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Taasavati Haljala Päevakeskus

Vallavanema veerg
Taaskord läheneb aastavahetus, kus vana-aasta annab
võtmed kätte uuele aastale. Seoses sellega soovin
meenutada Teiega tegusid mööduvast aastast, et seada
juba uusi sihte saabuvale. Need sihid on täitsa olemas ning
ei jää kuidagi alla mööduvale aastale.
2011.aasta jääb meelde teistkordse karmi ja lumerohke
talve poolest, samas vallarahva jaoks olulise juubeli ja
vajalike investeeringute aastana. Jaaninädalal tähistasime
väärikalt kihelkonna 770 aastapäeva ning järgmisel aastal
valmistume Haljala hariduse 325 aastapäeva kõrval
tähistama omavalitsemise 95 ja 20 aastapäeva. Teeme
seda meile omaselt hästi ja meeldejäävalt.
Aasta ettevõtmisteks võime lugeda Haljala lasteaia
Pesapuu valmimist, veemajandusprojekti I etapi tööde
vastuvõtmist, jäätmekeskuse rajamist ning SK Haljala
eestvedamisel puhke- ja tervisepargi arendamist.
Ühtehoidvad, tegusad ja tulemuslikud on meie
vabaühendused ja külaseltsid Aasperes, Aukülas, Haljalas,
Essus ja Varangul. Tänan Teid panuse eest, mille läbi olete
erinevate projektidega kaasanud ja sidunud kogukonda
uute teadmiste, vilumuste ja loovuse omandamisel.
Advendiaeg ja jõuluootus on imeline. Haljalale on tema
nime andnud haldjad, kes on head ja kes teevad ainult
head. Meie ootused on seotud heade soovide ja
unistustega.
Soovin Teie kingikottidesse midagi väga head ja vajalikku.
Olge terved ja hoolivad, hoidke endid ja märgake lähedasi.
Kaunist jõulurahu!
Leo Aadel
vallavanem

29ndal novembril oli Haljala lasteaia alevipoolses
rühmaruumis juba varahommikul sebimist palju.
Toa korrastamine ja pidulaua sättimine oli täies
hoos.
Üle mitme aasta oli
päevakeskus asumisel erinevates ruumides erinevatel tasanditel, mistõttu
oli erivajadustega inimeste
kaasamine päevakeskuse
tegevustesse raskendatud.
Haljala vallavalitsus andis päevakeskusele kasutada ühe värskelt remonditud lasteaia rühmaruumi,
kus on hea ligi pääseda nii
auto kui ratastooliga.
Päevakeskuse liikmeid
tulid tervitama volikogu esimees Margus Punane, sotsiaalkomisjoni esinaine Siiri
Heinpõld ja sotsiaalkomisjoni liige Sirje Kiviberg.
Sõna sai ka sotsiaaltöötaja
Urve Vogt, kes andis lubaduse pensioniikka jõudes
ka ise päevakeskust külastada.

Volikogu esimees Margus Punane lastega trianglit kõlistamas

Üllatusesinejatena tulid
uusi naabreid tervitama ka
Pesapuu lasteaia mudilased, kelle esinemisele lõi
triangli kõlistamisega kaasa
ka Hr. Punane, kes meenutas, et 35 aastat tagasi
mängis ta sama pilliga
samas ruumis. Peab paika

vanasõna, et mis lapsena
on õpitud, seisab eluaeg sul
peas.
Siis istuti lauda, mis oli
kaetud külaliste endi poolt
kaasa toodud hea ja paremaga. Lauldi ja tantsiti.
Meelelahutusliku poole
eest kandis hoolt mõnusate

viisidega Juhan Kangur.
Hea vallaelanik, vaatamata kiiretele aegadele, leia
tee päevakeskusesse, tule
vaatama, kaasa elama ja
siin pakutavast osa võtma.
Merli Tammi ja
Elle Vihman,
päevakeskuse praktikandid

Haljala Valla Noortevolikogu uudised
Haljala valla Noortevolikogu moodustamisega
alustati juba pea rohkem kui
aasta tagasi, kui kohalikud
aktiivsed noored huvi üles
näitasid ja vajaliku tööga
pihta hakkasid. Viimati korraldati siis ka noortevolikogu tutvustavaid üritusi.
Nüüdseks on noortekogu
meeskond koos ning jaanuarist 2012 oleme ka
seadusesilmale nähtavad
kinnitatud põhikirjaga noortevolikogu. Noortevoli-

Vallavalitsus soovib
vallarahvale
rahu ja soojust
südamesse,
imelistjõuluaega
ning rikast ja
õnnelikku uut
aastat!

kogus on liikmeid nii Haljala
kui Aaspere piirkondadest.
Ärge arvake, et me vahepeal
oleme niisama jalga kõlgutanud – oh ei, põhikirja
kokkupanek ning kirjasaamine oli pikk töö, samuti
oleme kuulanud maad
teiste noortekogude tegemiste üle ning teinud koostööd Lääne-Virumaa noortekoguga.
Noortevolikogu tagab
noortele võimaluse:
* rääkida kaasa otsuste

Ida Prefektuuri politseioperatsioon
15. detsembril 2011 külastasid Haljala kooli toredad 4aastase staaziga narkokoerad Argus ja Remu.

Narkokoer Remu

Politseikoerad elavad kodudes, lastega peredes.
Koerad on sõbralikud, kuuletuvad politseile, täidavad
käsklusi.
Kooli tellimusel ja Ida Politseiprefektuuri koostöös oli
koerte tööks kooli territooriumil keelatud ainete otsimine.
Koerad käisid läbi kooli, võimla ja noortekeskuse ruumid.
Töö käigus nuusutasid koerad üle ka õpilaste kotid.
Päris suures koguses leiti kasutatud põsetubakat
võimlast, meeste pesuruumi aknalaudadelt, vähemal
määral koolimajast.
Kooli territooriumil on keelatud põsetubaka omamine
ja tarbimine. (Haljala Gümnaasiumi kodukord p. 3.11 ja p.
4.1.)
Alates 2001 aastast on Haljala Gümnaasium Ter-

vistedendav kool. Peame
tähtsaks ennetustööd, oleme sellega tegelenud mitu
aastat ja kindlasti ka jätkame.
Õpilased on osalenud mitmetel loengutel ja projektipõhistes tegevustes.
Sellised politseioperatPõsetubakas
sioonid koolidesse on üha sagedasemad. Jälgitakse ka
õpilaste käitumisreaktsioone operatsiooni ajal.
Loomulik on see, et õpetaja märkab oma tunnis kui
õpilane on näost valge, silmad hajevil, töövõime langenud.
Kool reageerib sellistele olukordadele ja teeb koostööd
politseiga.
Palume lapsevanematel, sõpradel, igal inimesel reageerida sellistele olukordadele. Tahame, et tulevik oleks
tervete ja edukate inimeste päralt.

Narkokoer Argus

tegemisel, mis puudutavad
noorte elu;
*omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
*saada heaks kodanikuks;
*aktiivsemalt osaleda
ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
*tutvuda demokraatia
põhimõtetega.
Haljala Valla Noortevolikogu kutsub üles kohalikke inimesi ja organisat-

sioone aktiivset koostööd
tegema – koos oleme edukamad! Noortevolikogu
tegemistel saab silma peal
hoida Facebooki lehel
„Haljala Noortevolikogu“
ning noortevolikogudest
lugeda aadressilt
http://www.noortekogud.ee
Heade
jõulusoovidega,
Sinu Haljala Valla
Noortevolikogu

SEB heategevusfond jagas
õpihimulistele 26 000 eurot
Alates sellest sügisest toetab SEB Heategevusfond
neid vanemliku hooleta noori, kes õpivad ametit
kutseõppeasutuses või omandavad kraadi
kõrgkoolis.
Esimesel korral taotles stipendiumi 84 noort, kes on
kasvanud üles asenduskodus või turvakodus, olnud
eestkostel või hooldusel peres. 38 noore taotlus rahuldati.
Keskmiseks toetuse suuruseks on 600 eurot. Stipendiumitaotlejad õpivad üle Eesti väga erinevates koolides:
Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, samuti Maaülikoolis ja
Mereakadeemias. Aga on õpilasi erinevatest kutseõppeasutustest Lääne- ja Ida-Virumaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt, Järvamaalt ning Tartust, Tallinnast.
Fondi toetuse abil ei pea nii mõnigi noor oma
elluastumistoetust maksma ära esimeseks õppemaksuks
ja saab kasutada seda raha igapäevasteks kulutusteks.
Õppestipendium annab kõigile, kes toetust said, võrreldes
tavaperedes kasvanud noortega võrdsemad võimalused,
sest oma vanemate toest on nad ilma jäänud.
SEB Heategevusfond korraldas kõigile toetust taotlenud
noortele tunnustatud koolitaja Tiina Saare poolt juhitud
karjääripäeva, kus jagati näpunäiteid selle kohta, kuidas
leida õige amet ja enda andeid maksimaalselt realiseerida.
Järgmine õppestipendiumi taotlemise võimalus on 2012.
aasta jaanuaris.
SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab aasta
ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes viibivate laste
toetuseks, koordineerib kasuperede nõustamist ja alates
käesoleva aasta sügisest annab välja stipendiume.
Kati Käpp
SEB Heategevusfondi projektijuht
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Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
31. detsembril algab Eesti üheteistkümnes rahva ja
eluruumide loendus, mis lubab selgust luua paljudes tähtsates küsimustes Eesti elanike kohta.
Selleks, et tulemused ikka täpsed oleksid, on loenduse küsimustele vastamine igale Eesti elanikule
kohustuslik.
„Loendusel osalemine on tõepoolest kohustuslik. Ainult
siis, kui meil on täpne ja ajakohane statistika meeste ja
naiste arvust ning erineva vanuse, hariduse ja elukutsega
inimeste paiknemisest, saame oma ühiskonnale seada
mõistlikke tulevikusihte,“ rääkis Rakvere ringkonnajuht
Kristiina Saar.
Rahvaloendus on ainus võimalus vajalikke andmeid saada
ja seetõttu on loendusel osalemise kohustus kirjas ka
riikliku statistika seaduses. Loenduse metoodikajuhi, Tartu
Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiidu sõnul pole
selles midagi uut – juba 1922. aastal, kui toimus iseseisva
Eesti Vabariigi esimene rahvalugemine, oli küsimustele
vastamine kohustuslik. „Tol ajal öeldi ka, et rahvalugemine
annab rahvale silmad ning et rahvas, kel puuduvad
rahvalugemise andmed, ei tunne iseennast. Need on minu
arvates igati ilusad mõtted, mis sobivad ka tänasesse
päeva,“ rääkis Ene-Margit Tiit. „Kasutagem siis seda
võimalust, mis meil on ja anname ka tänasele Eestile
silmad, et näha, millised me tegelikult oleme.“
Vastused ainult statistika tegemiseks
Ringkonnajuht Kristiina Saar teab, et kohalikud inimesed
on loenduse eel juba väga põnevil – kui palju meid siis
ikkagi on. „Loendusel kogutud andmed aitavad hiljem ju
vastata nii paljudele olulistele küsimustele. Inimeste
paiknemise järgi saab näiteks teada, kas teede ja
ühistranspordivõrk vastab inimeste vajadustele, milliste
sotsiaalteenuste järgi hakkab eri piirkondades vajadus
tekkima,“ tõi ringkonnajuht vaid mõned näited selle kohta,
miks loendus on meile kõigile vajalik.
Neile ja teistele tähtsatele küsimustele vastamiseks on vaja
üksnes statistikat. „Rahvaloendusel esitatud andmetest
kellelegi mingeid õiguslikke tagajärgi küll kindlasti ei tule,“
ütles Saar. „Neid andmeid ei anta mitte kellelegi edasi ja
statistika tegemisel eraldatakse vastustest ka inimeste
isikuandmed. Seega ei pea keegi ka kartma, et muutuks
tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või pensionimaksed.“
Ankeetide küsimused ei ole rasked, küll aga võivad mõned

küsimused vajada ette valmistamist või dokumentidest
järele vaatamist. Nii küsitakse näiteks eluruumi kasuliku
pinna suurust ja ehitusaastat ning isikuankeedis vastaja
sünnikohta asula täpsusega ehk tema ema elukohta (mitte
haigla asukohta) vastaja sünni hetkel. Täpseid andmeid
vajatakse ka vastaja põhitöö asukoha ja tööülesannete
kohta. Kui leibkonnale kuulub mõni aastaringseks
elamiseks sobiv eluruum mujal Eestis, mis loenduse
perioodil on tühi, täidetakse intervjuu käigus ka selle
eluruumi ankeet.
Esimest korda saab e-loendada
Selleks, et andmete kogumine oleks kõigile võimalikult
mugav, on loendajate käsutuses sülearvutid ja päris
esimest korda võimalik end ka ise interneti teel loendada.
„Rahvaloendus algabki 31. detsembril just e-loendusega,
kus terve kuu jooksul on võimalik kõigile küsimustele
vastata hoopis internetis,“ rääkis ringkonnajuht Kristiina
Saar. „Eks see on ju teada, et meie inimesed on võib-olla
natuke häbelikud ja ei taha võõrale inimesele endast kuigi
palju rääkida. Seepärast ongi väga mugav, et igaüks, kel IDkaart või pangakoodid olemas, võib loendusankeeti täita
ka täitsa omaette, arvuti taga istudes,“ selgitas Saar.
Interneti teel loendusel osalemiseks peab olema võimalus
kasutada arvutit ja internetti ning veebilehel asuvasse
ankeeti sisselogimine toimub ID-kaardi või internetipanga
kaudu. Koht ei ole seejuures oluline: olgu selleks siis enda
või oma lähedaste kodu, töökoht, raamatukogu või koguni
buss. E-loenduse keskkonnas on olemas kõik vajalikud
juhendid ja abi saab küsida ka Statistikaameti infotelefonil
625 9100 või e-posti teel aadressil klienditugi@stat.ee. Eloenduse ajal vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel kell
8–22, küsitlusloenduse ajal veebruaris ja märtsis
esmaspäevast reedeni kell 8–18.
Kui on tahtmine osaleda e-loendusel, aga kodus puudub
arvuti või jääb oskustest napiks, on jaanuarikuu teatud
päevadel võimalik seda teha ka kohalikus raamatukogus
või avalikus internetipunktis, kus inimesi abistab REL 2011
selle piirkonna juht. Kuna ühe leibkonna ankeetide
täitmiseks kulub orienteeruvalt 40 minutit, oleks hea
eelnevalt registreeruda. Infot selle kohta saab jaanuarikuu
alguses kohaliku omavalitsuse sekretärilt või REL 2011
ringkonnajuhilt.

Maakondlik arenduskeskus – Sinu koostööpartner heade
algatuste elluviimisel! Tule tasuta nõustamisele!
Kõikides maakondades üle Eesti tegutsevad Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) partneritena maakondlikud
arenduskeskused (MAKid), kus pakutakse tasuta
nõustamisteenust alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele ja mittetulundusühendustele ning kohalikele
omavalitsustele. Lisaks korraldatakse nimetatud sihtgruppidele infopäevi, seminare, koolitusi jne.
Ettevõtjale
Ettevõtlusega alustajaid nõustatakse sobiva ettevõtte
käivitamise ja teenuste kujundamise küsimustes. Nii
alustavaid ettevõtjaid kui ka tegutsevaid ettevõtteid
nõustatakse äriplaanide ja finantsprognooside koostamisel. Tutvustatakse EASi ja teiste üksuste, fondide
toetusmeetmeid ja nõustatakse taotluste ning aruandluse
koostamisel. Konsultantideks on pikaajalise ettevõtluskogemusega Tea Treufeldt ja Liivika Ivanov. Tea Treufeldt on
ka Arenduskeskuse juhataja.
2012 aastal toimub seitsmepäevane alustava ettevõtja
baaskoolitus, mis leiab aset koostöös Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) ning mida kaasrahastab
Euroopa Sotsiaalfond. Koolitusel omandatakse
baasteadmised järgmistes valdkondades: ettevõtluse
alused, äriplaan ja selle koostamine, toode ja turundus,
turunduskommunikatsioon, finantsplaneerimine, väikeettevõtte raamatupidamine ja maksunduse alused,
konkurentsianalüüs, tööõigus ja tööohutus. Baaskoolitusele on oodatud eelneva ettevõtlusalase
kogemuseta alustavad ettevõtjad ning vähekogenud
vastalustanud ettevõtjad. Koolitusele soovijatel tuleb
eelnevalt registreeruda ja täita elektrooniline motivatsiooniavaldus. Täpsem info koolituse toimumise kohta
avaldatakse LVAK kodulehel ja reklaam avaldatakse Virumaa Teatajas.
Koostöös Lääne-Viru maavalitsusega, kelle sõpruspiirkond
Rootsis on Jönköping, on Lääne-Viru Arenduskeskusel
plaanis koguda infot tegutsevate ettevõtete kohta, kes
oleksid huvitatud osalema 2012 Elmia allhankemessil.
Esialgu on planeeritud ühiskülastus 2012a sügisel
delegatsioonina, et tutvuda messiga. Kes on huvitatud
lisainformatsioonist, palun kontakteeruda Liivika Ivanov,
liivika@arenduskeskus.ee .
Mittetulundusühendusele Vabaühendusi nõustatakse
ühenduse asutamise, registreerimise, põhikirja koosta-

mise, arendustegevuse planeerimise, finantseerimisvõimaluste, projektide koostamise ning aruandluse,
maksunduse jm küsimustes. Lisaks toimub aasta jooksul
kolmepäevane baaskoolitus kuni kaks aasta tegutsenud
mittetulundusühenduste juhtorganite liikmetele, kuuepäevane MTÜ juhtide arenguprogramm pikemat aega
tegutsenud ühenduste juhatuse liikmetele ning erinevaid
ühe- kuni kahepäevaseid teemakoolitusi (raamatupidamine, projekti koostamine, lepingulised suhted MTÜs
jne). Koolituste eesmärgiks on tõsta ühenduste tegevusning jätkusuutlikkust ja professionaalsust. Aasta kestel
korraldatakse ka toetusvõimalusi tutvustavaid infopäevi,
temaatilisi seminare jmt üritusi. Vabaühenduste meili
listiga liitunud saavad igakuiselt informatsiooni valdkonnas aset leidvate sündmuste jmt kohta elektroonilisel
kujul ilmuvast Vabaühenduste Uudiskirjast. Vabaühenduste konsultant on Kaie Kranich.
(kaie@arenduskeskus.ee, + 372 5 850 1250).
Kohalikule omavalitsusele
Kohalikke omavalitsusi nõustatakse planeerimistegevuses,
sh arengukavade ja tegevuskavade koostamisel, samuti
EASi ja teistest programmidest toetuste taotlemisel ja
projektiaruandluse koostamisel. 2011 aastal alustas taas
kooskäimist Lääne-Virumaa omavalitsuste arendustöötajate Koda. Koja tööd koordineerib omavalitsuste
konsultant Arenduskeskusest, Triin Varek. Omavalitsusjuhtidele ja arendustöötajatele korraldatakse ka infopäevi,
kaks õppereisi naabermaakondadesse ja üks kahe
mooduliga koolitus 2012. aastal.
Arenduskeskusesse oodatakse baasnõustamisele etteregistreerimisel kas meili või telefoni teel, rohkem infot
arenduskeskuse tegevuse kohta on leitav veebilehelt
www.arenduskeskus.ee .
Nõustamine on tasuta. Meie kodulehelt leiab ka värsket
informatsiooni Arenduskeskuse poolt korraldatavate
valdkondlike (KOV, EV, MTÜ) koolituste, seminaride,
infopäevade jmt kohta. Täpsem info rubriigis Koolitus.
Triin Varek, kohalike omavalitsuste konsultant
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
triin@arenduskeskus.ee
Tel: 325 8028
www.arenduskeskus.ee

Tuleb ka rahvaloendaja
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua, võib oodata
hoopis rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad inimesi
külastama alates 16. veebruarist ja teevad seda kuni märtsi
lõpuni. Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim
aeg, jätab loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks loendajale helistada ja leppida
kokku kohtumiseks sobiv aeg,“ ütles ringkonnajuht.
Statistikaameti palgatud 2200 rahvaloendajat hakkavad
inimesi külastama alates 16. veebruarist. Neid tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse kirjadega salli järgi. Tavapärase
paberankeedi asemel märgivad nad vastused sülearvutisse
ja kunagi ei küsi inimestelt nende sissetulekut.
„Tõesti, ühtegi rahvaloendajat enne 16. veebruari ei tule ja
nemadki külastavad vaid neid inimesi, kes pole osalenud eloendusel või kui ankeet on jäänud lõpetamata. Küll aga
jätkavad endiselt oma tööd teiste uuringutega seotud
Statistikaameti küsitlejad ja neid ei tasuks karta, vaid
küsida igalt külaliselt, kes end küsitleja või loendajana
esitleb, töötõendit, millel kindlasti peab olema pilt,“
soovitas Rakvere ringkonnajuht Kristiina Saar.
Kogu info rahva ja eluruumide loenduse kohta on leitav
aadressil www.REL2011.ee ning detsembrikuu jooksul
jõuavad kõikidesse postkastidesse ka loendust tutvustavad voldikud.

Rahva ja eluruumide loendus 2011
31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed
kogutakse 31. detsembri seisuga
E-loendus: 31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012
Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja
sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16.
veebruari Teid loendama ei tule.
Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Karin Volmer, Statistikaamet
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Rahvamaja näitering kutsub esietendusele
A. Kivirähk
«Helesinine vagun»
Nostalgiline komöödia
«Kunagi tundus Eesti Vabariik
muinasjutumaana ainult sellepärast, et ta oli vaba riik. Nüüd
on riik taastatud ja varad
tagastatud. Kuhu jäi muinasjutt? On seda üldse veel kuskil?»
Andrus Kiviräha sissevaade
sovetiajanostalgiasse praeguste 30-aastaste ehk nn.
vene multikate põlv-konna
hinges. Lugu mäleta-misest
ja unustamisest.
Lugu räägib ühest põlvkonnast, kes sattus olema

viimane, kes sai maigu suhu
Nõukogude ajast. Põlvkonnast, kes jõudis olla nii
pioneer kui komnoor, käia
paraadidel ja näha nõukogude elu. Sellest põlvkonnast "Helesinine vagun"
räägibki — nende mälestustest ja sellest, et nad
tunnevad end endast noorematega võrreldes veidi
teistsugustena.
On äratundmist pakkuvas
vormis sünnipäevapidu, kus
võetakse viina ja tuletatakse meelde vene aja lõpu
jaburusi. Põlvkondade va-

Haljala vallal kasutusel
uus veebileht
Juba mõned kuud on Haljala vallal kasutusel olnud uue
kujunduse ja sisuga koduleht, aadressiks ikka sama
haljala.ee. Põhineb see veebileht kohalike omavalitsuste teenusportaalil KOVTP, mis peaks olema
varasemast kodulehest lihtsam ja mugavam kasutada.
Uut portaali on vajadusel võimalik liidestada teiste
rakendustega nt puhkaeestis.ee, peatus.ee, facebook
jne. Võimalus on ka kasutada omavalitsuse info ja
teenuste haldamiseks liidestatud Maa-ameti kaardirakendust ning erinevaid elektroonilisi avaldusi ja evorme.
KOVTP lahendus on loodud eesmärgiga ühtlustada
teenuste kättesaadavust omavalitsuste kodulehtedel
ja pakkuda kõiki avalikke teenuseid ühes keskkonnas,
ühtsetel alustel ning võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt. Teenusportaali arenduse on Siseministeeriumi tellimusel teostanud OK Interactive OÜ ja
Smartlink OÜ.
Kaido Kukk
Haljala Vallavalitsus, IT-spetsialist

hel tekkinud mõistmatuses ilmutatakse lausa traagilist trotsi ja minnakse nii
mõnegi naljaga liiale.
Etendus neile, kelles elab
igatsus maailmast, mis on
teistsugune...
Mängivad: Raavo Vask,
Margus Hallimäe, Jaanus
Lassur, Margus Punane,
Paul Samolberg, Heli
Napp
Esietendus Haljala Rahvamajas 30.12.2011 kell
20.00.

Kontrolli elektripaketi sobivust Eesti Energia e-teeninduses
Eesti Energia lisas oma e-teenindusse automaatse
paketikalkulaatori, mille abil saab koduklient kiirelt ja
mugavalt kontrollida, kas tema tänane elektripakett on
tema elektritarbimist arvestades soodsaim. Kui klient ei
kasuta hetkel sobivaimat elektripaketti, saab ta selle kohe
e-teeninduses ära vahetada.
Eesti Energia soovitab elektripaketi sobivust kontrollida
regulaarselt kord 12 kuu jooksul. Näiteks muutub kodune
elektrikasutus märkimisväärselt, kui minnakse üle
elektriküttele ning kui võetakse kasutusse mõni seade, mis
oluliselt tõstab või alandab senist elektrikasutust.
Elektritarbimine muutub ka, kui perre sünnib laps või
näiteks ülikooliikka jõudnud noor kolib kodust.
Paketikalkulaator on sel sügisel juba mitmes Eesti Energia
e-teenindusse lisatud uuendus. Eesti Energia juhatuse liige
Margus Rink sõnas, et tänavu on ettevõtte e-teeninduse
külastatavus tõusnud rohkem kui kaks ja pool korda ligi 100
000 igakuiselt külastajalt pea 270 000-le. „Sarnaselt
paljude teiste eluvaldkondadega, on ka elekter e-maailma
kolimas. Eesti Energia e-teenindusest saab üks keskne
koht kõigi energiaasjade ajamiseks ja seetõttu oleme
viimase poolaasta jooksul väga tõsiselt tegelenud eteenindusse uute võimaluste lisamisega olgu selleks
mobiilidele kohandatud veeb, personaalsed energiasäästu
nõuanded või lähiajal täienev lepingute sõlmimise
võimalus,“ sõnas Rink.
Automaatne paketikalkulaator arvestab, kas kliendil on
ühe- või kahetariifne elektriarvesti ja analüüsib

tagasiulatuvalt tema viimase 12 kuu elektri tarbimist. Selle
põhjal arvutab kalkulaator, kas klient on tarbimiskoguseid
arvestades sobivaimas paketis või on tal kasulik
elektrikulude säästmiseks paketti vahetada. Lisaks
tavaelektri pakettidele saab Eesti Energia e-teeninduses
võrrelda ka Rohelise Energia pakette või vahetada oma
tänane tavaelektri pakett tuulest ja veest toodetud
Rohelise Energia paketi vastu.
Paketikalkulaatorit saavad kasutada Eesti Energia
kodukliendid, kellel on kehtiv elektri- ja võrguleping ning
kelle puhul on Eesti Energial olemas tema möödunud 12
kuu tarbimiskoguste info. Kliendid, kellel ei ole võimalik
automaatset paketikalkulaatorit kasutada, saavad oma
praeguse paketi sobivust kontrollida käsitsi täidetavate
väljadega kalkulaatori abil. Elektripaketi vahetamine on
tasuta ja soodsama elektripaketi hind kajastub juba kliendi
järgmisel elektriarvel.
Kui kliendil on kehtiv volitus lepingutega seotud
toiminguteks, saab ta ka talle volituse andnud inimese
elektripaketi sobivust Eesti Energia e-teeninduses
kontrollida.
Eesti Energia e-teenindus asub aadressil www.energia.ee.
E-teenindusse saab sisse logida ID-kaarti, mobiil-ID või
pangaparoole kasutades.
Lisainformatsioon: Katriin Loorents,, Eesti Energia jaeäri
kommunikatsioonijuht
5157641; 7152219 katriin.loorents@energia.ee

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.11.2011:
1. Kinnitati 2011. aasta novembrikuu toimetulekutoetuse
taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused
üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
1468.68 eurot ja määrati ühekordne sotsiaaltoetus
kümnele toetust vajavale isikule kokku summas 2178,64
eurot.
2. Määrati toitlustustoetus kolmele Haljala Lasteaed
Pesapuu teotus vajavale lapsele.
3. Määrati sünnitoetus neljale lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
4. Määrati matusetoetus neljale surma registreerinud
isikule.
5. Teenuste kontsessioonil „Korraldatud jäätmeveo
teenuse osutaja leidmine Haljala ja Kadrina valdade
haldusterritooriumidel ühises veopiirkonnas“ tunnistati
edukaks AS Veolia Keskkonnateenused pakkumus.
6. Väljastati kasutusload Rakvere mnt 10 kinnistul asuvale
mänguväljakule ja Tervise- ja spordipargi välisvalgustusele
ning Haljala Tervise- ja spordipargi laiendusele.
7. Väljastati kasutusluba Rakvere-Haljala-Karepa teeristi
mikrotorustiku ja valguskaabli trassile.
8. Väljastati projekteerimistingimused Marge Salumäele
kuni 100-kohalise lambalauda ehitusprojekti koostamiseks
Mäehansu kinnistule Varangu külas.
9. Otsustai seada avaliku kirjaliku enampakkumise korras
hoonestusõigus Haljala vallale kuuluva Kurvakodu kinnistu
seitsmele hoonestamata katastriüksustele ja kinnitati
hoonestusõiguse tingimused.
10. Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange
„Koristusteenuse osutamine Haljalas 2012 aastal“ tähtajaga
01.01.2012 – 31.12.2012.a.
11. Otsustati hõivata ja võtta arvele Haljala alevikus
Tallinna mnt 1b asuv parkla; Essu külas Tammispea tee 17
asuv kelder ja Kärmu külas asuv parkla.
12. Muudeti Haljala Vallavalitsuse ja M.K.Reis-X OÜ vahel
sõlmitud avaliku teenindamise lepingut kinnitades lepingu
hinnaks on 244,91 € sõidupäeva eest, millele lisandub
käibemaks 20%.

13. Väljastati kirjalikud nõusolekud hajaasustuse
veeprogrammi raames Võle külas Heina kinnistule, Liiguste
külas Linnupesa kinnistule ja Kavastu külas Kormanni
kinnistule rajatud puurkaevudele.
14. Väljastati raieluba ühe hariliku nulu raideks Tallinna mnt
9a kinnistul.
Vallavalitsuse istungil 23.11.2011:
1. Kutsuti alates 04. detsembrist 2011 tagasi kõik AS
Haljala Soojus nõukogu liikmed ning määrati AS Haljala
Soojus nõukogu uuteks liikmeteks alates 05. detsembrist
2011 Aare Vabamägi, Villu Pella ja Marko Teiva.
2. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale
isikule summas 40 eurot.
3. Kinnitati Kisuvere külas asuva Luha katastriüksuse maa
sihtotstarbeks 100% elamumaa.
4. Otsustati hõivata ja võtta arvele Essu külas Kivimäe
maaüksusel asuv ait.
5. Tehti vallavolikogule ettepanek osaleda ja asutada
koostöös teiste Lääne-Viru maakonna omavalitsustega
jäätmekäitluse valdkonnas tegutsev sihtasutus ning esitati
vastav eelnõu.
6. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi ühe õpilaskoha
tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks 2012. aastal
88,20 eurot kuus ja Haljala Lasteaed Pesapuu ühe
lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
2012. aastal 194,34 eurot kuus ja tasandusrühmas 299,32
eurot kuus.
7. Kooskõlastati Kärmu küla Anti maaüksusele rajatava
puurkaevu asukoht.
Vallavalitsuse istungil 07.12.2011:
1. Määrati matusetoetus kahele surma registreerinud
isikule.
2. Kinnitati 2012. aastal Haljala vallaeelarvest makstavate
sotsiaaltoetuse määrad 2011. aasta tasemel:
1) esmakordselt koolimineva lapse toetus 20 eurot
lapse kohta;
2) sünnitoetus 195 eurot lapse kohta;

3) matusetoetus 65 eurot isiku surma korral matuse
korraldajale;
4) perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus
65 eurot lapse kohta kuus;
5) hooldajatoetus 18-aastase ja vanema sügava
puudega inimese hooldajale 26 eurot kuus;
6) hooldajatoetus 18-aastase ja vanema raske puudega
inimese hooldajale 16 eurot kuus;
7) hooldajatoetus 3-16 aastase keskmise, raske või
sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või
perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse
kasvatamise tõttu, 20 eurot kuus.
3. Tehti volikogule ettepanek kompenseerida 2011/2012
õppeaasta II poolaastal Haljala Gümnaasiumi 1.- 9. klassi
õpilastele, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri
andmetel on Haljala vald, riigieelarvest valla-ja
linnaeelarvetele koolilõuna kulude katmiseks määratud
eraldiste ja õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse
hinnavahe vallaeelarvest ning esitati vastav eelnõu.
4. Nõustuti Gold Optika OÜ Tervisebussi peatumisega ja
kauba müügiga Haljala valla territooriumil vastavalt
territooriumi valdajatega kokkulepitud aegadel Haljala
Rahvamaja parklas, Aaspere kaupluse parklas ja Essu
kaupluse parklas.
5. Anti kirjalik nõusolek Karel Mäe'le puurkaevu rajamiseks
Kisuvere külas asuvale Sireli kinnistule.
6. Väljastati ehitusluba Hannes Heinmaale`le Lihulõpe
külas Kaasiku kinnistule ühepereelamu ehitamiseks.
7. Väljastati ehitusluba Bellus Furnitur OÜ`le Rakvere mnt
23c kinnistul asuva laohoone laiendamiseks.
8. Väljastada raieluba kahe hariliku pärna langetamiseks
Võsu mnt 13 kinnistul.
9. Nimetati Haljala Lasteaed Pesapuu pedagoogide
atesteerimiskomisjoni liikmeks Epp Orgmets.
10. Esitati volikogule uuesti otsuse eelnõu „Võsu mnt 4
k i n n i s t u o t s u s t u s ko r r a s h o o n e s t u s õ i g u s e g a
koormamiseks EELK Püha Mauritiuse koguduse kasuks“.
11. Esitati Haljala valla 2012. aasta eelarve eelnõu esitatud
kujul volikogule menetlemiseks.
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Tagasivaade kirjandus- ja kodulooringi tegemistele
Aastad ei lähe mööda, me
elame nad päev päeva järel
läbi. Nüüd, kui praegusest
aastast on alles veel loetud
läbi elamata päevad, on aeg
tagasi vaadata.
Allpool meenutame, mida
oleme ühiselt läbi elanud
selles väikeses ringis, mis
käib koos üks kord kuus.
Lähtudes soovist mitte
ainult oma lemmikautoreid
tähtpäevade puhul meenutada, oleme pöördunud ka
uudiskirjanduse poole. Kui
näiteid tuua, siis alustame
õhtupoolikust Mari Saadi
raamatuga „Lasnamäe lunastaja“. Romaan toob lugejani tänapäeva ühiskonna valusad probleemid:
töökoha kaotus, üksikema
võitlus tütre tervise nimel,
narkomaania oma äärmises
julmuses, rikkuse ja vaesuse
äärmised piirid.
Vastukaaluks „Lunastaja“
masendusele oli helge õhtupoolik koos poetess Debora Vaarandiga, kelle sünnist möödus 1. oktoobril 95
aastat. Tema elupiltide kaudu ja läbi südamliku luule
elasime kaasa paljudele

sündmustele, mis seotud
kogu rahvaga. Eesti Kunstiansamblite kujunemine Teise maailmasõja aastatel:
otsekui silme ette tõi Debora nad kõik: Georg Ots,
Gustav Ernesaks, Anna Ekston, Anna Klas, kelle poeg
Eri oli siis väike poiss, Karin
Ruus oma lapseeas Ingridiga (I. Rüütel), kirjanikud
Mart Raud, Jaan Kärner jpt.
Sõjajärgsest ajast avaneb
pilt luules, mis toob esile
inimese tema lihtsuses ja
suuruses, ka igapäevaelus.
Üle kõige kõrgub armastus
kodumaa vastu.
Hoopis lõbusam oli õhtupoolik, kui kõne all oli Rein
Siku raamat „Minu Ugrimugri“. Loomulikult ei ole
midagi lõbusat handi-mansi
rahva elus, mille puhul
autor ütleb – kõige rikkam
maa (nafta, maagaas), kõige
vaesem rahvas. Kuid kõigest
kumab läbi see soojus,
kuidas soome-ugri rahvaste
elu kujutatakse: udmurdi
memmede laul, nende
esinemine fenno-ugristide
kongressil, samas suur
nukrus – udmurtide karu-

peied saavad iga aastaga
rohkem rahva peiedeks.
Aga siis lööb väike liivi
tüdruk KGB ohvitserile puulusikaga pähe või see, kas
saab Helsingist Tallinna
faksi teel kilu saata või
kõigile soomeugrilastele
ühine joon – me paneme
asja tallele, ka surnud kajaka. Tõeline ugrimugri.
Kultuuriloo poole pealt vaadatuna olid mõlemad õhtud
huvitavad, kui käisime Aafrikas. Kaia Kaljuvee viis
meid Iisraeli, ristiusu pühadesse paikadesse, Kalju
Kivistik Jordaaniasse. Neid
kuulates ja slaididelt kauget
maailma vaadates tekkis
tunne, nagu oleksime sajandeid tagasi astunud.
Oma kihelkonna 770 pikkusele ajaloole elasime südamest kaasa ja oleme koduvallale tänulikud nende
päevade eest. Kirjandusringi osaks oli Haljala elu
käsitleva raamatu „Haljala
puud, majad, inimesed“
esitlemine. Sellel õhtupoolikul, kui kohtusime
Järva-Madise kiriku diakoni
Rutt Süvariga, tundsime,

millist soojust võib üks
inimene teisele anda, et
inimesel on vaja teist inimest ja Jumalat. Võime
mõista ja andeks anda teeb
meid seesmiselt rikkamaks,
me saame ise paremaks.
Lõpuks veel meenutus suvisest ekskursioonist Tallinna, kui saime osa pealinna
ajaloost, tõustes suurtükitorni Kiek in de Kök astmetel torni tippu, kust avanes
pilt kaunile linna panoraamile. Kuid alla käikudesse
laskumine viis keskaja olustikku kuni timuka ja kirveni.
Leevenduse sealt saadud
rasketele mõtetele tõi botaanika-aia subtroopikapaviljon, aga veelgi enam
see, mis väljas – meie oma
lilled ja rosaarium.
Kõike seda meenutades
tunnen – me oleme koos
mitte aega mööda saatnud,
meie õhtupoolikud ja ekskursioon on ühiselt läbi
elatud. Ehk saime siis koos
rikkamaks ja selle kaudu
vastastikku lähedaseks.
Salme Heinla

Jõuluinglid Teid hoidku!
Leegid küünaldel loitku,
et jätkuks soojust ja südamerahu
ja õnne – nii palju kui taresse mahub.

Essu Selts soovib kõigile jõulurahu
südamesse, toredat vana aasta
lõppu ja õnnerikast uut aastat!

Ilusaid pühi ja toredaid
lugemiselamusi 2012. aastal!
Kohtumisteni raamatukogus.
Haljala Valla Raamatukogud

Essu Seltsis toimub 14.01.2012 kell 18.00
KÜLAPIDU! Olete oodatud!
Kaasa võta oma söök ja jook,

Õnnitleme vanemaid...

meie poolt on peolust ja mängurõõm!

Lisandra Trilljärv 12.11.2011
Sander Palm
30.11.2011

Haljalas on nüüd oma litsentseeritud korstnapühkija.

... ja sünnipäevalapsi!

KRISTJAN-ENDRE LIND
tel. 55529714
Elab Põllu tänaval.
Tal on olemas kõikvõimalikud redelid,
ükski katus ei jää vallutamata.
Tema litsentse saate vaadata „Kutsekoja“ kodulehelt!

HALJALA RAHVAMAJA
30.12. 20.00. Rahvamaja aastalõpupidu.
Rahvamaja näiteringi esietendus. Peale etendust
mängib tantsuks ansambel"Ansambel". Piletite ja
laudade broneerimine tel.3250444. Pilet 5.03.01. 19.00. Kino. Lisainfo www.haljalakino.com
08.01. 12.00. Lumelinna ehitamine , jõulupuude
põletamine.
10.01. 19.00. Kino. Lisainfo www.haljalakino.com

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1200
Küljendus: Maiga Parksepp
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Lehe tekstid avaldatakse portaalis eestielu.ee, kui autor ei
ole märkinud teisiti.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

85
Vaike Penjam
83
Aino Kruusamägi
82
Selma Voll
80
Helmut-Johannes
Bachaus
Johannes Ruut
Miralda Arge
75
Heli Maiksaar
Heldi Mägi
70
Mare Reineber
Malle Männik
65
Eha Mägi
60
Mihkel Sepp
Tõnu Tasuja
Silvi-Sirje
Armipaik
Arri Tooming
55
Viktor Avsiuk
Ülle Vellak
Väino Karton

27.01. 19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus
"Üllatuskülaline". Osades: Helgi Sallo, Terje Pennie, Pille
Lukin, Natali Lohk või Merilin Kirbits, Tõnu Kilgas, Väino
Laes ja Raivo Mets
HALJALA JÄÄTMEJAAMA TEADAANNE:
Jäätmejaam ei võta vastu mittekomplektseid
külmikuid ja telereid, kuna neid ei ole võimalik
käitlejale mõistlikel tingimustel üle anda.

06. jaanuar

Varangu

17. jaanuar

Haljala

02. jaanuar

Haljala

02. jaanuar

Lihulõpe

22. jaanuar
22. jaanuar

Võle
Haljala

18. jaanuar
29. jaanuar

Haljala
Haljala

13. jaanuar
16. jaanuar

Aaspere
Põdruse

21. jaanuar

Kandle

03. jaanuar
08. jaanuar
14. jaanuar

Kõldu
Aaspere
Kisuvere

24. jaanuar

Haljala

01. jaanuar
06. jaanuar
09. jaanuar

Põdruse
Haljala
Varangu

Helgi Riks
21.06.1935 - 28.11.2011

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

Ilse Kolesnik
03.08.1924- 30.11.2011

