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Haljala Lions Club 20 aastane
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Premeeritakse Peeter Toominga Muusikahuvilistele
Mittetulundusühing Ans.Ambel korraldab Leader prognimelise fotokonkursi võitjaid
rammi rahastusel noortele muusikahuvilistele salvestus-

1. juunil kell 18:00 toimub Haljala raamatukogus Peeter Toominga
nimelise fotokonkursi 2011. aasta preemia üleandmine ja konkursil
osalejate tänamine.

Tule rattarallile!

Haljala LC täitub juunis 20 aastat. Selle tähistamiseks istutati puid
Haljala rahvamaja juurde ja Aukülla. Täna kuulub klubisse neliteist
ettevõtlikku meest.

Täname tüdrukute korvpalli
toetajaid
22-24 aprillil toimus Soomes, Lahti linnas rahvusvaheline
korvpalliturniir 'XVII Easter Tournament'.
Haljala tüdrukute võistkond osales turniiril koosseisus Heike
Pohla, Hedi Peetermann, Anett Nurm, Kaidi Pilemann, Kätlin
Korjus, Keiri Tammemägi ja Iiris Uusallik. Võistkond osales turniiril
kolmandat korda. Seekord mängiti A-klassi vanusegrupis, kus
esikoha nimel võistles 8 võistkonda. Haljala võistkond saavutas
kuuenda koha, võites kahte võistkonda ning kaotades kolmele.
Võrreldes eelmise aasta turniiriga, kus osaleti B-klassi
vanusegrupis, paranesid tulemused märgatavalt - eelmisel aastal
ei suudetud alistada ühtegi vastast.
Mitmepäevasel rahvusvahelisel turniiril osalemine on
noortele andnud hindamatu kogemuse, võimaluse ennast
proovile panna ja oma oskusi täiendada, samuti saada teada
enda rahvusvaheline tase omavanuste korvpallurite seas ning
omandada kogemusi võisteldes kirkamatele medalitele.
Õpilased (nii poisid kui tüdrukud) treenivad Raivo Tribuntsov'i
käe all 3 korda nädalas. Lisaks toimub kord nädalas eraldi treening
ainult tüdrukutele, mille eestvedajateks on Annika Salak ja Liisa
Saamot, kes käisid eespool nimetatud turniiril kaasas
vabatahtlike treeneritena.
Võistkonna viimased parimad tulemused on Eesti valdade
talimängudel saavutatud 7-8. koht, kus esindati Haljala valda,
Eesti väikelinnade talimängudel saavutatud 3. koht, kus esindati
Rakvere linna ning Lääne-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel
saavutatud 3. koht, kus esindati Haljalat.
Kuivõrd rahvusvahelisel turniiril osalemine on üsna kulukas
(140€ ühe õpilase kohta), oleme mõlemal aastal saanud 50%
osalemistasudest kaetud tänu headele sponsoritele. Siinkohal
sooviksime tänada kõiki meid käesoleval aastal toetanuid: Haljala
Gümnaasium, Piret Sell, Haljala vald, Rakvere vald, Vihula vald,
Rakvere Reaalgümnaasium, Maheda Palkmaja OÜ, Vello Salak,
Anne Salak, Koidu Saamot, Kristiina Heinapuu, Kadi Männamaa ja
Triin Mardimäe. Igal võimalusel on meie võistkonna
ettevõtmistele erineval viisil abiks ja toeks olnud ka Villu Kask,
kellele soovime erilist tänu avaldada.
Kahetsusväärseks võib ehk pidada asjaolu, et nii mõnigi
kohalik (suur)ettevõte ei soostunud meie taotlusele paraku
vastamagi, erinevalt mitmest isikust teistest maakondadest, kes
kiitsid ja toetasid meie ettevõtmist igati ning kellel ei ole seejuures
Haljala vallaga mingit isiklikku seost.
Lõppsõnana soovime tänada kõiki lapsevanemaid, kes on
meid usaldanud, sponsoreid, kes on meid toetanud, ning
tüdrukuid, kes on meid innustanud, motiveerimaks meil leida
võimalusi ja vahendeid ka välismaistel turniiridel osalemiseks.
Aitäh!
Annika Salak, Liisa Saamot

Haljala tüdrukute võistkond osales turniiril koosseisus Heike Pohla, Hedi
Peetermann, Anett Nurm, Kaidi Pilemann, Kätlin Korjus, Keiri Tammemägi
ja Iiris Uusallik.

Suvel toimub Haljala vallas neljaetapiline rattaralli, kuhu oodatakse
osalema kõiki, kel olemas jalgratas ja kiiver.
Võitja selgub nelja etapi kokkuvõttes kohapunktide kokkuliitmisel.
Võitmiseks peab osalema vähemalt kahel etapil, millest üks peaks
olema kas Essu või Aaspere oma.
Võistlustel on neli vanusegruppi:
P ja T - 6 aastased ja nooremad;
P1 ja T1 - 7-14-aastased;
M1 ja N1 - 15-28-aastased;
M2 ja N2 - 29-aastased ja vanemad
Võistluse algusajad on igal etapil samad:
P ja T - kell 12:00;
P1 ja T1 - kell 12:30;
M1 ja N1, M2 ja N2 - kell 13:30
ESIMENE ETAPP - Haljala rahvamaja juures 29. mail 2011
P ja T - võistlusmaa 250 m
P1 ja T1 - võistlusmaa 5 km
M1 ja N1, M2 ja N2 - võistlusmaa 10 km
TEINE ETAPP - Essus 19. juunil 2011
(Algus alla 6-aastased Essu - poolses jalgrattatee alguses, vanematel
poe juures)
P ja T - võistlusmaa 300m
P1 ja T1 - võistlusmaa 4km
M1 ja N1, M2 ja N2 - võistlusmaa 14km
KOLMAS ETAPP - Aaspere külakoja juures 24. juulil 2011
P ja T - võistlusmaa 400 m
P1 ja T1 - võistlusmaa 4 km
M1 ja N1, M2 ja N2 - võistlusmaa 10 km
NELJAS ETAPP - Haljala rahvamaja juures 14. augustil 2011
P ja T - võistlusmaa 500 m
P1 ja T1 - võistlusmaa 7 km
M1 ja N1, M2 ja N2 - võistlusmaa 22 km
Osavõtumaks ühel etapil:
6-aastased ja nooremad - 1 euro
7-14-aastased - 2 eurot
15-aastased ja vanemad - 4 eurot
Igal etapil on võimalik osaleda ka ratta kiirendus- ja aeglussõidus,
milles osalemine maksab 1 euro kord.
Kõige rohkem etappe läbinute vahel loositakse auhindu!
Toetajad: MTÜ SK Aaspere, Bellus Furniture OÜ, Halver Puit OÜ,
KurepesaForell
Lisainfo: Marco Aitman, tel 58 182 475, e-mail: mcnike@hot.ee

Noorte töömalev kutsub tööle
Haljala Noorte Töömalev pakub töötamisvõimalust 13-16-aastastele
noortele Haljala valla elanikele! Töömalev toimub kahes vahetuses 6.10. juuni ja 13.-17. juuni.
Malevasse registreerumiseks too Haljala vallavalitsusse
lastekaitsetöötaja Merje Mitile avaldus ning motivatsioonikiri.
Registreerumine kestab kuni 27. maini.
Rohkem informatsiooni www.facebook.com/Haljala.Noortekeskus
ning noortekas@haljala.e
Greete Toming, Haljala noortekeskus

Haljala kihelkonna laste lauluvõistlus
Käesoleva aasta laste lauluvõistlusest 14. mail võttis osa 43 laululast,
kes võistlesid viies erinevas vanuserühmas.
Lauluvõistlust viisid läbi unine karupoiss ja lustakas jänkutüdruk.
Žürii kooseisus Ly Hiire, Inge Rahkema, Jüri Takjas ja Uno Alanurme
valisid ka seekord välja parimad lauljad :
2-4-aastased: Võitja oli Nele Limberg, kes laulis ilusa laulu kurest ja
konnast. Ergutuspreemia said Joel Reinol ja Emma Antonis.
5-7-aastased: Võitjaks tuli Miia Vask, kes laulis laulu „Pesapuu“.
Auhinnatud said ka Heleri Tamberg ja Elli–Maria Kütt, kelle publik valis
oma lemmikuks.
8-10-aastased: Kõrgeima koha pälvis Katariina Siilak lauluga „Ema ja
laps“. Ergutuspreemia võitsid Prandon Jens Tomel, Kertu Greenberg ja
Arabella Strazdin.
11-13-aastased: Selles vanuserühmas sai kõrgema koha Sven
Rannar, kelle lauldud laul „Ilus oled Isamaa“ kõlas tõesti väga ilusasti.
Ergutuspreemiad žürii selles vanuseastmes ei jaganud.
14-16-aastased: Kõige vanemate laululaste arvestuse andis žürii
sellel aastal välja kaks kõrgmat kohta. Auhinnatud said Kelly Vask ja Elis
Emma Ranne.
Suur tänu žüriile ja juhendajatele. Suur-suur tänu ka kõikidele headele
sõpradele, kes toetasid laste lauluvõistlust ning aitasid auhindu
muretseda. Aitäh teile, Inge Rahkema, Maheda Palkmaja, Eleks, Viru
Õlu, Bellus Furniture, Baltic Fibres, Lions Club Haljala, Haljala
vallavalitsus, Rakvere Teater.
Martti Samolberg

seadme koolituse ja õppeekskursiooni. Salvestusseadme
koolitusel saavad noorteansamblid praktilise töö käigus
tutvuda salvestusvõimalustega ja mängida ka oma lugu
plaadile. Soovitame osaleda ansamblitena.
Salvestusseadme koolitus toimub esmaspäeval, 11.
juulil algusega kell 10.00 Haljala rahvamajas. Koolitus on
osalejatele tasuta.
Reedel, 5. augustil kell 8.00 algab rahvamaja juurest
väljasõit Viljandisse õppeekskursioonile. Viljandis külastame Pärimusmuusika aita ja Viljandi Kultuuriakadeemia
Muusikamaja ning õppestuudiot. Viljandi õppeekskursiooni
osalemise tasu on 3 eurot. Võimalik on tasuda samal
päeval.
Palume osalejatel end koolitusele ja ekskursioonile
registreerida, sest kohtade arv on piiratud! Registreeruda
ning infot saab helistades 56 988 936 või kirjutades emailile marju.kirsipu@haljala.ee 30. juunini.
Marju Kirsipu, projektijuht

Õnnitleme vanemaid...
Lisette Ridal
Andreas Kaldma
Gerti Lõoke
Egert Sepp

07.04.2011
19.04.2011
23.04.2011
28.04.2011

... ja sünnipäevalapsi!
93
Stella Tamm
91
Voldemar Pahkla
88
Ilse Kiviberg
84
Johannes Arikainen
83
Vaike Vaher
Ada Plunt
Galina Perova
81
Helvi Länts
80
Vilma Kivja
75
Milvi Ong
70
Ants Sepp
65
Raili Aros
Lea Linkgreim
Niina Kaasik
Ene-Maarja Kailvee
60
Marje Lillemaa
Eve Kaljula
Valdo Tõevere
Alberts Berzins
Maria Paumees
55
Enno Koms
Tiiu Vainola
Aivar Tähe
Paul Pooland
Laine Känd
Aleksander Aunapuu
Õie Kelder
50
Toomas Hiielaid
Terje Vihtma
Ain Laaneleht
Harri Nurmeots

Meie
hulgast
on lahkunud ...

15. juuni

Aaviku

14. juuni

Essu

25. juuni

Varangu

24. juuni

Aaspere

3. juuni
9. juuni
12. juuni

Lihulõpe
Haljala
Põdruse

11. juuni

Tatruse

27. juuni

Haljala

18. juuni

Varangu

26. juuni

Haljala

12. juuni
14. juuni
16. juuni
17. juuni

Haljala
Haljala
Aasu
Haljala

3. juuni
4. juuni
7. juuni
9. juuni
27. juuni

Essu
Haljala
Haljala
Varangu
Aaspere

5. juuni
10. juuni
11. juuni
12. juuni
17. juuni
15. juuni
22. juuni

Varangu
Haljala
Sauste
Haljala
Lihulõpe
Essu
Haljala

1. juuni
14. juuni
20. juuni
24. juuni

Pehka
Lihulõpe
Haljala
Põdruse

Henn Altmäe
07.06.1939 – 04.05.2011
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17. mail 2011.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Kalju Kivistik, Krista Hütsi, Olev
Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus Punane, Esta Pilv, Risto
Rätsep, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg ja Viivo
Võlu.
Istungilt puudusid: Toomas Sääsk ja Tiit Toming.
Otsustati: 1. Kehtestada Haljala Lasteaia muude kulude
(lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 16 eurot ühe lapse kohta kuus. 2. Muuta Haljala
Vallavolikogu 18. mai 2010.a määrust nr 9 „Haljala valla
eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise
kord“. Edaspidi vaatab taotlused läbi ja teeb vallavalitsusele
ettepaneku toetuse määramiseks vallavolikogu kultuuri- ja
hariduskomisjon. 3. Arutati Haljala valla 2011.aasta esimest
lisaeelarvet ja suunati eelnõu II lugemisele ja määrati
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 30. mai 2011.a. 4.
Nõustuda Midam OÜ kaevandamisloa taotlusega, Kavastu külas
Kaasiku III kruusakarjääri mäeeraldisel, ehituskruusa
kaevandamiseks. 5. Kehtestada puudega isikutele ja lastega
peredele tugiisiku teenuse osutamise kord. 6. Tunnistada
Kavastu külas asuva Viljasalve kinnistu võõrandamiseks
korraldatud enampakkumisel edukaks pakkujaks Rivo Põldoja.
7. Tunnistada Haljala vallale Tallinna mnt 24 elamus kuuluvate
korteriomandite võõrandamiseks korraldatud kirjalik
enampakkumine pakkumiste puudumise tõttu nurjunuiks. 8.
Muuta vallavanema puhkuse ajakava. Vallavanem puhkab
30.05.2011 kuni 12.06.2011; 25.07.2011 kuni 10.08.2011;
03.10.2011 kuni 09.10.2011; 27.12.2011 kuni 31.12.2011. 9.
Anda Haljala Vallavalitsusele volitused läbirääkimiste
pidamiseks ning dokumentatsiooni ettevalmistamiseks Haljala,
Kunda, Vihula ja Rakvere piirkondliku koolivõrgu ja
teeninduspiirkonna kujundamiseks ning Haljala Gümnaasiumi
ja Kunda Ühisgümnaasiumi baasil Ühisgümnaasiumi
asutamiseks. 10. Tunnistada Haljala vallale Tallinna mnt 24
elamus kuuluvate korteriomandite võõrandamiseks korraldatud
kirjalikul enampakkumisel edukaks pakkujaks Zlata Mänd.

Kasutusluba annab kaitse
Levinud on arvamus, et kui majale ei ole müügilepingu
sõlmimise ajaks veel kasutusluba väljastatud, jääb vastav
kohustus hoone müünud isiku kanda. Tegelikkuses see nii ei
ole. Kui kasutusluba ei olnud veel väljastatud, tuleb luba
taotleda juba uuel omanikul. Müügilepingus võib küll teisiti
kokku leppida, kuid kohaliku omavalitsuse ees jääb vastava
kohustuse täitmise eest vastutavaks hoone omanik. Juhul kui
ehitis on mitme isiku ühises omandis, näiteks kaasomandis,
lasub kasutusloa olemasolu tagamise kohustus neil kõigil. Üsna
levinud on ka arvamus, et kasutusluba on pelgalt formaalsus,
millise nõude täitmata jätmine mingeid negatiivseid tagajärgi
kaasa ei too. Tegelikult on kasutusloata hoone kasutamine
seadusega keelatud ning kohalikul omavalitsusel on õigus
vastava kohustuse täitmata jätnud ehitise omanikku trahvida.
Füüsilisest isikust omaniku puhul on rahatrahvi maksimaalseks
suuruseks 1 150,41€ ning juriidilise isiku puhul kuni 31 955,82 €.
Juhul kui ehitisel puudub kasutusluba, on ehitusseaduse
kohaselt linna- või vallavalitsuse ehitusjärelevalvet teostaval
ametiisikul õigus teha ehitise omanikule ka ettekirjutus.
Ettekirjutusega võib kohustada ehitise omanikku tegema
kasutusloa väljastamiseks vajalikke toiminguid. Ettekirjutuse
määratud tähtajaks täitmata jätmise korral võib ehitusjärelevalvet teostav ametiisik kohustada ehitise omanikku
muuhulgas sunniraha tasumiseks, mille suurus võib olla kuni
639,12 €.
Lisaks on kasutusloa olemasolu on hoone omanikule
kinnituseks, et ehitis vastab nõuetele.
Enamik kindlustusandjate üldtingimustest välistavad kahju
hüvitamise, kui hoone või selle tehnosüsteemid ei vasta
kehtestatud nõuetele. Seega võib kasutusloa puudumine
osutuda argumendiks, miks kindlustusandja võib kahju
hüvitamisest keelduda.
Juhul kui ehituse käik on korrektselt dokumenteeritud ning
õigusaktides ettenähtud juhtudel teostatud ka hoone
tehnosüsteemide kontroll, ei ole kasutusloa saamine keeruline,
aeganõudev või kulukas protsess.
Kasutusluba väljastatakse pärast ehitise ülevaatust ja
nõuetele vastavaks tunnistamist. Kohalikul omavalitsusel on
õigus kaasata ehitise ülevaatuse tegemisse selleks pädevaid
isikuid ja institutsioone.
Riigikohtus on oma halduskolleegiumi lahendis leidnud, et
pärast ehitisele kasutusloa andmist ei ole võimalik ehitise
nõuetelevastavust vaidlustada ehitusloa peale protesti või
tühistamiskaebuse esitamisega
Lisaks valla- või linnavalitsuse vastavale ametile või
ametnikule vajalike dokumentide esitamisele tuleb kasutusloa
saamiseks tasuda riigilõiv kuni 63,91 €.
Kasutusluba väljastatakse või keeldutakse selle väljastamisest 20 päeva jooksul taotlemisel vajaliku viimase
dokumendi esitamise päevast. Ajutisele ehitisele väljastatakse
kasutusluba kuni viieks aastaks, muudel juhtudel on kasutusluba tähtajatu.
Marko Teiva, majandusspetsialist
Kasutatud algallikas 20.02.2008.a Äripäev
Autor: Kristina Uuetoa-Tepper Advokaadibüroo Tehver & Partnerid
vandeadvokaat

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 27.04.2011:
1. Anti kirjalik nõusolek Elve Rannu`le abihoone (garaaz)
rajamiseks Idavere külas Mäepealse kinnistule. 2. Anti kirjalik
nõusolek Väino Vospert`ile abihoonete (aiamaja, kuur ja
suveköök) rajamiseks Kandle külas asuvale Jaanimäe kinnistule.
3. Anti kirjalik nõusolek OÜ'le Eleks Telefon puurkaevu rajamiseks
Idavere külas asuvale Töökoja kinnistule. 4. Väljastati ehitusluba
Haljala Vallavalitsusele Haljala alevikus Rakvere mnt 19a asuva
hoone rekonstrueerimiseks jäätmejaamaks. 5. Väljastati
ehitusluba OÜ'le Pereköök Haljala alevikus, Võsu mnt 7a paikneva
kaupluse rekonstrueerimiseks kohvikuks. 6. Väljastati raieluba
Lille Viigipuu'le ühe kuuse raideks Haljala alevikus Veskijärve tn 4
kinnistul. 7. Otsustati korraldada lihtmenetlusega hange „Haljala
valla kohalike teede teehoiutööde tellimine kevad-suvi 2011“. 8.
Esitati volikogule eelnõu koolieelse munitsipaallasteasutuse
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse
kehtestamiseks. Kehtestada vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 16.- €. 9. Kinnitati Haljala Lasteaias koha kasutamise
lepingu vorm.
Vallavalitsuse istungil 04.05.2011:
1. Kinnitati Haljala Lasteaia lahtiolekuajad 2011. aasta suvel
järgmiselt: 06. juunist kuni 22. juunini töötab kolm rühma; 27.
juunist kuni 01. juulini töötab üks rühm; 04. juuli - 31. juulini on
Haljala Lasteaed suletud. 01.augustist kuni 26. augustini töötab
kaks rühma; alates 29. augustist töötavad kõik rühmad. 2. Kanti
maha Haljala vallaraamatukogu Haljala fondist raamatukogule
mittevajalikud raamatud 562 eksemplari kokku summas 412,88
eurot. 3. Tehti volikogule ettepanek kehtestada „Puudega
isikutele ja lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord“ ja
esitati vastav eelnõu. 4. Tehti volikogule ettepanek anda
nõusolek Kaasiku liivamaardlas Kaasiku III kruusakarjääris
ehituskruusa kaevadamisloa väljastamiseks OÜ'le Midam ja
esitati vastav eelnõu. 5. Tunnistati edukaks lihtmenetlusega
riigihankele „Haljala valla munitsipaalhoonetele käidukorralduse
osutamine“ Aare Elekter TÜ poolt esitatud pakkumus. 6. Esitati
volikogule kinnitamiseks Kavastu külas asuva Viljasalve kinnistu
võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise
tulemused. 7. Nõustuti Idavere külas asuva ca 2617 m2 suuruse
katastriüksuse 1 Tallinn-Narva tee jätmisega riigi omandisse ning
määrati maa sihtotstarve ja kasutamisel kehtivad piirangud. 8.
Otsustati erastada plaani- ja kaardimaterjali alusel
ostueesõigusega OÜ'le Kõldu Lihakarn 5494 m² suurune
Lihakarni katastriüksus Kõldu külas. 9. Seoses Haljala aleviku
veemajandusprojektiga väljastati MERKO Ehituse AS'le raieluba
üheksa puu langetamiseks Haljala alevikus. 10. Väljastati
projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS`le
Jõeküla alajaama rekonstrueerimise ja komplektalajaama
paigaldamise projekti koostamiseks Varangu külas. 11. Väljastati
projekteerimistingimused Enn Parve`le abihoone projekti
koostamiseks Eva kinnistule Võle külas. 12. Kooskõlastati Võle
küla, Astri maaüksusele rajatava puurkaevu asukoht vastavalt OÜ

Põllumajandusmuuseum kogub
mälestusi ja kogemusi seoses
põllumajandusreformiga
1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi alus esimestele
õiguslikul alusel loodud taludele. 1991. a maareformiseadusega
tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ja võimaldati maad
erastada piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel.
Järgmisel, 1992. aastal võeti vastu põllumajandusreformi
seadus, millega pandi alus endiste kollektiiv- ja riigimajandite
likvideerimisele, nende vara ja maa baasil uute talude ja
põllumajandusettevõtete loomisele.
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis
toimus seoses põllumajandusreformiga igas Eestimaa paigas.
Osa majandeist suutis oma tegevuse turumajanduse
nõudmistele vastavalt ümber korraldada ja on praegugi
elujõulised, teised aga mitte; osa talunikest rajas jätkusuutliku
tootmis- või turismitalu, teised ei tooda enam endagi tarbekski;
mõnel pool on ka maal küllaga töökohti, teisal jälle elu kiratseb.
Kuidas ja miks see nii läks?
Kutsume Teid meenutama, mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas see toimus ja kuidas mõjutas see Teie elu.
Meenutuste kirjapanekul ei ole tarvis karta, kui isiklikud
seisukohad ja mälestused ei lange kokku nn ametlike
käsitlustega. Mälestusi võib täiendada fotode, dokumentide või
muu lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab muuseumitöötajalt. Kui soovite, saate lisad tagasi pärast muuseumis
kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile ei
sobi.
Põllumajandusmuuseum loodab, et ka need inimesed, kes
praegu on hõivatud reformi käigus asutatud talu või ettevõtte
tegevusega, leiavad mahti oma mälestused kirja panna.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Et huvilistel sellest materjalist kasu oleks, palume
tööde alla märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Mälestused palume saata või tuua võimalusel 21.
detsembriks 2011. aastal Eesti Põllumajandusmuuseumisse,
Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond, et muuseum saaks
materjali kasutada 2012. aasta märtsis avatava näituse ja
konverentsi ettekannete koostamisel.
Täiendavat infot saab Ell Vahtramäelt telefonil 7383821 või epostiga aadressil ell.vahtramae@epm.ee ja Anne Grišanilt
telefonil 7383818 või e-postiga aadressil anne.grisan@epm.ee.
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Keskkonnaekspert poolt esitatud taotlusele. 13. Loeti kaks
jäätmevaldajat, kelle kinnistul alaliselt ei elata, erandkorras
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. 14. Esitati volikogule
menetlemiseks Haljala valla 2011. aasta esimene lisaeelarve
kogumahuga 78 372 eurot. 15. Võeti Haljala valla 2011. aasta
e e l a r v e s s e s i h t o t s t a r b e l i s e l t l a e ku n u d v a h e n d i d :
Kaitseministeeriumilt 345,12 eurot Haljala Gümnaasiumile
riigikaitseõpetuse läbiviimiseks – alusmattide ja vaatlustorude
soetamiseks; Kultuuriministeeriumilt Lääne-Viru Maavalitsuse
kaudu 788,00 eurot Haljala Gümnaasiumi I kooliastme
kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimise kulude katmiseks
2011.aastal; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt
Haljala Gümnaasiumi õpilaste koolipiimatoetuse kulude
katmiseks 928 eurot ja juurvilja ning puuviljade pakkumisega
seotud kulude katmiseks 161 eurot, kokku 1 089 eurot; Eesti
Kultuurkapitalilt 640 eurot elukeskkonna ruumilise arengu
foorumi korraldamiseks ja 200 eurot Haljala näiteringi
suvelavastusega seotud kulude katmiseks; Maheda Palkmaja
OÜ-lt 35 eurot Haljala Rahvamajas peetava igaaastase laste
lauluvõistluse läbiviimise toetamiseks.
Vallavalitsuse istungil 11.05.2011:
1. Väljastati projekteerimistingimused Aqua Consult Baltic
OÜ`le Haljala veemajandusprojekti raames Haljala
reoveepuhasti laienduse projekti koostamiseks. 2. Väljastati
projekteerimis-tingimused Viru Õlu AS`ile kaarhalli laienduse
projekti koostamiseks Rakvere mnt 7 kinnistul. 3. Väljastati
ehitusluba AS-le Haljala Soojus Haljala alevikus Haljala
veemajandusprojekti raames vee- ja kanalisatsioonirajatiste
rajamiseks. 4. Väljastada ehitusluba Viido Põldma`le Pehka külas
Sudise kinnistul paikneva elamu rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks. 5. Anda kirjalik nõusolek Janar Vellak`ule
abihoone rajamiseks Tatruse külas asuvale Kaldamäe kinnistule.
6. Lükata tagasi kõik esitatud pakkumused kuna kõik esitatud
pakkumused ületavad Hankija vahendeid ja hange ei ole sellise
hinnaga Hankijale otstarbekas ning sõlmida töövõtuleping
Haljala valla haljastute hoolduseks perioodil 10.05.2011 kuni
10.11.2011 Kinnisvarateenindus OÜ'ga. 7. Tunnistada
lihtmenetlusega riigihankel „Rakvere mnt 19a hoone
rekonstrueerimine jäätmejaamaks“ edukaks OÜ Restaure poolt
esitatud pakkumus, kui majanduslikult soodsaim. 8. Esitati
volikogule kinnitamiseks Tallinna mnt 24 asuvate
korteriomandite võõrandamiseks korraldatud kirjaliku
enampakkumise tulemused. 9. Otsustati lülitada
suveperioodiks, 16. maist kuni 15. augustini 2011.a, välja
tänavavalgustus Haljala alevikus ning Aaspere ja Essu külas. 10.
Määrata Haljala alevikus Jaani-Mardi katastri-üksuse uueks kohaaadressiks Tööstuse tee 6 ja kinnitada sihtotstarbeks 100%
tootmismaa. 11. Tehti volikogule ettepanek anda vallavalitsusele
volitused läbirääkimiste pidamiseks ning dokumentatsiooni
ettevalmistamiseks Haljala, Kunda, Vihula ja Rakvere piirkondliku
koolivõrgu ja teeninduspiirkonna kujundamiseks ning Haljala
G ü m n a a s i u m i j a Ku n d a Ü h i s g ü m n a a s i u m i b a a s i l
Ühisgümnaasiumi asutamiseks, mis tagaks keskhariduse
omandamise nii Haljalas kui Kundas.

Haljala alevikus vee- ja kanalisatsioonitööde teostamise eeldatav
ajagraafik tänavate kaupa
1. Võsu mnt (Võsu mnt 3 kuni Võsu mnt 17) 11.05.11-10.06.11
2. Veskijärve tänav 23.05.11-08.07.11
3. Uus tänav 13.06.11-19.08.11
4. Tervete tänav 06.06.11-15.07.11
5. Uus põik 18.07.11-29.07.11
6. Võsu mnt (RVP-1 kuni Võsu mnt 37) 11.07.11-29.07.11
7. Kooli tänav 01.08.11-02.09.11
8. Kooli põik 01.08.11-19.08.11

Lisainformatsioon:
Töövõtja Merko Infra AS
esindaja –objektiinsener Kristo Paumets
GSM +372 56 805 312
e-mail: kristo.paumets@merko.ee
Tellija AS Haljala Soojus
tegevjuht Aivar Maurer
GSM +372 56 637 713
e-mail:hssoojus@hot.ee.
Haljala Vallavalitsus
majandusspetsialist Marko Teiva
GSM +372 50 63 753
e-mail:marko.teiva@haljala.ee

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

