla uude kohta.
Selleks saab kooli kõrval olev vana asfaltkattega korvpalliväljak. Kõigi nende ümberkorralduste eesmärk on ilus
pargiala, kus autodel on oma ruum ja inimestel oma.
Teise etapina on mõeldud ehitada olemasoleva
paekivimüüri jätkuna ringikujuline kooliesine istumisala ja
laiendada kooli peaukseni suunduvat kõnniteed. See annaks
koolile ja tema peafassaadile vajalikku hingamisruumi ja
väärikust.
Projektitaotluse esitas LEADER meetmesse MTÜ
Spordiklubi Haljala.
Priit Pent, ehitus- ja planeerimisspetsialist

Põhikooli
lõpetaja 2011
Haljala Gümnaasiumis
saad õppida
sotsiaal- ja HUMANITAARainete
õppesuunas
(KULTUURILUGU, SOTSIAAL DRAAMA, PROJEKTI KIRJUTAMINE,
FILMIÕPETUS, GLOBALISEERUV MAAILM)

REAAL- ja LOODUSainete
õppesuunas
(JOONESTAMINE, 3D, ROBOOTIKA,
LOOGIKA, PRAKTILINE KEEMIA, GEOINFORMAATIKA)

PRAKTILIste ainete
õppesuunas
(KLIENDITEENINDUS, MOOTORSÕIDUKI JUHTIMINE,
TÖÖTAMINE CNC FREESPINgil/tikkimismasinal,
muuseumi rajamine)

Sind huvitavatele küsimustele
Saad vastuse haljala gümnaasiumi
Lahtiste uste päeval 31. Mail kell 13.00
Dokumente võetakse vastu
30. Juunini 2011.a. Kooli kantseleis.
Vastuvõtu tingimused ja info
Http://www.haljala.edu.ee, e-post: kool@haljala.ee
Telefon: 32 50 900

Haljala Gümnaasium võtab vastu 1.
klassi õpilasi
Haljala Gümnaasium võtab vastu 2011/2012 õa. 1. klassi
astujate lapsevanema (lapse seadusliku esindaja)
avaldusi kooli kantseleis kuni 31. maini 2011.
Lisadokumendid:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel
sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
2) lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi
ametlikult kinnitatud ärakiri;
3) lapse tervisekaart
4) lapse koolivalmiduse kaart
5) foto 3x4 cm

Peeter Toominga nimeline
FOTOKONKURSS 2011
Konkursi tingimused:
*Teema – „Haljala kihelkond eile ja täna“
*Fotod esitada hiljemalt 13. mail 2011.a Haljala
Vallakantseleisse, aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik
45301 Lääne-Virumaa. Fotodele lisada autori ja esitaja
täpne nimi, aadress ja telefon.
*Fotode minimaalne suurus 20x30 cm. Esitada võib
üksikuid fotosid ja fotokomplekte (välja arvatud albumid).
*Fotod ei tohi olla arvutis töödeldud (välja arvatud
tumedus/heledus, teravus jms.)
*Fotod esitada paberkandjal.
*Esitatud fotod registreeritakse. Konkursi lõppedes soovi
korral fotod tagastatakse või lepitakse kokku nende
edasises kasutamises.
*Haljala vald jätab endale õiguse kasutada konkursil
auhinnatud fotosid Haljala valla ja Peeter Toomingaga
seotud väljaannetes.
Rahaline preemiafond 2011. Aastal on 320 eurot.
Täiendav ja täpsustav info telefonidel 327 8223 ja 5089464
või riina.must@haljala.ee
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Õie Reineberg – põllumeeste raudne leedi
45 aastat on Haljala-mail
agronoomi ametit pidanud
väikest kasvu heledapäine
naisterahvas, kes sellest
kevadest on lihtsalt ema ja
vanaema ning oma aja
perenaine. Rahva seas
kutsutakse teda ema
Õieks, seda kindlasti tema
suure südame ja
empaatiavõime pärast.
Kuidas üldse on võimalik
olla samaaegselt nii
kardetud kui armastatud?
Kes ja milline õigupoolest
on Õie Reineberg?
Kus Te sündisite ja kasvasite? Mida meenutaksite
oma lapsepõlvest ja kooliaastatest?
Olen sündinud Põlvamaal
Partsi külas 1. oktoobril 1942.
aastal. See oli Saksa aeg. Minu
kodu oli metsade sees, Saarjärve mõisa ja järve ligidal. Isa
töötas sepana, ema oli taluperenaine. Olen suure pere
laps, kolmas laps peres. Kokku
on meid kuus – kolm õde, kolm
venda. Kõige vanem vend on
75-aastane ja noorim õde 60.
Meie peres oli alati muusikat, isa oli hea viiulimängija,
ema aga sõrmitses kannelt ja
kõik me laulsime.
Kõige ligem asustatud
punkt oli Leevi vallamaja 8 km
laugusel, kust sai ka arstiabi.
Mäletan, et kõrvavalu arstis
ikka isa õde, kes luges sõnad
hanerasvale ja pani kõrva
peale ja laps haigele kõrvale
magama. Hommikuks oligi valu
läinud.
Esimesed kolm aastat
käisin Peri algkoolis, pikk tee oli
läbi metsa ja üle põldude.
Vahepeal vanem vend tõstis
ikka mind lumehange peale,
kui enam jalad põhja ei läinud.
Ei maksa arvata, et siis keegi
teed puhtaks lükkas, olid
lihtsalt jäljed.
Kuigi oli väike talu, näljas
me ei olnud. Ajad läksid väga
kiirelt ja tormiliselt. Tuli sõda,
metsavendade aeg ja kogu elu
lendas uperpalli.
Tuli kolhoosiaeg. Maa võeti ära, jäi ainult õunaaed ja
lehm. Siis tulid suurel perel
rasked ajad. On üks karm seik
meeles. Teadsime, et kolhoosis pidi antama talve vilja
normipäevade eest. Siis käis ka
vanem vend tööl. Ema tuli,
midagi oli kotiga õlal, ja kutsus
kanu õuel. Raputas need aganased terad kanadele. Saime
aru, et ka sealt ei tule lisa.
Isa oli siis juba tööle läinud
Põlva MTJ-i, kuhu läks järele ka

vanem vend. Siis oli küll nii, et
leiba nähes neelatasid. Nii
müüdigi maja maha ja tulime
ära tolleaegsesse Kambja
kolhoosi. Olin siis 10-aastane.
Suvel käisime emaga kolhoosi
lehmakarjas. Hiljem käisime
tööl peete-kapsaid kõplamas.
Sealt sai natukene raha ka, et
osta kooliminekuks uus koolikott. Kooli jätkasin Kambja 7klassilises koolis.
Asusin õppima Antsla
Põllumajanduse Tehnikumi,
kus omandasin laia profiiliga
agronoom-zootehnik elukutse. Siis oli aasta 1961, kui
tehnikumist sai 5% minna
edasi õppima kõrgkooli. Otsustasin proovida ja saingi
sisse EPA agronoomia teaduskonda, mille lõpetasin 1966.
aastal.
Kuidas sattusite Haljalamaile? Kirjeldage oma
karjääri kolhoosiajal ja
hiljemgi.
Tola ajal olid peale ülikooli
määramised töökohtadele.
Mina pidin võtma vastu peaagronoomi töökoha. Aaspere
kolhoosis, kuna ma olin teinud
diplomitöö Rakvere rajooni
majandite kohta – nimelt analüüsi, kuidas kasutati ära
majanduslikke tingimusi. Suurimaks peksupoisiks oli Aaspere kolhoos. Ajas mul ikka
juuksed püsti küll – mis minust
verinoorukesest saab?
Esimees oli siis Ants Sillandi, kes pani kolhoosi kaardi
lauale ja ütles, et kõrgkool läbi,
ise tead, mis teed. Enne viit
aastat ei tohi lapsi sünnitada ja
enne kümmet aastat ei tohi ära
minna. Tegin nii pisaratega
pooleks, aga kümne aasta
pärast, 1976, anti mulle teenelise agronoomi kutse ja lennutati Kuuba-Peruu reisile.
Selleks ajaks oligi mul
vanem tütar Kadri ja poeg
Tarmo. Hiljem lisandus veel
pesamuna Maarja.
Ei leia tänusõnu, mida
öelda neile inimestele, kellega
töötasin koos kümme aastat.
Minu elu esimesed rasked
põllumeheaastad. Teadsin
oma töötajatest kõike ja olime
üksteisele abiks. Raske on isegi
meenutada, kas keegi mulle abi
palumisel ära ütles. Austasin ja
hoidsin oma töömehi, kui vaja,
kaitsesin neid. Ülemustelt selle
eest aga head sõna ei saanud.
Nii oli nooruke koolipoiss
Einar, kes hommikuti jäi ikka
magama, siis oli tarvis ruttu
äratada. Kes seda siis ikka
teeb, kui mitte Ema Õie, nagu
mind hüüti.

1976. aastal tuli suur
murrang, kus liideti kolm suurt
kolhoosi ühtseks Viruks. See
oli jälle pisaratega pooleks.
Pidin nüüd jätkama suure Viru
peaagronoomina. See oli midagi enamat kui lihtsalt töö.
Teeksin ühe pausi ja ütleksin tagantjärele oma kallile
emale-vanaemale suure tänu,
et ta oli meie peres abiks ja
toeks laste kasvatamisel. Minu
lapsed ei pidanud käima lasteaias, sest vanaema oli kodus –
see hea haldjas, kes alati oli
käepärast. Vanaema oli suur
käsitööhuviline, nii suutis ta
lapsed õmblema panna, ka
külalapsed tegid ristpistes
patju.
Kuna Viru kolhoosi tekkega
muutus kogu elu ja töö, sai see
suureks katsumuseks. Nüüd
tuli läbi hammustada kolme
vana kolhoosi inimesed, nende
töö ja hingeelu. Minu hirmul
olid aga suured silmad. Kõik
sujus hästi, spetsialistid osakondades olid tublid, töökad ja
abivalmid.
Aasta 1991, jälle ajalooline
muutus – Viru lagunemine.
Kuid töö jäi ikka samaks. See
ongi põllumehel nii, muutugu
valitsusi palju tahes, põldu
tuleb harida, vilja tuleb külvata. Olen rõõmus ja küllap
näen veel ilusaid Aaspere
põlde paljudel aastatel, sest
tööd viivad edasi noored juhid.

Lastelastega saab vanaema Õie väga hästi hakkama ja küllap nad varsti koos vanaemaga turnivad õunapuude
otsas ja tuhnivad mullas.

Soovin jõudu, ja teotahet
tegevjuhile Aimur Ilissonile,
agronoomile Tarmo Rõngasele, kogu laudarahvale, põllul
rassivatele meestele.
Olete mitmekordne vanaema. Kas nüüd hakkate
nii-öelda päris maavanaemaks, kes koob ja
küpsetab? Millised on Teie
suhted lastelastega?
Olen kolmekordne vanaema.
Meil on kolm toredat poissi –
pojalapsed Siim ja Oskar ning
vanema tütre poeg Rene,
ootame veel pesamunalt, ehk
tuleb tütreke. Elame-näeme.
Minust ei saa sellist vanaema, kes koob ja küpsetab.
Pigem vanaema õunapuu otsas või ninapidi mullas. Tarvis
oleks ühte suurt voodit, kus
kõik saaksid koos olla ja
jutustada. Lapselapsed tulevad meile heameelega ja meie
võtame neid vastu rõõmuga
Millised on Teie unistused?
Kindlasti on jäänud palju
tegemata suure töökoormuse tõttu. Kas Teil on
plaanis nüüd mõni unistus
täide viia?
Pisar kipub silma, et ma oma
lastega sain vähe olla koos,
neile pühenduda. See oli minu
valik, tagasiteed ei ole. Unistasin ja vaimusilmas tahtsin
koduümbrust paremaks teha,
kas aga jõuan? Unistan näha
veel, et minu õue peal ei ole
ühtegi mullamutti. Tahan sõita
oma sünnikoju ja vaadata ringi
Lõuna-Eesti turismitaludes,
suvel võtta päikest ja sulistada
vees. Lihtsalt nautida aega
ilma kella vaatamata.
Kas jätkate endiselt ka
poliitikas ja millisena
näete oma rolli selles?
Poliitika on mind alati huvitanud, kuid ma ei ole sellele
pühendunud. Mulle on alati
see olnud vastik, kui keegi
kiivalt oma toolist kinni hoiab
ja oma mina hävitab. Poliitika
ei saa olla ainult huviobjekt.
Jälgin siiski valdade elu, mis
puudutab otseselt iga inimest.
Olen poliitiliselt alati kriitiline.
Soovin, et elu läheks edasi
siinsamas kohapeal.
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Kiuslik talv

Hajaasustuse veeprogrammi 2011 aasta voor on avatud

Õhus on kevadet ja uut energiat, mida on kulutanud
möödunud pea poole aasta pikkune talv. Üle mõistuse rohke
lumega ja tormidega talv pani proovile mitte ainult kõigi meie
vastupidavuse lumerookimisel ja teede lahtilükkamisel, vaid
laostas ka valla kõhnukest eelarvet (loe valla eelarvest lk. 3).
Parematel aegadel võimaldas eelarve meil toetada ka erateede lumest lahtilükkamist, kahel viimasel talvel paraku enam
mitte. Olukorras, kus maksutulud sulasid nagu kevadine lumi,
pidime tegema raskeid valikuid. Teeseadus paneb omavalitsuse kõrval omad kohustused, sealhulgas rahalised kohustused ka teeomanikule. Arusaamatust on tekitanud teiste
omavalitsuste erinev lähenemine nimetatud kohustuste täitmisele. Täna kurdavad selle üle ka need vallad, kes lahkelt erateede lahtilükkamist toetasid. Ja toetasid nad seda muu
arendustegevuse arvelt. Võttes õppust augustitormi tagaärgedest, kindlustasime jätkuvalt vallale kuuluva munitsipaalvara,
kokku 34 objekti ligi 13 miljoni euro väärtuses. Paraku ei paku
täna ükski kindlustusselts kaitset talvetormide ja lume vastu .
Tellisime tänavu vallaasutustele kohustuslikud energiamärgised, mille tulemused ei üllatanud. Oleme paljude korterelamutega sama kehvas seisus, kus mitte kütte MWh hind ei ole
kallis, vaid meie kasutada olevad hooned ei ole lihtsalt energiasäästlikud. Tulevikku vaadates on korteriühistud siiski vallaasutustega võrreldes parema valiku ees, sest tänu KredEx-i
toetusmeetmetele (loe lähemalt 22.03.2011 VT) on neil võimalik eluhooned rekonstrueerida energiasäästlikuks. Kaalukad
otsused on muidugi korteri-omanike endi langetada, kuid võibolla eelistaks siiski kolmandiku maksta laenu näol
krediidiasutusele kui nelja tuule poole.
Samas on majanduslanguse ja heitliku tööhõive tõttu
suurenenud abivajajate arv, kellel on tekkinud majandusraskused. See ei ole häbiasi, vaid tõsiasi, mille leevendamiseks
on vallaeelarves ette nähtud toimetulekutoetused ja ühekordsed sotsiaaltoetused, mis peavad olema aga kindlasti
vajaduspõhised. Seda kinnitab tabavalt üks käibelolev lugu,
kus isik võtab kõne vastu ja ütleb töötukassa ametnikule, et ta
ei saa hetkel rääkida, kuna on Soomes tööl. Illegaalsed töösuhted ja maksuvaba ümbrikupalk avaldavad väga olulist mõju
nii riigi kui kohalikule eelarvele. Saab ju omavalitsus
märkimisväärse osa oma tuludest läbi riigieelarve tasandusfondi ja üksikisiku tulumaksu laekumise.
Ometi saabub kevad majandusele lootusrikkalt. Paremini
on hakanud laekuma üksikisiku tulumaks, loodetavasti on
paranemas olukord tööturul ja suurenemas meie sissetulekud.
Elavnemise märke on ka kinnisvaraturul. Vallavalitsus leidis
uued omanikud Põrgupõhja kinnistule ning valmistab ette 8
maaüksuse müüki Essu piirkonna keskuses. Koostöös Maaametiga leiame sobivad müügilahendused Haljala Uue tänava
elamukruntidele. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kes
soovib tulevikus rajada oma kodu Essus või Haljalas, siis oleme
ette tänulikud eelinfo levitamise eest. Valla eesmärk on leida
elamukruntidele omanikud, kes ei omanda seda spekulatiivsetel eesmärkidel, vaid selleks, et ehitada oma perele
hubane maakodu.
Kevad kannustab meid kõiki taas talgutele, mida teame kui
ühist ettevõtmist millegi ärategemiseks. Võimalus oma küla
heakorratalgud korraldada ning sõpru appi kutsuda on igal
inimesel, ettevõttel ja korteriühistul, olgu tegevuseks siis
üheskoos koristamine, riisumine, istutamine või midagi muud.
Vallavalitsus kutsub kõiki kaasa lööma heakorratalgutel, et
elukeskkond meie ümber oleks puhtam.
Lähiajal teeme kokkuvõtted käesoleva aasta esimese
veerandi tuludest ja kuludest, korrigeerime läbi esimese
lisaeelarve eelseisvaid arendusprojekte. Sel kevadel käivitub
Haljala veemajandusprojekti ehitustöö. Volikogu loal oleme
esitanud rahastamistaotlused EL struktuurifondidest kergliiklustee projekteerimiseks ja rajamiseks Võsu maantee äärde,
puhke-ja tervisepargi arendamiseks ning gümnaasiumi
tööõpetuse maja rekonstrueerimiseks avatud noortekeskuseks. Kinnitan, et tahtlikult vallavalitsus ei koonerda, kuid
selleks, et tasakaalukalt ja edasiviivalt elukeskkonda arendada,
loeme raha küll.
Leo Aadel, vallavanem

Lääne-Viru maavanem kuulutab avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2011 aasta vooru. Projekti eesmärk on tagada
hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee
kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Rakvere,
Tapa, Kadrina, Tamsalu, Rakke, Rägavere, Sõmeru, Vihula,
Viru-Nigula, Laekvere ja Haljala valdade hajaasustuses
asuvate majapidamiste omanikud ja kasutajad (valla
elanikeregistris enne kui 01.01.2010 registreeritud) ja vallas (enne
kui 01.01.2010) registreeritud mittetulundusühingud ning
sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või
mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või
elanike veega varustamine.
Toetatakse:
1. Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist,
kaevumajade ehitamist
2. Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku
ehitamist ja selle ühendamist hoonesisese veesüsteemiga
3. Kaevude varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks
mõeldud seadmetega
4. Hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist
5. Vanade puurkaevude tamponeerimist
6. Vee kvaliteedi analüüsi

Läbi vaikuse kuulen
tärkava looduse karjeid.
Jälle kevad, taas kordub kõik …
looduse tärkamine, uuestisünd.
Nagu vastsündinu
kissitab loodus silmi, et harjuda valgusega,
taas näha pilvi,
päikesevalgust.
Nagu vastsündinu sirutab loodus käed,
midagi ütlemata, midagi palumata.
Ja mingil imelikul väel
ma andun.
Olen loodusega üks.
Minu käsi tema peos, sõrmed tugevasti haardes,
hinges on tunne …
ma olen armunud!
Jälle kevad, taas kordub kõik... Looduse tärkamine, uuestisünd.
Mai-Liis 2011

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaž 1300
Toimetus: Külli Heinla, Imbi Leevand, Egon Mets
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul kui nad kaasnevad tegevustega 1-3
Toetuse maksimaalne suurus on 6 395 eurot ning toetus ei
saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja
peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu tegevusjärgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7.juuni
2011
Täpsemat informatsiooni toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude kohta saate Lääne-Viru maavalitsuse
kodulehelt http://www.l-virumv.ee Toetusprogrammid/ Hajaasustuse
veeprogramm valiku alt.
Maakondlik programmi kontaktisik on Mati Jõgi, Lääne-Viru
Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, 325 8010, 505
6177, mati.jogi@l-virumv.ee ;
Haljala Vallavalitsuse poolne kontaktisik on keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg, 3278230; 56694496
Hajaasustuse programmi 2011 aasta vooru infopäev
taotlejatele toimub 6.mail 2011 Lääne-Viru maavalitsuse
õppeklassis, kabinet nr 3 (Kreutzwaldi 5, I korrus; Rakvere)
algusega kell 14.00.
Sulev Kiviberg, keskkonnaspetsialist

Uued võimalused sotsiaaltranspordis
25. aprillist on Haljala valla elanikel võimalus senisest paremini
pääseda liikuma. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on koostöös
Haljala valla ja veel 10 omavalitsusega välja töötanud uue
lahenduse sotsiaalotstarbelise transpordi korraldamiseks.
Omavalitsuste koostöö tagab senisega võrreldes paindlikumad
võimalused elanikele transpordi korraldamiseks, olgu siis vaja
sõita tööle, õppeasutusse, arstile, poodi või kasvõi sõbra juurde.
See kõik saab võimalikuks, kuna klientide teenindamiseks
avatakse ühtne tellimiskeskus, kes leiab transpordi soovijale
võimalikult soodsa transpordivõimaluse. Selleks on Haljala vald,
nagu ka teised omavalitsused kehtestanud ühtsed reeglid, millest
olulisimad on, et sotsiaaltransporti saavad tellida vaid vallas
registreeritud isikud, kuid vabade istekohtade olemasolul ka kõik
teised ning samas suunas liikuvad reisijad sõidavad võimalusel
üheskoos.
Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada rahvastikuregistri andmetel Haljala valla haldusterritooriumil asuvale
elukoha aadressile registreeritud:
1) puudega inimesel; 2) liikumistakistusega isikul; 3)
vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmel; 4) isikul,
kelle transpordi on tellinud haigla või Haljala Vallavalitsus; 5)
puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega asulas elaval
isikul; 6) eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos reisival
isikul; 7) vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul
sõltumata tema elukoha registreeringust.
Seega ei ole tegemist pelgalt invatranspordiga, vaid reisida
on võimalik ka nendel inimestel, kellele muud olemasolevad
transpordilahendused (liinibuss, takso, oma auto) ei sobi või
muid võimalusi ei olegi.
Teenuse kasutamise põhilised reeglid
Teenusele pääsemiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus, kuhu märgitakse oluline informatsioon teenuse
osutamise eritingimuste kohta. Avalduse esitamine annab
elanikule vajadusel võimaluse teenust kasutada, kuid ei kohusta
selleks. Ülevaade teenuse tarbijate hulgast võimaldab vallavalitsusel töötada välja vallapoolsed soodustused erinevatele
kliendikategooriatele. Avalduse vormi saab valla kodulehelt või
vallavalitsusest. Täpsem informatsioon telefonil 32 78226;
5656693 või e-posti aadressil urve.vogt@haljala.ee
Registreeritud kasutajad võivad sotsiaaltransporti kasutada
valla sotsiaaltöötaja näidatud ulatuses ja mahus (piirangud
võivad olla seatud eelkõige valla poolt finantseeritavate reiside
mahule). Reisi tellimused võtab vastu ja vormistab operaatorina
tegutsev firma Samres AB telefonil 7331455 või e-posti aadressil
tellimuslaanevirumaa@samres.info iga päev kella 7-23, kuid
mitte hiljem kui reisile eelneva päeva kell 16. Selleks kellaajaks
tuleb esitada ka varasemalt esitatud tellimuste võimalikud
muudatused või tühistamised. Tellimuse esitamisel tuleb anda
teada sõidu algus- ja lõpp-punkt, soovitav reisi alustamise või
kohalejõudmise aeg, info kaasa võetavate abivahendite ning
kaasreisijate kohta ja vajadusel ka info soovitavate lisateenuste
(saatmisabi, kandeabi või kanderaamiteenus). Kui tellimus vastab
omavalitsuse sotsiaaltöötaja kehtestatud tingimustele, siis
vormistab operaator Teie tellimuse ning korraldab selle täitmise.
Regulaarseid reise, nt tööl käimiseks, tuleb tellida pikemaks
perioodiks (4 kuni 12 kuud) ette. See võimaldab sõidukite
kasutamist paremini planeerida ning tagab pidevalt sõitvate
inimeste transpordivajaduste rahuldamise.
Operaatoril on õigus tellimuse vormistamisel nihutada
sõiduki saabumis- või väljumisaega soovituga võrreldes kuni 2
tundi, kuid mingil juhul ei tohi see põhjustada reisija hilinemist või
sunnitult varasemat väljumist (nt on lubatav, et sõiduk tuleb
arstilt naasvale kliendile järgi kuni 2 tundi pärast arsti visiidi
lõppu, aga väljasõitu ei tohi planeerida enne arsti visiidi lõppu).
Regulaarsetel kooli või tööle sõitudel on lubatav viibeaeg 15
minutit.
Sotsiaaltranspordisüsteemi kaudu on võimalik tellida sõiduk
endale järgi ka nt haiglast koju sõitmiseks. See võib osutuda
vajalikuks nt juhtudel, kui haiglasse on satutud kiirabiga. Haiglast
tellitud akuutsed tellimused täidetakse 4 tunni jooksul.
Sotsiaaltransporditeenust osutavad sõidukid tunneb ära
pildil kujutatud tähistuse järgi.
Veoteenust osutavad OÜ Villa Takso ja OÜ Tapa

Autobussipargi sõidukid. Sõidukisse sisenedes tuleb sõidukijuhile esitada isikut tõendav dokument, kuna autojuht ei pruugi
reisijaid nägupidi tunda.
Teenuse hind ja selle eest tasumine
Meie
Iga teenus maksab midagi ning ka sotsiaaltransproditeenusel
on
oma hind. Teenuse lõpphind hulgast
moodustub järgmistest
komponentidest:
on
1) veokorraldustasu 4.80 eurot iga täitmisele pööratud tellimuse
... eest sõitva reisija
kohta; 2) sõidualustustasu 0.60 eurotlahkunud
iga tasu
kohta; 3) veoteenuse tasu sõiduauto või ratastoolibussiga
päevasel ajal (kl. 7-23) 0,88 eurot ühe kilomeetri kohta; 4)
veoteenuse tasu kanderaamiga sõidukiga 1,37 eurot ühe
kilomeetri kohta; 5) veoteenuse tasu sõiduauto või
ratastoolibussiga valveajal (kl. 23-7) 0,96 eurot ühe kilomeetri
kohta 6) kliendi kandeabi lisateenus 3.20 eurot iga 15 minuti
kohta; 7) kliendi saatmise lisateenus 3.20 eurot; 8) kandreaami
lisateenus 12.80 eurot; 9) boonustasu operaatorile 10 % reisijate
kokkuplaneerimisega saavutatud kokkuhoiust veoteenuse
maksumuses.
Hinnaarvestuse aluseid on palju, kuid nende abil on võimalik
tagada tasu vastavus osutatud teenusele. Lõpphinna arvestab
operaator ja see sõltub peamiselt sõidukis reisivate isikute
arvust, reisi pikkusest ning lisateenuste osutamise vajadusest.
Sõiduki kilomeetritariif jagatakse kõikide sõidukis reisivate
isikute arvuga (nt kahekesi läbitud vahemaa eest maksab kumbki
reisija ½ tariifist, ehk 44 senti kilomeetri kohta). Kui reis telliti
korraga mitmele reisijale, siis tasutakse veokorraldustasu kogu
grupi peale, aga sõidualustustasu arvestatakse iga tasu eest
sõitva reisija kohta eraldi. Individuaalreisija tasub nii
veokorraldustasu kui ka sõidualustustasu vastavalt tariifile.
Tasuta sõidu õigus on isiku saatjal, kui saatja olemasolu on
kohalik omavalitsus pidanud kohustuslikuks ning kliendiga koos
reisival alla 7-aastasel lapsel.
Lisaks on oluline teada, et sotsiaaltransporti toetab osaliselt
ka Euroopa Liidu Sotsiaalfond, kelle abil saavad tööl käivad
puuetega inimesed reisida 2012. aasta mai lõpuni tasuta. Samuti
võimaldatakse samal perioodil tasuta vedu hooldusvajadusega
isikutele nt transpordiks päevahoiuteenusele eesmärgiga
võimaldada hoolduskoormusega pereliikmel käia tööl. Nende
reisijate transpordi eest tasub Haljala vallavalitsus ning Euroopa
Sotsiaalfond.
Iga transporditellimuse esitaja saab operaatorilt tellimuse
vormistamisel teada reisi võimaliku maksimaalse maksumuse,
mis tuleks maksta juhul, kui klient reisib sõidukis üksi. Et transport oleks võimalikult madala maksumusega, on operaatori ülesandeks planeerida sõidukite kasutus võimalikult ökonoomselt
ning tagada sõidukis võimalikult paljude istekohtade hõivatus.
Seega võib sõidu tegelik hind osutuda algselt öeldust madalamaks ning kliendil on võimalik samalt tellimisnumbrilt (7331455)
saada infot reisi eest tasutava hinna kohta alates sõidule eelneva
päeva kella 17st.
Kui Haljala vallavalitsus on kliendile näinud ette omaosaluse,
siis tuleb see maksta sõidukijuhile enne reisi alustamist kas sularahas või kaardiga summas, mille on välja arvestanud operaator.
Transpordikorralduse ladususe ja teenuse võimalikult madala hinna tagamisel on suur roll esitatud tellimuste õigsusel. Tellimuste muudatustest või tühistamistest tuleb operaatorile teada
anda kavandatud reisi toimumisele eelneva päeva kella 16ks.
Tellimuse muutmine või tühistamine on tasuta, küll aga tuleb
kliendil maksta tellimuse täitmise eest juhul, kui ta jätab reisile
ilmumata ning ei ole sellest operaatorit eelnevalt informeerinud.
Sarnane sotsiaaltranspordikorraldus on Eestis uudne ning
siinses praktikas läbiproovimata. Põhjamaades on sarnane
korraldus ennast õigustanud ning
eeldatavalt ka meie piirkonnas.
Palume teenuse kasutamisel
esineda võivatesse tõrgetesse
suhtuda mõistvalt. Koostöös
Samres AB-ga korraldame lähiajal
ka klientidele ja teistele huvilistele
infopäeva, mille täpse aja ja koha
anname teada täiendavalt.
Urve Vogt, sotsiaaltöötaja
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19. aprillil 2011.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Kalju Kivistik, Krista Hütsi, Olev
Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus Punane, Esta Pilv, Martti
Samolberg, Riina Tamberg, Tiit Toming.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep, Liisa Saamot, Toomas Sääsk ja
Viivo Võlu.
Otsustati: 1. Osaleda EL struktuurivahendite „Elukeskkonna
arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“ projektis „Haljala noorte- ja huvimaja renoveerimine“ ja
projekti omafinantseerimisega nõustumine“. 2. Osaleda kergliiklusteede toetussüsteemi projektis, Haljala alevikku
kergliiklustee rajamiseks ja tasuda projekti omaosalus 2011. a ja
2012. a eelarvetest. 3. Muuta Haljala Vallavolikogu 20.10.2009.a
määrust nr 84 „Haljala valla kohalike maanteede ja avalikult
kasutatavate erateede nimekirja kinnitamine“. 4. Taotleda
Haljala valla munitsipaalomandisse Liiguste külas asuv UusKoorejaama tee, Liiguste külas asuv Vana-Koorejaama tee,
Haljala alevikus Uus tn, Haljala alevikus Tallinna mnt 15a maaüksus, Haljala alevikus Maheda tn 2 maaüksus, Haljala alevikus
asuv Kingu tee, Haljala alevikus Tallinna mnt 10a maaüksus ,
Haljala alevikus Põllu tn 7 maaüksus, Põdruse külas asuv Luiksi
tee, Kärmu ja Aaspere külas asuv Kärmu tee, Haljala alevikus
Võsu mnt 1a maaüksus, Essu külas asuv Tammispea tee 13a
maaüksus, Haljala alevikus Rakvere mnt 8a maaüksus, Haljala
alevikus Uus põik 8 maaüksus, Auküla ja Sauste külas asuv
Arulepiku tee, Haljala alevikus Välja tn 5 maaüksus, Haljala
alevikus Veskijärve tn 3a maaüksus, Essu külas asuv Tammispea
tee 15b maaüksus, Essu külas asuv Tammispea tee 11a maaüksus, Haljala alevikus Rakvere mnt 4a maaüksus, Pehka külas
asuv Lageda tee ja Essu külas asuv Antsu tänav. 5. Tunnistada
Lihulõpe külas asuva Põrgupõhja kinnistu võõrandamiseks
korraldatud kirjaliku enampakkumisel edukaks pakkujaks
Annely Blum. 6. Tunnistada Võle külas asuva Ristikheina
kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumisel
edukaks pakkujaks Talis Toompere. 7. Mitte võtta vastu otsuse
eelnõu „Loa andmine Essu külas asuva Pargi tn 7 katastriüksuse
võõrandamiseks“ vaid suunata eelnõu maikuu istungile. 8.
Muuta Haljala Vallavolikogu 21. detsembri 2010 määrust nr 30
„Reklaamimaks Haljala vallas“. 9. Salajase hääletamise tulemusel osutusid rahvakohtunike kandidaatideks valituks Meeli
Tamberg, Siiri Heinpõld ja Margus Punane. 10. Võõrandada
MTÜ'le ILPL EST, tasuta otsustuskorras Haljala vallale kuuluvad
päästeautod ZIL 131/PK reg nr 517 RAA ja ZIL 131 AC-40/137
reg nr 516 RAA ning endise Haljala abikomando hoones,
aadressil Rakvere mnt 19a, asuvad tuletõrje- ja päästeotstarbelised väikevahendid. 11. Infotunnis arutati Haljala - ja
Vihula valla võimalikku ühinemist, Haljala Gümnaasiumi ja
Kunda Ühisgümnaasiumi koostööd ja võimalikku ühinemist,
Haljala aleviku veemajandusprojekti ja Haljala lasteaiaga
seonduvat.

Valla eelarvest
Lõppenud on viimaste aastate karmim talv, milline jääb meelde
eelkõige oma lumerohkusega. Nüüd aprilli keskpaigas on paras
aeg teha vahekokkuvõte valla eelarvesse planeeritud vahenditest
ja eelarveaasta tegelikest kuludest esimesel neljal kuul.
Valla 2011.a eelarve kinnitati 18. jaanuaril. Kõige kriitilisem on
täna seis valla teede korrashoiuks kinnitatud vahendite , tegeliku
kulu ning eelarveaasta lõpuni vajalike kulutuste katteallikate
leidmisega. Kinnitatud 70 303 euroga planeeriti katta kogu aasta
kulud teede korrashoiul – talvine lumetõrje, suvine hoolduse ja
remonditööde vajadus. Korrashoiuks planeeritud vahenditest
moodustab riigipoolne eraldis 34 206 eurot ja vallaeelarve
omavahendite eraldus 36 097 eurot. Seisuga 15. aprill 2011.a. ehk
eelarve mõistes 4 kuu tegelik kulu moodustab 127 487 eurot.
Seega ületab tegelik kulu 57 184 euro võrra kogu aastaks
planeeritud vahendite mahtu ja kogu kulu on seotud lumetõrjega.
Prognoositavalt kujuneb valla teede korrashoiuga seotud
kulutuste lisavajaduseks kokku ca 85 000 eurot. Vallavalitsus
valmistub aasta esimese lisaeelarve esitamiseks, et katta teede
korrashoiuga seotud kulutused ja Haljala Lasteaia rekonstrueerimistööde lõpetamine. Samuti on planeeritud avada Haljala
lasteaias 1. septembrist täiendav sõimerühm, et osutada
lasteaiateenust kõigile soovijatele. Lisakulutuste katmiseks
vaadatakse läbi kinnitatud eelarve kõik tulud ja kulud ning
tõenäoliselt tuleb nii mõndagi tegevust ja kulu liiki kärpida.
Suured olid kulud valla hallatavate asutuste (gümnaasium,
lasteaed, rahvamaja, vallamaja, Essu seltsimaja) küttekulude
katmisel. Küttekulude katmine ei ole veel lõppenud. Haljala
soojusenergia hind megavatt-tundides on kõrge ja see omakorda
mõjutab nii korterelamute elanike kui valla toimetulekut.
Kehtestatud piirhinda ehk maksimaalselt 99,70 eurot ühe
megavatt-tunni eest soojatootja ei kasutanud, kuid kulutused
küttele nii valla asutustes kui eratarbijatele olid kütteperioodil
siiski väga suured. Samas tuleb tunnistada, et enamik
soojatarbijaid ei ole teinud investeeringuid hoonete energiasäästlikumaks muutmisel. Heaks näiteks ja eeskujuks on siin
mõne kortermaja investeering energiasäästu ning 2010/2011
kütteperioodil võisime veenduda ka rekonstrueeritud Haljala
lasteaia küttekulude hüppelises languses. Kui 2009/2010
kütteperioodil kulus Haljala lasteaias ühe m2 kütmiseks kuus
0,032 megavatt-tundi, siis 2010/2011 kütteperioodil vaid 0,014
megavatt-tundi – kulud langesid 2,3 korda. Samas valla teistes
asutustes on küttekulud jäänud endisele tasemele või isegi
suurenenud. Hoonete energiasäästlikuks muutmine on küll
kulukas, kuid tasub end igal juhul ära!
Õie Kelder, finantsnõunik

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 21.03.2011:
1. Kinnitati 2011.a märtsikuu toimetulekutoetuse taotlejate
nimekiri ja määrati toimetulekutoetused 19 toetust vajavatele
isikutele kokku summas 2843,39 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus viiele toetust vajavale isikule kokku summas 380 eurot. 2.
Määrati sünnitoetus ühele lapse sünni registreerinud lapsevanemale. 3. Kinnitati muudatused Haljala Gümnaasiumi töötajate
koosseisus. 4. Teenuste kontsessiooni „Korraldatud jäätmeveo
teenuse osutaja leidmine Haljala ja Kadrina valdade haldusterritooriumidel ühises veopiirkonnas“ tunnistati edukaks
pakkumuseks AS Jõgeva Elamu poolt esitatud pakkumus. 5. Anti
kasutusluba Lauri Paluveeri omandis olevale Haljala vallas Võle
külas Eva kinnistul asuvale puurkaevule. 6. Eraldati vallaeelarve
reservfondist Iiris Uusallikule, Heike Pohlale ja Annika Estole
igaühele 25 eurot Soome Vabariigis toimuvast korvpalliturniirist
osavõtukulude osaliseks katmiseks. 7. Määrati Haljala alevikus
Rakvere mnt 3 asuval kinnistul oleva tee, milline algab Rakvere
maanteelt ja lõpeb Rakvere mnt 7 kinnistuga nimeks Viru tänav. 8.
Tehti vallavolikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse
Essu külas - Antsu tänav, Tammispea tee 11a, Tammispea tee 13a,
Tammispea tee 15 b, Haljala alevikus - Uus põik 8, Veskijärve 3a,
Veskijärve 5, Rakvere mnt 4a, Rakvere mnt 8a, Võsu mnt 1a ning
Arulepiku tee Aukülas ja Sauste külas ja Lageda tee Haljala
alevikus ning esitada vastavad eelnõud. 9. Nõustuti Ekoservis
Teenused OÜ'le jäätmeloa väljastamisega.
Vallavalitsuse istungil 30.03.2011:
1. Tehti volikogule ettepanek anda nõusolek projekti „Haljala
aleviku kergliiklustee rajamine“ esitamiseks EAS-ile ja esitatava
projektitaotluse Haljala valla poolseks omafinantseerimiseks
vajalike vahendite kuni 23 700 euro, eraldamisega valla eelarvest
aastatel 2011 ja 2012 ning esitati vastav eelnõu. 2. Kuulutati välja
lihtmenetlusega riigihange „Haljala valla munitsipaalhoonetele
käidukorralduse osutamine“ tähtajaga 01. juuli 2011 – 01. juuli 2013.
3. Anti nõusolek Auküla külas asuva Tõnu-Mardi katastriüksusest
kahe eraldi katastriüksuse, Tõnu-Mardi ja Jakobi, moodustamiseks. 4. Määrati koha-aadressid Haljala alevikus asuvatele
haljasaladele. 5. Määrati Pehka külas asuvale Pehka teelt algavale
ja Ausliku kinnistul lõppevale teele nimeks Jõetaguse tee. 6.
Nõustuti Haljala vallas Kavastu külas maa ostueesõigusega
erastamisega vastavalt katastriüksuse plaanile hoonete ja
ehitiste omanikule Margit Virtmannile. 7. Tehti volikogule ettepanek taotleda Haljala valla munitsipaalomandisse järgmised
maaüksused: haljasalad Tallinna mnt 10a, Põllu tn 7, Maheda tn 2,
veekogu ja haljasala Tallinna mnt 15a, puhkeala Uus tn 11 b,
Kärmu tee, Luiksi tee Põdruse külas, Vana-Koorejaama tee ja UusKoorejaama tee Liiguste külas, Kingu tee Haljala alevikus ja esitati
vastavad eelnõud. 8. Tehti volikogule ettepanek lisada avalikult
kasutatavate teede nimekirja Jõetaguse tee, Lageda tee, Viru
tänav ja Vana-Koorejaama tee ning esitati vastav eelnõu. 9.
Kehtestati alates 01. aprillist kuni 20.aprillini 2011.a. üle 8 tonnise
registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld Haljala vallas
Kärmu, Lehise ja Veltsi teedel. 10. Kooskõlastati Haljala valla
Idavere küla Töökoja maaüksusele rajatava puurkaevu asukoht
vastavalt koostatud puurkaevu projektile. 11. Kiideti heaks
Helga-Helen Romet'i, 2010 a Hajaasustuse veeprogrammi
projekti „Kirsiaia, Vanamõisa küla, Haljala vald, puurkaevu
rajamine” aruanne. 12. Anti tähtajaga kuni 31.detsember 2020.a
MTÜ'le Spordiklubi Haljala tasuta kasutusse 3 437 m2 suurune osa
Haljala vallale kuuluvast Kooli kinnistust aadressil Rakvere mnt
10, Haljala alevik Haljala spordi- ja puhkeparki teenindavate
teede ja parklate rajamise eesmärgil. 13. Tehti volikogule ettepanek nõustuda Haljala Vallavalitsuse poolt Eesti Noorsootöö
Keskusele Avatud Noortekeskuse projektitaotluse esitamisega ja
Haljala valla poolseks omafinantseerimiseks vajalike vahendite
eraldamisega valla eelarvest aastatel 2011 ja 2012.
Vallavalitsuse istungil 06.04.2011:
1. Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Aaviku
külas Linnulaane kinnistu liitumiseks. 2. Anti kirjalik nõusolek
Vaike Kalde`le sauna rajamiseks Haljala vallas Võle külas asuvale

Haljala veemajandusprojektist
Projekt eesmärgiks on Haljala aleviku reoveekogumisala
vastavusse viimine Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu
direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust,
põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Selleks rekonstrueeritakse
Haljala alevikus ca 5,6 km veetorustikke, 5,1 km kanalisatsioonitorustikke, 0,8 km survekanalisatsioonitorustikke, kaks
reoveepumplat ja üks joogivee puurkaevpumpla koos II astme
pumpla ja veetöötluse seadmetega. Täielikult rekonstrueeritakse
Haljala aleviku reoveepuhasti. Projekti tulemusena vähenevad
veekaod, mistõttu kasutatakse põhjaveevaru säästlikumalt.
Samuti väheneb infiltratsioon kanalisatsioonitorustikesse, mis
omakorda vähendab pumplatesse ja puhastisse juhitavat reovee
kogust. Energiasäästu tagab pumpamiseks kuluva elektrienergia
vähenemine ning reoveepuhasti efektiivsem tööprotsess.
Reoveepuhasti rekonstrueerimise/rajamisega vähendatakse
oluliselt riski puhasti rikkeks ning vähendatakse reostuskoormust
Haljala ojja ja seega ka Selja jõele, mis kuulub Natura 2000 alasse.
Projekti raames luuakase eeldused ühisveevärgiga liitumiseks 40
kinnistule ja ühiskanalisatsiooniga 13 kinnistule.
Projekti esialgne maksumus esitatud taotluse alusel oli 72
668 112,00 eek, lõpptähtaeg 31.12.2012. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks planeeritud maksumuseks
on 31 519 000,00 eek+km, reoveepuhasti ehitamiseks ja projekteerimise maksumuseks 27 990 000,00 eek+km ning
ehitusjärelevalve/PIU teenuse sisse ostmiseks 3 977 000 eek+km
Lihtsustatud hankemenetlus Projektispetsialisti ja
omanikujärelevalve/ FIDIC inseneri teenuse osutamiseks
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Jaani kinnistule. 3. Tehti volikogule ettepanek võõrandada
enampakkumise korras Essu külas Haljala vallale kuuluvast
kinnistust, registriosa nr 4658931, hoonestatud katastriüksus
aadressiga Pargi tn7, katastritunnusega 19003:002:0224,
sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 3 077 m2.ja esitati vastav
eelnõu. 4. Tehti volikogule ettepanek kinnitada Põrgupõhja ja
Ristikheina kinnistute võõrandamise enampakkumise tulemused. 5. Määrati Pehka külas Lageda teelt algavale ja Kõrge
kinnistut ning Teeserva kinnistut läbivale teele nimeks Lageda tee
kuni valla piirini. 6. Arutati Uue tänava detailplaneeringu alaste
kruntide omandamise ja võõrandamise tingimusi ning nimetatud
alale kanalisatsioonitrassi rajamise võimalusi. Otsustati esitada
küsimus elamukruntide omandamise ja võõrandamise tingimuste osas seisukoha kujundamiseks volikogu majandus- ja
rahanduskomisjonile ning tehti volikogule ettepanek leida
Haljala valla 2011 aasta eelarvest vahendid Uue tänava
uuselamurajooni kanalisatsioonitrassi rajamiseks. 7. Arutati
reklaamimaksu määra alandamise võimalusi.
Vallavalitsuse istungil 13.04.2011:
1. Lükati tagasi kõik lihtmenetlusega riigihankele „Haljala valla
haljastute hooldus perioodil 10.05.2011 kuni 10.11.2011
”esitatud pakkumused kuna kõik esitatud pakkumused ületavad
hankija rahalisi vahendeid ning kuulutati välja uus hange
korrigeeritud hankedokumentide alusel. 2. Väljastati Tõnu
Lepner`ile projekteerimistingimused olemasoleva abihoone
rekonstrueerimise ja laiendamise projekti koostamiseks
Pääsulinnu kinnistule Põdruse külas. 3. Väljastati Aino
Vainomäe'le raieluba nelja kuuse raideks Võsu mnt 8 kinnistul
asendusistutuse kohustusega ühe aasta jooksul. 4. Nõustuti
Lihulõpe, Kisuvere ja Idavere külas asuvate ja 1 Tallinn-Narva tee
ehituseks vajalike maaüksuste riigi omandisse jätmisega. 5. Tehti
volikogule ettepanek võõrandada tasuta endise Haljala
abikomando päästeotstarbelised autod MTÜ'le ILPL EST. 6. Kanti
maha Haljala Vallaraamatukogu Haljala fondist raamatukogule
mittevajalikud helikassetid (137 eksemplari) kokku väärtusega
456,55 eurot. Kasutuskõlblikud helikassetid anti Haljala Lasteaiale. 7. Eraldati vallaeelarve reservfondist 100 eurot Haljala
Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate SEB Maijooksul, mis toimub
Tallinnas 21.05.2011, osalemise sõidukulude osaliseks katmiseks. 8. Anti luba korraldada 24. aprillil 2011.a Haljala Rahvamaja
territooriumil avalik üritus „Jürikuu laat“. 9. Moodustati Haljala
Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava
avaliku konkursi läbiviimiseks viieliikmeline komisjon koosseisus
Leo Aadel, Egon Mets, Olev Lipp, Katrin Kivisto ja Marge Lepik.
10. Kuulati vallavanema informatsiooni 2011. aasta
tegevusplaanist.
Vallavalitsuse istungil 20.04.2011:
1. Määrati aprillikuu toimetulekutoetus 14 toetust vajavale
isikule kokku summas 1605,59 eurot ning ühekordne
sotsiaaltoetus üheksale toetust vajavale isikule kokku summas
301,67 eurot. 2. Määrati sünnitoetus kahele lapse sünni
registreerinud lapsevanemale. 3. Anti kirjalik nõusolek Maie
Pilvele sauna rajamiseks Varangu külas asuvale Tagametsa
kinnistule. 4. Tehti volikogule ettepanek, et vallaeelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlused vaatab läbi ja
teeb toetuse määramise ettepaneku, senise vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjoni asemel, volikogu kultuuri- ja
hariduskomisjon ning esitati vastav eelnõu. 5. Otsustati
korraldada lihtmenetlusega riigihange „Lääne-Virumaa, Haljala
alevik, Rakvere mnt 19a hoone rekonstrueerimine jäätmejaamaks“. 6. Nõustuti Lajos AS'le jäätmeloa väljastamisega
ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks Haljala valla haldusterritooriumil. 7. Otsustati pikendada Haljala, Vihula ja Kadrina
valla ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmise lepingut kuni teenuste kontsessiooni
”Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Haljala ja
Kadrina valdade haldusterritooriumidel ühises veopiirkonnas”
eduka pakkumuse esitanud ettevõttega lepingu sõlmimise ja
lepingus sätestatud jäätmeveoga alustamise kuupäevani
Lisainfo kohanimede määramise kohta on kättesaadav
www.haljala.ee
kuulutati välja 15.05.2009a. Hindamiskomisjon tunnistas
edukaks AS Infragate Eesti ja OÜ TSM Projektijuhtimise
ühispakkumise, kellega sõlmiti leping 07.07.2009.a summas
108 141,70 EUR, millele lisandub 20% käibemaks.
Haljala vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja
ehitamise hange kuulutati välja 29.06.2010.a. Tähtaegsel
(23.08.2010.a) esitasid pakkumused ühispakkujad AS Merko
Ehitus ja AS Merko Infra, Wesico Project OÜ ja Arco Ehitus OÜ ja
üksikpakkujana AS Noredecon Infra. Üks pakkumus (Skanska
EMV AS) laekus hilinenult ja tagastati pakkujale avamata.
Hindamiskomisjon kvalifitseeris kaks pakkujat ning tunnistas
oma 14.09.2010.a protokollilise otsusega edukaks pakkumuseks
ühispakkujate AS Merko Ehitus ja AS Merko Infra poolt esitatud
pakkumuse. Leping eduka pakkujaga allkirjastati 29.10.2010
summas 22 911 111,30 krooni (1 464 286,89 eurot), millele
lisandub käibemaks. Lepingujärgne tööde alguskuupäev on
01.11.2010.a ja lõpptähtaeg 17.11.2011.a: Seega kestavad
ehitus- ja projekteerimistööd 350 päeva. Projekteerimistööde
tulemusena on valminud väikeelamute piirkonna st Võsu ja
Tallinna mnt vahelise piirkonna projekt ning lõppjärgus ja
Rakvere mnt ja Tallinna mnt piirkonna projekti koostamine.
Ehitustöödega on peatöövõtjal kavas alustada 2. mail
2011a. Ehitustegevus saab alguse Uue ja Veskijärve tänavate
piirkonnas ja suundub Haljala aleviku keskuse suunas.
Ehitustöödest teavitatakse eelnevalt kirjalikult kõiki
kinnistuomanikke ja paigaldatakse ajutused liikluskorraldusvahendid.
Järgneb lk. 4
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Haljala Valla Sõnumid

Haljala veemajandusprojektist

algus lk. 3
Projekti raames on korraldatud edukas hange
reoveepuhasti projekteerija
leidmiseks. Reoveepuhasti
projekteerib ühispakkuja OÜ Aquaconsult ja Eesti Veeprojekt
OÜ, lepingu maksumus on 180480,00 eur, millele lisandub 20%
käibemaks ning projekti valmimise tähtaeg on 28.10.2011a.
Projekteeritava reoveepuhasti võimsuseks on planeeritud 20
500 ie, millest AS Viru Õlu kasutab ära kuni 15 500 ie,
elanikkond 2 500 ie ja tuleviku uusarendustele tarvis jääb
r e s e r v i 2 5 0 0 i e . P õ h j a l i ku m a l t s a a b
Haljala
veemajandusprojekti kohta lugeda Haljala valla kodulehe
r u b r i i g i s t V e e m a j a n d u s , l i n k
http://www.haljala.ee/index.php?id=36960.
Veemajandusprojekti torustike osa viiva ellu toetuse
saajana AS Haljala Soojus, projektijuhina AS Infragate Eesti,
töövõtjana AS Merko Ehitus ja AS Merko Infra ja
omanikujärelevalvet Infragate Eesti AS koos TSM
Projektijuhtimise OÜ ning Haljala valda esindab projektis
majandusspetsialist Marko Teiva.
Marko Teiva, majandusspetsialist

Ohtlike jäätmete kogumisring
Kogumisring on mõeldud ohtlike ainete või ohtlikke
aineid sisaldavate jäätmete kogumiseks elanikkonnalt.
Ettevõttetel võtta jäätmete äraandmiseks ühendust otse
jäätmekäilejaga.
7. mail pakume valla elanikele taas võimalust tasuta ära anda
majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Juhul kui ei ole võimalik jäätmeid märgitud peatus-kohta
toimetada, on need võimalik üle anda ka auto liikumise
marsruudil. Kui autojuht näeb tee ääres kedagi kogutavate
jäätmetega seismas, tehakse seal peatus. Kindlasti ei tohi
jäätmeid lihtsalt tee äärde viia ja ise lahkuda.
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust finantseerib
SA Keskkonna-investeeringute Keskus ja Haljala Vallavalitsus.
Ohtlike jäätmete kogumisringi viib läbi AS Epler & Lorenz.
Ohtlike jäätmete kogumisringi ajakava
09.00 Kärmu endise puidutöökoja juures (15 min), 09.20
Aaspere kooli ristteel (20 min), 09.50 Aaspere keskuse töökoja
ees (15 min), 10.10 Kõldu teerist (15 min), 10.30 Kavastu
tuvitorni juures (15 min), 10.50 Sauste sigala teeotsas (15
min), 11.15 Vanamõisa (endise bio. juures) (10 min), 11.30
Lambassaare bussipeatuse juures (10 min), 11.50 Kautvere
teeristis (5 min), 12.00 Auküla töökoja juures (20 min), 12.30
Lihulõpe teerist (15 min), 12.50 Haljala ehitustarvete kaupluse
juures parklas (20 min), 13.20 Põdruse teerist (5 min), 13.30
Essu töökoja juures (20 min), 14.00 Varangu teerist (10 min),
14.20 Kandle küla (seisuaeg 15 min), 14.50 Tatruse - Põdruse
teeristis (5 min), 15.00 - 15.20 Haljala tankla
Kogutavate jäätmete nimekiri
Pliiakud, patareid, ravimid, olmekeemiajäätmed, kemikaalid
(taimekaitse-mürgid), värvi-, lakijäätmed, lahustid (ka
värvipurgid), õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad
pakendid, päevavalguslambid, elavhõbe, tahmakassetid,
tulekustutid, külmikud, elektroonika-seadmed, muud
kodumasinad (elektri-, gaasipliidid, köögikombainid, telerid
jm.), vanarehvid (sõiduauto). Palun suuremad kogused (üle viie
rehvi) toimetada Haljala jäätmejaama. Kogumisauto ei mahuta
suuremaid koguseid.
Lisainfo AS Epler & Lorenz tel. 7 421 398 või Haljala
vallavalitsusse tel 3 278 230 (Sulev Kiviberg)
NB! Kui kogumisauto ei ole märgitud ajaks kogumiskohta
jõudnud, oodake, võimalik hilinemine ei ole üle 15
minuti.
Sulev Kiviberg, keskkonnaspetsialist

Kes?Mis?Kus?

Korraldatud jäätmeveost
Meeldetuletuseks, et jäätmeseaduse § 69 tulenevalt on
kõik korraldatud jäätmeveo piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud,
korteriühisused, suvila, elu- ja äriruumina kasutatava
ehitise või korteri omanikud ja ettevõtjad loetud
korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates sellest hetkest,
kui hanke võitnud jäätmevedaja alustab piirkonnas
jäätmete vedamist, st jõustub tema korraldatud
jäätmeveoluba ning valla ja jäätmevedaja vahel on
sõlmitud leping.
Korraldatud jäätmevedu toimib Haljala vallas alates 1. maist
2008. Konkursi korras valitud jäätmeveoteenuse osutajaks
perioodiks 01.05.2008 – 30. 04. 2011a. on Ragn-Sells AS,
kellega vald on sõlminud lepingu ainuõiguse andmiseks
korraldatud jäätmeveoks. Kuna leping Ragn – Sells-iga lõpeb
30 04.2011 a. on käimas uue jäätmevedaja leidmiseks
korraldatud hankemenetlus. Paraku on vaide tõttu hange
veninud, ja sellest tulenevalt jätkab korraldatud jäätmeveoteenuse osutamist kuni hankemenetluse lõppemiseni
Ragn-Sells AS seni kehtinud tingimustel. Loodame, et juba
maikuu ajalehes ”Haljala Valla Sõnumid” ja Haljala valla
kodulehel saame anda täpsemat teavet uue jäätmevedaja
selgumise kohta ja võimaluste kohta, kuidas ja kus saab
sõlmida uued jäätmeveolepingud. Infot saab küsida ka
keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg´ilt telefon 3278230.
Isikud, kellele on võimaldatud Haljala Vallavalitsuse
korraldusega harvem tühjendamissagedus, ühise jäätmemahuti kasutamine või korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine, peaksid jälgima, mis ajani see on antud. Üldjuhul on
tähtaeg 30. aprill 2011, mille järgselt hakkab toimuma
jäätmevedu üldises korras kui jäätmevaldaja ei ole esitanud uut
taotlust, mille vallavalitsus oleks rahuldanud.

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
03.05, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05 algusega kell 19.00
KINO. Täpsem info www.haljalakino.com
14.05 kell 12.00 sünnitunnistuste pidulik kätteandmine
14.05 kell 13.00 laste lauluvõistlus
25.05 kell 18.00 algklasside kevadkontsert

Haljala kihelkond 770
Sel aastal tähistame väärikalt ja meeldejäävalt Haljala kihelkonna 770.
aastapäeva! Käesoleva artikli kõrvalt leiate juubelilogo, mis on kujundatud
Haljala rahvariideseelikust ja käiste tikandist. Soovime edaspidi kihelkonna
rahvuslikku mustrit üha rohkem igapäevaselt kasutada ning seeläbi seda
kaunilt kõikjal esitleda. Juubeliaasta üritused kestavad läbi
aasta. Peeter Toominga sünnipäeval anname üle
fotopreemia, korraldame Haljalast pärit filmi- ja fotomehe
auks rahvamajas näituse ja filmiõhtu.
Peaaegu nädala kestvad üritused saavad ametliku
alguse kolmapäeval, 22. juunil põhikooli ja gümnaasiumi
lõpuaktustega, millele järgneb valla jaanituli.
Järgmisel päeval tähistame võidupüha, mille igaaastaseks traditsiooniks on Vabariigi Presidendi võidutule
jagamine Eestimaa küladele. Võtame mõõtu küladevahelisel spordivõistlusel ning selgitame välja kihelkonna
rammumehe. 23. juuni on filmipäev nii lastele kui
täiskasvanutele.
Jaanipäeval toimub tervise- ja puhkepargis käsitöö- ja
vanakraamilaat. Keskpäeval algab kalmistupüha koos
jumalateenistusega. Kirikuaias etendatakse ajaloolist näidendit Haljala nime
sünniloost, millele järgneb orelikontsert.
25.juuni varahommikul ärkame
kirikukellade ja kantaadihelina saatel.
Päeva sisustavad pidulik jumalateenistus, huvitegevused kultuuriõues ja
võimas ilutulestik. MTÜ Ans.Ambel
korraldab samal ajal kihelkonna
muusikapäevad. Kuna pikem pühadeaeg
toob kodukanti ja vanematekoju palju
sõpru ja sugulasi, siis kutsume külaseltse
üles avatud uste kaudu näitama, kui
ilusad on meie külakeskused Aasperes,
Essus ja Varangul. Kihelkonna ajaloo ning
juubeliürituste täpsemaks kajastamiseks
ilmub koos maikuu vallalehega erileht.
Elagu Haljala kihelkond! Haljala rahvariiete sümboolika.
Tellija: Haljala vallavalitsus. Teostus
Haljala vöö
www.veerevkonn.ee, veerev.konn@mail.ee
Jäätmeseaduse (muudatus jõustunud 19.07.2010) kohaselt võib
kohalik omavalitsus vabastada jäätmevaldaja erandkorras tema
taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga
liitumisest ainult juhtudel, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata. Perioodiliselt (näiteks suvekuudel) kinnistut kasutajad saavad
esitada perioodilise mitteliitumise taotluse 1. novembrist kuni 30. aprillini
ja suvekuudel
1. maist kuni 31.oktoobrini kinnistut kasutades toimub jäätmemahuti
tühjendamine tiheasustusalal
(Haljala alevik, Essu ja Aaspere keskused) iga 28 päeva järel ja
hajaasustusaladel iga 84 päeva järel. Jäätmeseaduse muudatustest
tingituna ei saa Haljala Vallavalitsus alates 1. maist 2011 anda luba
jäätmemahutite harvemaks tühjendamiseks kui iga 28 päeva järel
tiheasustusalal. Uues hankes nähakse tiheasustusega aladel, kuni kahe
elanikuga elamute puhul, ette minimaalseks jäätmemahuti suuruseks
varasema kuni 100 liitrise jäätmemahuti asemel kuni 50 liitrine
jäätmemahuti. Üle kahe elanikuga asustatud elamute puhul (tiheasustusega alal) on minimaalne jäätmemahuti suurus alates 80 liitrist.
Hajaasustusega piirkondades on minimaalne jäätmemahuti tühjendamissagedus vähemalt iga 84 päeva järel s.o. üks kord kvartalis ja minimaalne
jäätmemahuti suurus on alates 100 liitrist. Kortermajade puhul toimub
jäätmemahuti tühjendamine vastavalt korterite arvule ja valitud
jäätmemahuti suurusele vähemalt iga 28 päeva järel. Jäätmemahutite
tühjendamine peab toimuma sagedusega, mis väldib jäätmemahuti
ületäitumise, ebameeldiva lõhna ning kahjurite tekkimise võimaluse.
Esimese kolme aasta kogemus korraldatud jäätmeveol on tänaseks
enamikel valla elanikest olemas ja seda, Haljala valla jäätmehoolduseeskirja ja Korraldatud jäätmeveo rakendamise korda, tuleks uue
perioodi lepingute sõlmimisel arvestada. Jäätmevedajal tuleb arvestada, et
üle antakse kõik olmejäätmed, mis tekivad majapidamises. Jäätmete
küttekoldes ja lõkkes põletamine on keelatud v.a. värvimata puit- ja
paberjäätmed.
Kui jäätmemahuti ei saa nõutud perioodi jooksul täis, võivad
naaberkinnistu omanikud kasutada ühiseid jäätmemahuteid. Ühismahuti
kasutamist soovivad jäätmevaldajad peavad esitama vallavalitsusele ühise
allkirjastatud sooviavalduse, milles on ära märgitud kõik ühismahuti
kasutamist soovivate kinnistute nimed/aadressid, nende omanikud,
jäätmemahuti suurus (jäätmekoti kasutamine sellisel juhul ei ole lubatud),
jäätmemahuti asukoht ja jäätmevaldaja andmed, kellega jäätmevedaja
sõlmib jäätmekäitluslepingu.
Kõik taotluse vormid on saadaval Haljala valla kodulehel
www.haljala.ee – Keskkond - blanketid või vallavalitsuse kantseleis.
Sulev Kiviberg, keskkonnaspetsialist

Aiamaid ei tohi omavoliliselt võtta
Haljala Vallavalitsus teatab, et 2011.a. jäävad Haljala alevikus kehtima kõik
senised aiamaade kasutused.
Uusi aiamaid ei tohi omavoliliselt juurde võtta.
Kaja Roolaht, maakorraldaja
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Õnnitleme vanemaid...
Helena Jõeveer
Liselle Kilk
Lisette Ridal

13.04.2011
16.04.2011
07.04.2011

...95ja sünnipäevalapsi!
Ellen Tambik
82
Ellen Sillandi
Andrei Stepanov
Laine Järva
81
Helju Toombu
80
Milvi Tamme
75
Kirill Lukašenko
Kalju Jõe
70
Rein Maurer
Silvi Keir
Dmitri Vašuta
Martin Kivinurm
Veera Ivanova
Vaike Reeberg
65
Mare Sikkut
Enn Kivisepp
Õie Valving
60
Heino Pernson
Maie Jakobson
Maire Toiger
55
Mati Rebane
Mati Martma
Urmas Punga
Ander Saar
Anatoli Kams
50
Viivo Võlu

2. mai

Põdruse

2. mai
13. mai
17. mai

Aaspere
Auküla
Haljala

17. mai

Essu

8. mai

Haljala

13. mai
31. mai

Haljala
Haljala

1. mai
4. mai
5. mai
8. mai
9. mai
15. mai

Haljala
Lihulõpe
Pehka
Haljala
Essu
Kavastu

12. mai
23. mai
27. mai

Haljala
Sauste
Haljala

5. mai
23. mai
29. mai

Kavastu
Haljala
Haljala

2. mai
19. mai
13. mai
30. mai
31. mai

Haljala
Haljala
Haljala
Haljala
Aaspere

26. mai

Haljala

Laine Toombu
25.07.1922 - 25.03.2011

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Armilde Meigas
29.05.1925 - 08.04.2011

Tulemas on käsitöö- ja vanakraami laat
24. juunil kell 10.00 – 15.00 toimub Haljala puhke- ja
tervisepargis käsitöö ja vanakraami laat. Müüma ootame
kauplejaid ainult kodumaise omatoodangu ja käsitööga
ning talu- ja aiakaupadega.
Info ja müügikohtade registreerimine kuni 14.juunini
telefonil 32 78220 või haljala@haljala.ee
Osavõtuks aiasaaduste ja hoidiste väljanäitusele ning
koduleibade, koduõllede ja - veinide konkursile
registreerida telefonil 32 78220 või haljala@haljala.ee
Seoses trassiehitusega ära anda tasuta suuremas
koguses täitepinnast. Haljala alevikus ja lähiümbruses transport tasuta. Lisainfo Marko Teiva,
gsm 50 63 753, marko@haljala.ee

HALJALA EHITUS-JA KODUTARVETE
KAUPLUS
Teisipäev 9-18
Kolmapäev 9-18
Reede 9-18
Laupäev 9-14
OLETE OODATUD
Info telefonil 51 10 286

Juuksur Age teatab!
Tulge ja usaldage oma juuksed praktikandi
hoolde!
Alates 31.05.2011a.kuni 31.08.2011a.
meeste,naiste klassikaline lõikus,keemiline
lokk,värvimine ja afropatside punumine.
Koolilõpetajatele kiirelt kaunid soengud!

