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Seoses vallavolikogu ja vallavalitsuse ühiskoolitusega
on kolmapäeval, 8. septembril, vallamaja suletud.

Raamatud on andnud 45 aastat leiva lauale

Alates 1. septembrist on iga kuu teisel ja neljandal
reedel vallamaja suletud. Kiirete probleemide korral
vastavad kõik valla ametlikud mobiiltelefonid: vallavanem 506
8620, kantselei 5656 6930, volikogu sekretär 5336 4212, IT
spetsialist 5646 3173, keskkonnaspetsialist 5669 4496,
sotsiaaltöötajad 5656 6931, majandusspetsialist 506 3753 ja
raamatupidamine 5646 2167.

Mis hoiab üht inimest
aastakümneid ühel ja
samal tööl? On see
pühendumus, kohusetunne,
valikvõimaluse puudumine
või rutiin? Seda uurisime
Aaspere raamatukogu
juhatajalt Kaia Kaljuveelt,
kellel täitus juulis 45
aastat töötamisest
raamatukogus. 45 aastat
on küllalt pikk aeg ja Kaia
on otsustanud tänavu 1.
septembril teatepulga üle
anda.
45 aastat on, jah, pikk aeg ühel
kohal olla. Midagi peab meeldima ja see on minu jaoks olnud
eelkõige RAAMAT ise. Võimalus hoida käes uusi raamatuid
ja neid teistele soovitada. Tore,
et on olnud inimesi, kes on
lugenud raamatukogu peaaegu
läbi. Näiteks Endel Toomsalu,
Aide Katalsep, Vilma Kari ja
võiks nimetada veel väga
paljusid teisi, kes on raamatuga suured sõbrad.
Kuidas sattusid tööle
raamatukokku?
Parimad tunnid koolis olid
joonistamis- ja
kirjandustunnid. Teistes, minu jaoks
igavates tundides lugesin või
joonistasin salaja. Seega olid
hinded igasugused ja edasiõppimisele ma ei mõelnudki.
Elasin Kärmul ja käisin
tärklisevabrikus tööl, aga ei
olnud see minu jaoks. Oli
üksluine ja nüristav töö.
Kuulsin, et raamatukogusse on vaja inimest ja
pakkusin ennast. Rohkem vist
huvilisi ei olnud ja parema
puudumisel võetigi mind.
Hakkasin kaugõppes õppima –
tollases TPedI-s bibliograafiat.
Pärast III kursust jäi asi katki,
sest siis ei olnud enam minu
head tädi lapsi hoidmas.
Raamatukogu töö juurde käib
pidev enesetäiendamine ja
olen kõiki pakutud võimalusi
kasutanud.
Minu ema luges igal vabal
hetkel ja vanaemagi oli olnud
suur lugeja. Täditütrega
lugesime kõik koolivaheajad
valimatult kõike, mis kätte
juhtus.
Milline on raamat, mida
peaks olema lugenud elu
jooksul iga eestlane?
Nimeta siinkohal ka oma
lemmikraamat. Ja miks inimene üldse lugema peaks?
Ei ole mina arvaja, mida iga
eestlane peaks olema lugenud.
Inimesed on ju nii erinevad ja
erinevad on raamatudki. Mingil
eluhetkel sobib üks ja siis

Vallavalitsuse jurist ja sotsiaaltöö spetsialist võtavad jätkuvalt
kodanikke vastu Varangu Külakeskuses iga kuu esimesel
teisipäeval kell 12:30 – 13:30, Aaspere Külakeskuses iga kuu
teisel kolmapäeval kell 10:00 – 11:00 ja Essu Külakeskuses iga
kuu kolmandal esmaspäeval 9:00 -10:00
Vastuvõtuks palume eelnevalt registreerida:Urmas Punga
jurist, tel 327 8225 urmas@haljala.ee, Malle Laos sotsiaaltöö
spetsialist, tel. 327 8226 malle@haljala.ee

Augustikuu torm räsis ka
Haljala valda
Tormid on sellel suvel palju kahju teinud. Haljala valda
puudutas kõige rohkem 8. augustil möllanud maru. Lisaks
langetatud puudele sai enim kahjustada Põllu tänava maja,
mille katuse torm maha kiskus. Korteriühistu „Tõmbetuul”
juhatuse esimehe Gunnar Aasumetsa sõnul oli katus
kindlustatud If kindlustuses ja majaelanikel seega uue katuse
ehitamise kulusid katta ei tule. Maja sai uue katuse vaid aasta
tagasi. Ehitusfirma, kes katuse ehitas, on tänaseks pankrotis.
„Süü ehitajatel puudub, kuid see on peamine viga, et „nõuka”
ajal pandud katustel puudub korralik vöö, millele sarikad
peaksid kinnituma,” sõnas Aasumets.
Siinkohal soovib korteriühistu „Tõmbetuul” tänada kõiki
õpilasi, häid naabreid, Haljala vallavalitsust ning eriti
majandusspetsialisti Marko Teivat, kes tormikahjustuste
likvideerimisel nõu ja jõuga abiks olid.
Haljala vallavalitsus avaldab tänu ja tunnustust Haljala
valla spordikollektiividele, noortele ja kõigile teistele, kes
abistasid teisi vallaelanikke tormikahjude likvideerimisel.
Eriline tänu kuulub: OÜ New Baltics- Rein Kaubi, OÜ Vesilõigu
– Tiit Pajuste, OÜ Eleks Telefon – Jaan Meerits, OÜ Idavere –
Siiri Heinpõld, OÜ Aaspere Agro –Toomas Põldma, OÜ
Hillard – Kalev Kirsi, AS Haljala Soojus- Aivar Maurer

Vaade Põllu tänava majale peale tormi
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Haljala Kultuuriselts korraldab
loovuskoolitusi
Leader-programmi meetme I raames korraldab MTÜ Haljala
Kultuuriselts loovuskoolituse. Koolituse läbiviimist rahastab
tänu tegevusgrupi MTÜ Partnerid juhatuse heakskiitvale
otsusele PRIA.
Loovuskoolituse käigus toimuvad alljärgnevad õpitoad:
11. septembril – laastupunutiste õpituba Haljala rahvamajas;
25. septembril – nahkehistöö õpituba Haljala rahvamajas;
9. oktoobril- pärlitehnika õpituba Haljala Gümnaasiumi
käsitööklassis (noortekeskuse maja);
23. oktoobril – tekstiiltrüki ja pildiraamide valmistamise
õpituba Haljala rahvamajas;
13. novembril – nahkehistöö õpituba Haljala rahvamajas;
20. novembril – kraklee ja salvrätikutehnika õpituba Haljala
Gümnaasiumi käsitööklassis;
4. detsembril – jõulukaunistuste ja jõuluseadete valmistamise
õpituba Haljala rahvamajas;
Koolitusel valminud tööde näitus on huvilistele
vaatamiseks üleval 10. ja 11. detsembril Haljala rahvamajas.
Loovuskoolitusele ootame igas eas osalejaid. Samaaegselt
õpitubadega tegutseb ka lastele mõeldud meisterdamise
õpituba.
Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine nii
õpitubadesse kui ka laste meisterdamise õpituppa. Palume
registreerida hiljemalt iga koolituspäeva toimumise nädala
esmaspäevaks või kogu koolitusperioodiks korraga.
Registreerida saab saates e-kiri oma kontaktidega
kultuuriselts@haljala.ee või helistada mobiilile nr 56 988 936.
Koolituspäeva osavõtutasu on 15 krooni, lastele on
õpituba tasuta.
MtÜ Haljala Kultuuriselts
Maa elu Are ngu Euroopa
Põlluma jandusfond: Eur oopa
inv este eringud ma apiirk onda dess e

Vaatamata sellele, et Aaspere raamatukogu staažikas töötaja Kaia Kaljuvee on otsustanud jääda väljateenitud
puhkusele, ei ole maja uksed suletud, vaid lugejad on oodatud ikka endistel aegadel.
hoopis teine raamat. Kindel on „Ajutises“ asukohas sai hilja?
see, et õige raamat on sind töötatud 20 aastat ja oli küll Muidugi on õppimiseks iga aeg
alati ootamas. Selle leiad selle tunne, et paremat kohta ei hea. Homme peab inimene
kergemini üles, kui ei ole saagi ja raamatukogu kaota- olema tsipa targem kui täna,
kivistunud arvamusi kirjanduse takse üldse ära. Siis hakkasin muidu oleks ju seisak.
suhtes. Lemmikraamatut mul uurima, kuidas need asjad Kuidas Sa valid kirjandust?
ei ole. Rohkem meeldivad mujal käivad, et muudkui Maitsed on ju nii erinevad.
Põhjamaade kirjanikud ja vene ehitatakse ja renoveeritakse ja Nii valingi, et igaühele midagi.
kirjanduses on suurepäraseid avatakse uusi raamatukogusid. Ei saa rahvaraamatukogu
Loodi MTÜ ja PRIA toel saime komplekteerida ainult enda
teoseid.
Kas peaks lugema? Võib- meiegi endale külakeskuse, kus maitse järgi. Kirjandust peab
olla ei peaks. Kõik, mis on käsu ruumi ka raamatukogule.
olema igal teemal. Vältinud
korras, ei toimi. On veel teisigi Kui uus maja valmis, siis
olen küll väga kergekaaluliste
asju, millega tegeldes on mis tunnetega kolisid
raamatute tellimist.
inimene endaga rahul ja majja?
Meenuta mõni nali seoses
rõõmus: aiandus, käsitöö, Oli muidugi hea meel, sest raamatutega.
kokandus jpm.
inimestele on praegune asu- Ei ole neid kahjuks üles
Kas Sinu hobi on seotud
koht igati soodsam ja ruumid kirjutanud, aga näiteks küsis
kodusemad. Sain ka uue eile üks väike poiss raamatut
raamatukoguga, raamamööbli ja oli tore panna nimega „Elevant“. Otsisin –
tutega? Kirjelda oma hobiraamatud uutele riiulitele.
mida pole, seda pole. Tema ei
sid ja kas on näiteks midaOled andnud külakojale
jätnud jonni ja lõpuks selgus,
gi, millega tegeleda tahakelu ja hingamise. Kas on
et õige raamatu nimi on hoopis
sid, aga pole saanud?
„Londiste“
Võimalusel oleksin ma kindlas- kahju seda sinnapaika
Kellest saab Sinu töö
ti käinud mingis kunstiringis. jätta või osaled külakoja
jätkaja? Kuidas sai ta valiLugemine ei ole minu jaoks töös endiselt?
hobi, vaid igapäevase elu Iga asi kas hakkab elama või ei. tud ja mida talle soovijuurde kuuluv osa.
Mina pole see, kes külakojale ksid?
elu on andnud. Kui inimesed Uus töötaja oli kuulnud, et
Vana raamatukogu maja
poleks uut raamatukogu ja tahan ameti maha panna ja
põles maha kogu sisuga,
külakoda omaks võtnud, avaldas soovi tööle asuda. Ta
tuli alustada otsast niispoleks siin ka elu. Arvan, et on hea suhtleja, tunneb
ketes ja külmades mõisaolen esialgu nõuga abiks ja kui kohalikke inimesi ja olusid ja
ruumides. Kas vahepeal oli
tunne, et ei saagi uut maja, kõik laabub, siis tunnen kõrval on täis tahet täiendõppeks.
olleski sellest rõõmu.
Soovin talle südamest edu ja
et jäädki sinna mõisa?
kohalike elanike poolt head
Eks see vana raamatukogu oli Oled suhteliselt vanas
vastuvõttu.
veel niiskem kui mõis ja hirmus põlves selgeks õppinud
pime, väike ja külm. Mõis oli arvuti, projektide kirjuvalgem ja soojem, kuid tamise – kas see tähendab,
raamatukogule oli ruumi vähe. et õppida ei ole kunagi

1. septembril asub Haljala koolis õppima 28 koolijütsi
1A klass
Karl Kristjan Eluri
Anni Lisette Hallimäe
Siim Kalinkin
Hanna- Eleri Klaus
Oliver-Hannes Kurs
Ardo Lakk
Säde-Liis Orujõe
Anne-Liis Ossi
Õnne-Elisabeth Pankin
Jan Mattias Ranne
Kadri-Ann Rae
Helen Semjonov
Erika Stüf
Anett Tamberg
Mariliis Vahter
Klassijuhataja Õnnela
Lembke

1B klass
Kardo Epner
Merilin Hütsi
Kaja Kadari
Janar Kägo
Marjanne Lääne
Marko Lääne
Madis Mägisoo
Verner Reinol
Ly Riks
Virge Riisberg
Marko Saar
Vallo Saar
Arianne Tõemets
Klassijuhataja Merle Varek

Eelmisel aastal sai oma esimese aabitsa Haljala Gümnaasiumis 41 õpilast.
Esireas tänaseks juba II klassi õpilased Katariina, Jakob ja Kati
Haljala Gümnaasiumi 2010/2011. õ-a avaaktus toimub
1. septembril kell 10.00 rahvamajas
Hommikul väljuvad õpilasliinide bussid tavapärasest
graafikust 2 tundi hiljem. Bussid viivad koju kell 12.00
koolimaja juurest.
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Haljala Valla Sõnumid

Koolijuhi kohusetäitjaks
saab Inge Laiv
Haljala vallavalitsus kuulutas varasuvel välja avaliku konkursi
Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks.
Konkursile esitas tähtaegselt s.o. 22. juuniks avalduse kandideerimiseks kuus kandidaati.
Konkursi läbiviimiseks moodustatud komisjon otsustas 8.
juulil toimunud koosolekul tunnistada kõik konkursist
osavõtnud kandidaadid vastavaks Haljala Gümnaasiumi
direktori ametikohale, valis salajase hääletuse tulemusena
direktori kandidaadiks Eddi Tombandi ning esitas ta
vallavalitsusele direktoriks kinnitamiseks. Kuna komisjoni
koosolekul toimunud arutelu käigus tõusis üles küsimus, kas
direktori kandidaat Eddi Tombandi poolt konkursile esitatud
dokumendid tõendavad direktori ametikohale nõutavat
pedagoogi ametijärku, siis otsustati esitada antud küsimuses
järelepärimine Haridus- ja Teadusministeeriumile. Haridus- ja
Teadusministeeriumi välishindamisosakond teatas 20. juuli
vastuses, et lähtudes haridusministri 26. augusti 2002. a
määruse nr. 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 8
kehtestatud nõuetest ei vasta direktorikandidaadi Eddi
Tombandi kvalifikatsioon määruses kehtestatud tingimustele,
kuna talle ei ole omistatud pedagoogi ametijärku. Seoses
ilmnenud uute asjaoludega ei kinnitanud vallavalitsus Eddi
Tombandit Haljala Gümnaasiumi direktori ametikohale.
Konkursikomisjon viis läbi hääletusvooru teiste kandidaatide osas ning kuna ükski kandidaat ei osutunud valituks,
otsustati vallavalitsusele mitte esitada ühtegi kandidaati koolijuhi ametikohale nimetamiseks. Vallavalitsus otsustas kuulutada konkursi luhtunuks ning läbirääkimiste tulemusel nimetas
senise õppealajuhataja Inge Laivi tema nõusolekul direktori
kohusetäitjaks kuni uue direktori ametisse nimetamiseni. Uue
avaliku konkursi korraldab vallavalitsus 2011. a. kevadel.
Varakevadel kohtusin kooli direktsiooniga, kellele väljendasin väga selgelt vallavalitsuse seisukohta, et gümnaasium
on ja jääb, kuid selleks peavad pingutama tugevasti mõlemad
osapooled. Edastasin kooliperele ka vallavalitsuse ootused
eelseisvateks ja nn „ellujäämise“ aastateks – need on õppeasutuse konkurentsivõime tagamine atraktiivse õppekava ning
uute erialade näol; osalemine rahvusvahelistes projektides
ning piirkondlikus koostöö naaberomavalitsuste koolidega,
ennekõike Kunda Ühisgümnaasiumiga. Koostöö igakülgseks
tugevdamiseks viin septembrist sisse regulaarsed töökohtumised hallatavate asutuste juhtide vahel, et paremini
koordineerida ühistegevusi asutuste vahel kui ka koostööd
suhetes vabaühendustega.
Leo Aadel, vallavanem
Toimetuse märkus. Vastavalt haridusministri 2. oktoobri
2002. aasta määruse „Pedagoogide atesteerimise tingimused
ja kord” § 3-le omab Eddi Tomband pedagoogi kvalifikatsiooni.
Alates 23. augustist 2010. a. töötab Eddi Tomband Sonda
Põhikooli direktorina.

Endised farmitöötajad said
kokku

10.juulil 2010 kohtusid endise Keskuse (Idavere) farmi kolleegid
piknikul ja meenutasid ühiseid tööaegu 1990. aastatel
Oh seda karjarahva elu
pakkus see vast melu
hommikul kui kires kukk
silmist kadus unetukk
Ei siis lugend köha –
nohu
põske pistsime vaid rohu
töö see vajas tegemist
lehmad üle lugemist
Masinad said kokku
seatud
udarad kõik tühjaks
veetud
Estal liitrid kirja pandud.
Saabus karjakuningas
Leo seadis lehmad ritta
ei siin saanud aega viita

ega muidu piima tule
ninaesist head kui pole
Kuid oh häda – katki
karjaaed
Raivo kus on haamrid
saed
paranda see neetud aed
Kostja kohale vii veed
andis käsu ülemus
sai lahendatud küsimus
Kuigi töö meil oli raske
Siiski ausalt öelda laske
See oli tore aeg!
Eevi Tammekand

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht, ilmub kord kuus. Tiraaz 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
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Noored muusikahuvilised täiendasid
Haljalas oma pillimänguoskusi
MTÜ Ans.Ambel korraldas
ka sel suvel, 27.-29. juulil
noortele pillilaagri Haljala
rahvamajas.
Laagri avapäeva hommikul
kogunes 30 noort rahvamajja
sooviga täiendada oma
pillimänguoskust ja saada uusi
teadmisi. Kuna seekordne
projekt oli suunatud noorte
instrumentaalansamblite
õppele, siis osalema tuldigi
ansamblitena, aga oli ka
üksiküritajaid.
Pillimänguoskusi jagasid
Lembit Kirsipu ja Tiit Korsar
kitarristidele, Peep Pihlak
basskitarristidele
ja Aivar
Vassiljev trummaritele. Helitehnika võimalusi tutvustas
Meelis Ots.
Vaatamata haruldaselt
kuumadele rannailmadele olid
pillihuvilised noored hommikust õhtuni õpitubades ja
mängisid oma meelispilli.
H a l j a l a m u u s i ku t e l e o n
tulevikus ilmselgelt järelkasv
olemas!
Oma oskusi näidati laagri

lõpupäeva õhtul toimunud
kontserdil. Kontsert oli mitmekülgne esitatud muusikapalade ja stiilide poolest.
Noored esinesid nii oma
ansamblikoosseisudes kui ka
ko h a p e a l m o o d u s t a t u d
koosseisudes. Vürtsi lisas
kontserdile õpetajate kaasalöömine noorte ansamblites.
Ku i g i ko n t s e r d i l e o l i
kogunenud sadakond kuulajat,
oli see loodetust vähem. Eks
oma osa selles oli ka headel
rannailmadel ja ka suviste
vabaõhuürituste rohkusel. Aga
täname neid, kes ei pidanud
paljuks tulla kuulama, millega
nende lapsed või sõbradtuttavad vabal ajal tegelevad.
Tänu Leader tegevuspiirkonna MTÜ Partnerid
juhatuse heakskiitvale
otsusele tuleb projekti
rahastus Leader programmi
Teadmiste meede raames
PRIA-lt.
MtÜ Ans.Ambel tänab
Raivo Vidderit, kelle rahalisel
toel sai laager toimuda, sest

Majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse liikmete poolt
Korruptsioonivastase seaduse ja Haljala Vallavolikogu
16.oktoobri 2001.a määruse nr 32 “Majanduslike huvide
deklaratsioonide hoidja määramine ja omavalitsusametnike
deklaratsioonide avalikustamine” alusel Haljala Vallavolikogu
majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjonile, kes
avalikustab need juhindudes Korruptsioonivastase seaduse § 15
lg 3 ja 5 ning volikogu määruse punktist 3.
Deklaratsioonid avalikustatakse vastavalt Korruptsioonivastase
seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni
vormile:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele] 3.
Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk.
Märkus:
1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste. 2.
Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk. 3. Märgitakse ka ametipalga
juurde asutusest makstavad lisatasud. 4. Märgitakse ametipalga
puudumine, kui ametipalka ei saada.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja
kaasomandis oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osas selles):
otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond,
kinnistu number. [Asukoha aadressi näitamata] 7. Registrisse
kantud autod, vee- ja õhusõidukid (sõiduki liik, mark, väljalaske
aasta). 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus). 9. Pangaarved (pank, arve liik ja
nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta: (võlausaldaja, võlajääk
deklareerimise ajal). 11. Muud varalised kohustused, mille suurus
ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk põhitöökohal, kui ametiisikul
puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid,
sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja
hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja
õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust
ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta [Ei kuulu
avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu
avaldamisele]
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise
kuupäev.
Haljala Vallavolikogu liikmed
1. Esta Pilv. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala Vallavolikogu.
5. Ei ole.6. Korteriomand Lääne-Virumaal Haljala vallas 1636531.
7. Sõiduauto Opel Astra (2000) 8. Swedbank Pensionifond, 767
krooni. 9. Swedbank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Swedbank
õppelaenu käendusleping 12. Optimera Estonia AS töötasu.
(30.04.2010)
1. Riina Tamberg. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaa Haljala vald
2036731 (ühisvara); elamumaa Lääne-Virumaa, Haljala vald,
1425931 (ühisvara); maatulundusmaa Lääne-Virumaa, Haljala
vald, 3063031 (ühisvara) ja põllumaj. tootmishoonete maa

Kolm trummi ja kuus pillimeest - kas kokkuhoid või hoopis osavus?
PRIA eraldab toetusraha alles
peale ürituse läbiviimist ning
kuludokumentide esitamist.
Täname Virumaa Suurkööki
meeldiva koostöö ja maitsvate
toitude eest.
Samuti täname AS- i Viru

Õlu toetuse eest. Viru Õlle
karastusjoogid olid kuumadel
ilmadel noortele pillimängijatele asendamatud.
Marju Kirsipu, pillilaagri
projektijuht

Maae lu Arengu Euroopa
Põlluma ja ndusfond: Eur oopa
inve stee ringud maa piirkonda de sse

Lääne-Virumaa, Haljala vald, 2500231 (ühisvara). 7. Sõiduauto
Peugeot Partner (2002); sõiduauto Ford Scorpio (1990);
sõiduauto Mitsubishi Galant (1989 ühisvara); traktor T-25A (1981
ühisvara); Haagis Tiki treiler (2003 ühisvara); Volkswagen LT31
(1083 ühisvara); väikelaev (1975 ühisvara). 8. ERGO
Pensionifond; SEB Progressiivne Pensionifond, 3361 osa,
nimiväärtus 12,2432 krooni, koguväärtus 41149,39 krooni. 9.
SEB Pank - arveldusarve, Swedbank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Haljala Lasteaia juhataja töötasu; peretoetus.
(30.04.2010).
1. Liisa Saamot. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank
Pensionifond, 1238,188 osa, nimiväärtus 12,37 krooni,
koguväärtus 15 333,71 krooni. 9. Swedbank - arveldusarve, SEB
Pank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla töötasu. (29.04.2010).
1. Viivo Võlu 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomandid Lääne-Virumaal
registriosa numbrid 1387931, 1388031, 1635931; elamumaa
(garaaž) Lääne-Virumaa, Haljala vald, 1655931; korteriomand
Tallinn 10568201. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank kaks
arvelduskontot; SEB Pank - arvelduskonto. 10. Sampo pank 22
901,62 EUR. 11. SEB Liising - sõiduauto liising 12. Füüsilisest
isikust ettevõtja tulud (30.04.2010).
1. Kaido Kreintaal. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand Tallinn registriosa nr
5996901 (kaasomand). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto, laenukonto ja kogumispensionikonto. 10.
Swedbank 1 150 804 krooni 11. AS Nordea Finance Estonia autoliising. 12. Haljala Gümnaasium töötasu (29.04.2010).
1. Olev Lipp. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Ida-Virumaa
registriosa numbrid 128608, 21646088 (1/3 osa), 3267708,
2164608 (1/3 osa); elamumaa Ida-Virumaa 2397208; elamumaa
Lääne-Virumaa 483931; garaaž Lääne-Virumaa 3199531
(233/4588 kaasomandit). 7. Ei ole. 8. Swedbank Pensionifond
5276,4 osa, väärtusega 12,5 krooni, kokku 65954,6 krooni;
Swedbank Pensionifond 5922,2 osa, väärtusega 14,3 krooni,
kokku 84687,19 krooni. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Kunda Ühisgümnaasium töötasu (29.04.2010).
1. Krista Hütsi. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Võru maakond kinnistu nr
980241 (172 kaasomandist), elamumaa Lääne-Virumaa kinnistu
nr 732531 (ühisomand). 7. Ford Scorpio (1986), Opel Omega
(1997). 8. SEB Pensionifond 957 osa, nimiväärtusega 14,3 krooni,
koguväärtus 13710,00 krooni. 9. Swedbank kaks arvelduskontot
Meie
ja üks krediidikonto, SEB pank üks arvelduskonto.
10. SEB Pank
2963 EUR, SEB Pank 445 378 krooni.
11. Ei ole. 12. Haljala
hulgast
Gümnaasium töötasu, peretoetus (30.04.2010).
on
1. Kalju Kivistik. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
lahkunud
...
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. korteriomand
Lääne-Virumaa
kinnistu
nr 2278031, garaaž Lääne-Virumaa kinnistu nr 2648931,
elamumaa Lääne-Virumaa kinnistu nr 446331. 7. Sõiduauto
Toyota (2003), mootorratas KMZ (1978). 8. Sampo Compass 50
Fund 702,05 osa, nimiväärtusega 20,678, koguväärtus 14517
krooni,; SEB Pensionifond 2015 osa, nimiväärtusega 14,287,
koguväärtus 28992 krooni; OÜ Diskonto üks osa nimiväärtuses
40 000 krooni; OÜ Haljala Remex üks osa nimiväärtuses 11 300
krooni. 9. Swedbank arvelduskonto, SEB Pank arvelduskonto,
Sampo Pank kaks arvelduskontot. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. OÜ
Maheda Palkmaja töötasu, OÜ Diskonto töötasu. (12.04.2010).
1. Martti Samolberg. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa (korteriomand), LääneVirumaa, Haljala vald, 2277931. 7. Ei ole. 8. Ei ole.
Järg lk. 3

August 2010

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17. augustil 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Kaido Kreintaal, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Olev Lipp, Esta Pilv,
Margus Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Toomas
Sääsk, Riina Tamberg, Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Otsustati: 1. Kuulati AS-i Haljala Soojus nõukogu esimees
Aare Vabamägi ülevaadet Haljala katlamaja hetkeseisust ja
küttehinnakujunemisest ning alternatiivkütusele ülemineku
võimalustest. Volikogu asus seisukohale, et AS Haljala Soojus
tegeleks edasi alternatiivküttele ülemineku
ettevalmistumisega. AS Haljala Soojus tellib oma
eelarvelistest vahenditest projekti, mis on vajalik Euroopa
struktuurifondidest toetuse saamiseks katlamaja
rekonstrueerimiseks alternatiivküttele üleminekuks. 2. Arutati
Haljala valla arengukava 2010-2020 ning otsustati suunata
eelnõu II lugemisele ning määrata parandusettepanekute
esitamise tähtajaks 30.august 2010.a. 3. Arutati Haljala valla
2010.aasta esimest lisaeelarvet ning otsustati suunata eelnõu
II lugemisele ning määrata parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 30.august 2010.a. 4. Kompenseerida 2010/2011
õppeaasta I 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. 5. Muudeti
Haljala Vallavolikogu 20.märtsi 2007 määrust nr 26 “Haljala
valla omavalitsusteenistuse ja vallavalitsuse hallatavate
asutuste töötajate töö tasustamine”. Määrust täiendati
ringide juhendamisel ringijuhtidele makstavate palgamäärade
vahemikega. 6. Arutati huvihariduse toetamise korda ning
otsustati suunata eelnõu II lugemisele ning määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 30.august 2010.a.
7. Kinnitati taidlus- ja huviringide finantseerimise kord. 8.
Muudeti Haljala kalmistu eeskirja. Eeskirja täiendati peatükiga
: Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine. 9. Kehtestati
raiemäärus. Määrus reguleerib puude raiet tiheasustusaladel
ning määrusesse on lisatud asendusistutuse nõue. 10.
Taotleda Haljala valla munitsipaalomandisse Aaspere külas
asuvad Lehise tee, Trahteri tee ja aiamaade maaüksused. 11.
Delegeerida maakatastriseaduses kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Haljala Vallavalitsusele. 12. Muudeti Haljala Vallavolikogu 19.
jaanuari 2010.a määruse nr 3 „Haljala valla ametiasutuste
struktuuri, teenistujate koosseisu ja ametinimetuste
kinnitamine” asendades ametinimetus ”Ehitusspetsialist”
ametinimetusega ”Ehitus- ja planeerimisspetsialist”. 13.
Muudeti Haljala Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni ja
majandus- ja rahanduskomisjoni koosseisu. Komisjonide
koosseisust arvati välja isikliku avalduse alusel komisjoni liige
Kaido Kreintaal. 14. Muudeti Haljala Vallavolikogu kultuuri- ja
hariduskomisjoni koosseisu. Komisjoni koosseisust arvati
välja isikliku avalduse alusel komisjoni liige Liisa Saamot ning
kinnitati uueks komisjoni liikmeks Inge Laiv. 15. Delegeerida
veeseaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamine Haljala
Vallavalitsusele. 16. Kuulati informatsiooni Haljalasse
loodavast noorte volikogust. 17. Kuulati informatsiooni
Haljala Lasteaia rekonstrueerimistöödest ja Haljala
veemajandusprojektist.

Lasteaia ehitus vajab lisaaega

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 07.07.2010.a.
1. Anti kasutusluba AS Viru Õlu omandis olevale gaasitorustikule
ja konteinerkatlamajale Haljala alevikus Rakvere mnt 7 kinnistul.
2. Anti kasutusluba Indrem Elementmajad omandis olevale Aaspere külas Tamme tee 5 kinnistul asuvale tootmishoonele kasutamise otstarbega ehitussmaterjalide ja –toodete tööstuse hoone. 3. Väljastati ehitusluba Silvi Vent'ile puurkaevu rajamiseks
Kandle külas asuvale Kopliotsa kinnistule. 4. Väljastati ehitusluba
Mark Villenthal'ile Haljala aleviku Uus tn 18a kinnistul asuva elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 5. Väljastati ehitusluba
Silver Vaade'le Haljala vallas Vanamõisa külas Adolfi kinnistule
viilhalli püstitamiseks. 6. Väljastati ehitusluba Bellus Furnitur
OÜ'le Haljala aleviku Rakvere mnt 23a kinnistul asuva
tootmishoone laiendamiseks. 7. Anti kirjalik nõusolek Edith
Reineberg'ile tiigi rajamiseks Haljala vallas Kavastu külas asuvale
Mikkori kinnistule. 8. Määrati Sihtasutuse Haljala Kirik nõukogu
liikmeks Leo Aadel. 9. Kinnitati uued Haljala kalmistul osutatavate teenuste hinnad järgmiselt: 1) matuse registreerimine 100
krooni (6.39 eurot); 2) väljastatava hauakoha maksumus Haljala
valla elanike registrisse kantud isikule 300 krooni (19.17 eurot) ja
Haljala valla elanike registrisse kandmata isikule 400 krooni
(25.56 eurot) ning tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse
05.septembri .2001.a määrus nr 9 „Haljala kalmistul osutatavate
teenuste tasumäärade kehtestamine“. 10. Määrati sünnitoetus
ühele Haljala vallas lapse sünni registreerinud lapsevanemale.
Haljala Vallavalitsuse istungil 21.07.2010.a.
1. Väljastati ehitusluba Bellus Beds OÜ'le Haljala alevikus Rakvere
mnt 23a ja Rakvere mnt 23b kinnistutel asuva tootmishoone
laiendamiseks Rakvere mnt 23c kinnistule. 2. Väljastati
ehitusluba Eero Mandel'ile puurkaevu rajamiseks Haljala vallas
Auküla külas asuvale Kadapiku kinnistule. 3. Võeti Haljala valla
2010. aasta eelarvesse sihtotstarbeliste eraldistena laekunud
summad: -Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-lt laekunud 14
151 krooni valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumisega seotud
kulude katmiseks; -Lääne-Viru Maavalitsuselt laekunud 19 057
krooni „Hajaasustuse veeprogrammi“ kulude katmiseks; Kultuuriministeeriumilt laekunud 4 000 krooni „Lääne-Virumaa
näitemängupäeva 2010“ korraldamisega seotud kulude
katmiseks; -Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult laekunud 5 000
krooni „Lääne-Virumaa näitemängupäev 2010“ korraldamisega
seotud kulude katmiseks; -Kohaliku äriühingu Eleks Agro OÜ
toetus summas 500 krooni Haljala Rahvamaja poolt läbiviidava
laste lauluvõistluse toetamiseks; -Sotsiaalministeeriumi
haldusalas oleva Tööturuameti eraldatud 7 229 krooni
palgatoetuseks Haljala Lasteaias töötu tööpraktikal oleva töötaja
juhendamise eest; - Põllumajandusministeeriumi poolt eraldatud
2009/2010 õppeaasta II poolaastal 32 423 krooni koolipiima ja
juurviljade jagamise toetamiseks; -Kultuuriministeeriumilt
laekunud 5 700 krooni projekti „Teater maal“ toetamiseks; Kaitseministeeriumilt laekunud 5 000 krooni Haljala
Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse läbiviimiseks vajalike
alusmattide ja vaatlustorude ostmiseks; -Sotsiaalministeeriumilt
laekunud 6 000 krooni omasteta isikute matusekulude katmiseks.
4. Tunnistati riigihanke „Haljala Gümnaasiumi katuse
rekonstrueerimine I etapp“ hankemenetlusel edukaks
pakkumuste hindamise kriteeriumi (madalaim hind) kohaselt OÜ
Reiska PA poolt esitatud pakkumus maksumusega summas 426
564,00 krooni. 5. Tunnistati riigihankele „Ehitusjärelvalveteenuse
osutamine projektile „Haljala Gümnaasiumi katuse

Kommentaar

Haljala lasteaia peatöövõtja Facio AS esitas vallavalitsusele taotluse töövõtulepingu tähtaja
pikendamiseks, mis esialgselt oli kokku lepitud 25. augustiks 2010. Vallavalitsus ei pea taotluses esitatud põhjendusi tähtaja
edasilükkamiseks veenvaks ega põhjendatuks, kuna oleme omalt poolt korduvalt juhtinud tähelepanu vähesele akteeritud
tööde mahule, ajagraafikus püsimisele ning probleemidele alltöövõtjatega. Samas ei pea me valla poolt eriti otstarbekaks hetkel ka
lepingu ühepoolset ülesütlemist. See tooks kaasa uue ehitushanke väljakuulutamise, hanke võitjaga lepingu sõlmimise ning
reaalselt lükkuks ehitustööde tähtaeg ikkagi peaaegu käesoleva aasta lõppu või uue algusesse.
Terviseamet on rekonstrueeritud vana osa ruumide kasutamisele loa andnud ning lapsed pääsevad turvaliselt lasteaeda. Õueala kui
terviku kasutamine koos mänguatraktsioonidega lükkub paraku veel mõne kuu võrra edasi. Vallavalitsus vabandab lapsevanemate
ees ehitustegevuse tähtaja edasilükkamisest põhjustatud ebamugavuste pärast.
Lepingust tulenevalt kaalume ehitusettevõtjale leppetrahvi kohaldamist ning kindlasti meist mitteolenevatel põhjustel ja ehitaja
süül meile tekkinud täiendavate lisakulude sissenõudmist.
Leo Aadel, vallavanem
9. Swedbank - arveldusarve. 10. Swedbank 250 000 krooni. 11. Ei
ole. 12. Haljala Rahvamaja juhataja töötasu. (09.04.2010)
1. Tiit Toming. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. elamumaa (garaaž), Lääne-Virumaa,
Haljala vald. 7. Sõiduauto Daihatsu Rocy (1986); sõiduauto
Nissan Terrano (2001); sõiduauto SAAB (1993). 8. Toome
Autoveod OÜ, üks osa, 140 000 krooni; OÜ Senior Ehitus, 40 osa,
nimiväärtusega 1000 krooni, koguväärtuses 40 000 krooni. 9.
Swedbank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
1. Jaan Nurk. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Nissan Primera
(1991). 8. OÜ ÕB Tõde Jaan Nurk, 40 osa, nimiväärtusega 1 000
krooni, koguväärtuses 40 000 krooni. 9. Sampo Pank arveldusarve; Eesti Krediidipank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Autoritasud (30.04.2010).
1. Jaan Meerits. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaa kinnistu nr
25553, korteriomand Lääne-Virumaa, kinnistu nr 13598, garaaž
Lääne-Virumaa, kinnistu nr 17422. 7. Sõiduauto Suzuki Liana
(2002 ühisvara). 8. OÜ Eleks Telefon üks osa nimiväärtus 2 160
000 krooni; OÜ ADD Eriehitustööd üks osa nimiväärtus 840 000
krooni; OÜ Eleks Agro üks osa nimiväärtuses 1 973 700 krooni. 9.
Swedbank - arveldusarve, SEB Pank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11.

Ei ole. 12. OÜ ADD Eriehitustööd töötasu, OÜ Eleks Agro
töötasu, OÜ Eleks Telefon töötasu, AS Haljala Soojus nõukogu
liikme tasu (13.04.2010).
1. Siiri Heinpõld, 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaa kinnistu nr
803631. 7. Sõiduauto Ford Sierra (1983). 8. OÜ Idavere Mõis
seitse osa nimiväärtus 5 000 krooni, koguväärtus 35 000 krooni.
9. Swedbank - arveldusarve, SEB Pank - arveldusarve, Sampo
Pank - arveldusarve. 10. SEB Pank 300 000 krooni; SEB Pank 17
862,80 EUR; SEB Pank 18 814,18 EUR. 11. SEB Pank
hüpoteeklaen, SEB Pank kaks õpilaslaenu käendust. 12. OÜ
Idavere Mõis töötasu, peretoetus (30.04.2010).
1. Toomas Sääsk. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. korteriomand Lääne-Virumaa Haljala
vald registriosa nr 141360031. 7. Sõiduauto Mitsubishi Carisma
(1998). 8. Ei ole 9. Swedbank - arveldusarve. 10. Swedbank
9545,35 EUR. 11. Ei ole.12. Tööinspektsiooni töötasu; LääneViru Maavalitsus töötasu, Eesti Ametiühingute Kaskliit töötasu ja
sõiduauto kompensatsioon. (29.04.2009).
Haljala Vallavolikogu esimees Margus Punane majanduslike
huvide deklaratsioon on avaldatud
Riigi Teatajas RTIII,
14.07.2010, 31, 113 .
Järgneb järgmises numbris
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rekonstrueerimine I etapp“ hankemenetlusel edukaks
pakkumuste hindamise kriteeriumi (madalaim hind) kohaselt OÜ
Tarvaprojekt poolt esitatud pakkumus summas 8 940 krooni. 6.
Muudeti riigihangete komisjoni koosseisu. 7. Eraldati
vallaeelarve reservfondist: -10 000 krooni Haljala Gümnaasiumi
õpilaste Kuldar Adel'i, Kadi Jõesalu, Triin Leevand'i ja Anni
Lillepuu ning õpetaja Ingrid Liiv'i õpilasvahetuse korras toimuva
sõidu Saksamaa LV Schönbergi sõidukulude osaliseks
hüvitamiseks; -50 000 krooni Haljala vallale kuuluva Essu
külakeskuse hoone katusekatte osaliseks rekonstrueerimiseks; 750 krooni Haljala valla elaniku Sander Karro suvisest
korvpallilaagrist osavõtu kulude katmiseks. 8. Määrati 2010.a
juulikuus toimetulekutoetus kaheksateistkümnele toetust
vajavatele isikutele kokku summas 33 452 krooni, ühekordne
sotsiaaltoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 5
000 krooni ja matusetoetus kahele isikule kokku summas 2 000
krooni. 9. Määrati sünnitoetus ühele Haljala vallas lapse sünni
registreerinud lapsevanemale. 10. Kehtestati Haljala Rahvamaja
ruumide üürimäärad ja osutatavate teenuste hinnad järgmiselt: 1)
Haljala Rahvamaja ruumide kasutamise üürimäärad: Juriidilised
isikud 1) kõikide ruumide kasutamine kuni 2 500 krooni/tund
(kuni 159,78 eurot/tund); 2) teatrisaali kasutamine kuni 1 500
krooni/tund (kuni 95,87 eurot/tund); 3) tantsusaali kasutamine
kuni 1 000 krooni/tund (kuni 63,91 eurot/tund); 4) baari ja ülemise
fuajee kasutamine kuni 1 000 krooni/tund (kuni 63,91
eurot/tund); 5) tantsusaali ja ülemise fuajee kasutamine kuni 1
500 krooni/tund (kuni 95,87 eurot/tund); 6) alumise fuajee
kasutamine 100 krooni/tund (6,39 eurot/tund). Haljala valla
elanike registrisse kantud isikud 1) tantsusaali kasutamine 100
krooni/tund (6,39 eurot/tund); 2) baari ja ülemise fuajee
kasutamine 100 krooni/tund (6,39 eurot/tund); 3) ruumide
kasutamine leinatalituse korraldamiseks 200 krooni/kord (12,78
eurot/kord). Haljala valla elanike registrisse kandmata isikud 1)
tantsusaali kasutamine 200 krooni/tund (12,78 eurot/tund); 2)
baari ja ülemise fuajee kasutamine 200 krooni/tund (12,78
eurot/tund); 3) ruumide kasutamine leinatalituse korraldamiseks
200 krooni/kord (12,78 eurot/kord). 2) Peoõhtute, kontsertide,
teatrietenduste või muude tuluürituste korraldamisel tasub
ruumide kasutaja üüri 10% üritusele müüdud piletite
müügisummast. 3) Helitehniku ja valgustaja teenuse kasutamise
hinnaks 200 krooni/tund (12,78 eurot/tund). 11. Tehti volikogule
ettepanek muuta kehtivat raimäärust ja esitati volikogule
menetlemiseks raiemääruse uus eelnõu. 12. Tehti volikogule
ettepanek muuta kehtivat Haljala kalmistu eeskirja ja esitati
vastav eelnõu. 13. Arutati VIROL koosseisuvälise sisekontrolöri
Tiit Hallikma koostatud kontrollakti „AS Haljala Soojus sooja, vee
ja kanalisatsiooni hinnakujunemine“ ning paluti AS-i Haljala
Soojus nõukogul ja juhatajal esitada aktsiaseltsi üldkoosolekule
kirjalik seisukoht kontrollaktis fikseeritud ettepanekute kohta.
Haljala Vallavalitsuse istungil 04.08.2010.a.
1. Anti kasutusluba Silvi Vent`i omandis olevale Haljala vallas
Kandle külas Kopliotsa kinnistul asuvale puurkaevule. 2. Anti
kasutusluba Ivo Nurk omandis olevale Haljala alevikus Uus tn 24
kinnistule püstitatud üksikelamule. 3. Väljastati ehitusluba Avo
Bergström`le Haljala alevikus Tallinna mnt 38 kinnistul elamu
rekonstrueerimiseks. 4. Väljastati ehitusluba Haljala
Vallavalitsus`le Haljala vallas Essu külas Pargi 5 asuva Essu
Külakeskuse katuse ja pööningu osaliseks rekonstrueerimiseks.
5. Väljastati Haljala Vallavalitsusele raieluba viie hariliku kuuse
raideks Haljala alevikus asuval Tallinna mnt 13 kinnistul. 6.
Määrati matusetoetus kahele matuse registreerinud isikule. 7.
Kanti maha Haljala Raamatukogu valduses olevad raamatukogule
mittevajalikud raamatud kokku 151 eksemplari. 8. Esitati
volikogule menetlemiseks Haljala valla 2010.aasta esimese
lisaeelarve. 9. Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla
arengukava uues redaktsioonis aastateks 2010-2020. 10. Esitati
volikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Taidlus- ja
huviringide finantseerimise kord“. 11. Esitati volikogule
menetlemiseks määruse eelnõu „Haljala valla
omavalitsusteenistuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töö tasustamine” muutmine“, millega reguleeritakse
ringijuhtide töö tasutamine hallatavates asutustes. 12. Esitati
volikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Huvihariduse
toetamise kord“. 13. Esitati volikogule menetlemiseks määruse
eelnõu „Haljala valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate
koosseisu ja ametinimetuste kinnitamine“ muutmine“, millega
muudetakse ehitusspetsialisti ametinimetust ning ehitus ja
planeerimisküsimustega tegeleva ametniku ametinimetuseks
kinnitatakse ehitus- ja planeerimisspetsialist.
Haljala Vallavalitsuse istungil 04.08.2010.a.
1. Tunnistati lootusetuks ja kanti bilansist välja surnud isiku eluruumi üüri nõuded. 2. Anti kirjalik nõusolek Enno Saaremõts`le
aiamaja ehitamiseks Haljala vallas Võle külas Heina kinnistule. 3.
Anti kirjalik nõusolek Jaan Sikk`le kuuri ehitamiseks Haljala alevikus Võsu mnt 3 asuvale kinnistule. 4. Anti kasutusluba Helle
Remann`i omandis olevale Haljala vallas Kavastu külas Mälla
kinnistul asuvale puurkaevule. 5. Kooskõlastati Haljala vallas
Tatruse küla Kullasaare maaüksusele rajatava puurkaevu asukoht
ja kinnitati puurkaevu rajamise projekteerimistingimused. 6.
Kiideti heaks Helle Remann'i, 2009 aasta Hajaasustuse veeprogrammi aruanne „Veevarustuse rajamine Mälla kinnistule”. 7.
Loeti üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
8. Eraldati vallaeelarve reservfondist 10 000 krooni KÜ-le
Tõmbetuul Põllu tn 4 tormikahjustuste likvideerimiseks. 9.
Tunnistati Haljala Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks
väljakuulutatud konkurss nurjunuks ja kinnitati Haljala
Gümnaasiumi direktori kohusetäitjaks õppealajuhataja Inge Laiv.
10. Tehti volikogule ettepanek delegeerida Veeseaduses
kohalikule omavalitsusele antud pädevus puurkaevu asukoha
kooskõlastuse andmiseks vallavalitsusele ja esitati vastav
eelnõu. 11. Arutati Haljala aleviku soojatootmise alternatiivküttele üleviimise rahastamise võimaslusi.
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Pensionäride suvepidu „kurepesas“
Kõigepealt tahan öelda seda,
et see kurepesa ei ole kusagil
posti või korstna otsas, vaid
maa peal ja seal ei ela mitte
need suured ilusad linnud –
see on inimeste kodu. Selle
kodu on loonud perekond
Leevand, armastuse, oskuse ja
ilumeelega.
Maakividest kujundatud
küngas ja künkale ehitatud
maja on tõeline linnupesa. See
on Kurepesa külalistemaja.
Kogu miljöö – kivid, kaldad,
kalatiik, madalad mägimännid
– sulandub harmooniliselt
loodusesse, isegi nii, et võsa
palliplatsi taga mõjub kui raam
inimkäega tehtud suurele
tööle.

Selles kaunis pesas
viibisime 10. augustil. Me
võime seda nimetada
piknikuks, külastuseks või
suvepeoks, kuidas kellelegi
tundus. Kõige rohkem siiski
ehk peoks, millele andis sära
armastatud laulja Voldemar
Kuslap.
Pidulised, Haljala valla
eakad inimesed, unustasid sel
õhtupoolikul oma elatud
aastad, sest kõlasid meie
noorusaja laulud. Oli see
„Suveöö“ või kunagine
mustlaslaul „… Oh võiksin jälle
vaba olla …“
Ja me olimegi neil hetkedel
vabad argipäevast, oma
muredest. Nautisime laulu võlu

ja selgeks sai seegi, kui väga me
vajame niisuguseid pühapäevi.
Laul ja saatemuusika, mille
loojaks oli meie oma muusik
Lembit Kirsipu, tegid
suvepäeva KurepesaForellis
ilusaks peoks.
Oleme tänulikud neile
mõlemale. Olema tänulikud
koduvallale, Haljala Kultuuriseltsile selle päeva korraldamise eest, ja loomulikult
KurepesaForelli pererahvale
Imbi ja Janek Leevandile.
Aitäh sotsiaaltöötajatele
Mallele ja Urvele, kelle abil me
sinna ilusasse pesasse ja sealt
koju tagasi „lendasime“.
Salme Heinla

Kes?Mis?Kus?
Alustab pildimäng
„Kes? Mis? Kus?”
Hea lugeja. Alates sellest lehenumbrist alustame senise mälumängu asemel pildimänguga „Kes?
Mis? Kus?”. Küsime, kes või mis on
juuresoleval pildil.
AUGUSTIKUU KÜSIMUS:
Keda kujutab antud puuskulptuur ja
kuidas ta seostub Haljala vallaga?
Kus skulptuur asub?

Vastuseid ootame 15. septembriks
e.posti aadressil leht@haljala.ee või
aadressil Haljala Gümnaasium,
Rakvere mnt 10 (märksõna
„Pildimäng”).

Noortekogu moodustamine on edenenud vaikselt, kuid sihikindlalt
Tulevase Haljala valla noortevolikogu liikmeks võivad saada noored vanuses
13–26, kelle elukoht on registreeritud Haljala vallas – ei loe see, kus käid koolis
või veedad suvevaheajad. Noortevolikogu liikmete valimisel lähtutakse demokraatlikest põhimõtetest, seega valivad noored endale noortevolikogu ise –
valijateks on Haljala valla noored vanuses 10-26. Noortevolikogu on eelkõige
nõuandev organ vallavolikogule, arutades küsimusi, mis puudutavad noorsootöö kavandamist, teostamist ja hindamist – näiteks noorsootöö arengukava
kinnitamise eelselt noortevolikoguga konsulteerimine, noorsootöö valdkonna
eelarve kinnitamine valla eelarve ühe osana, noorsootöösse investeeringute
tegemise üle otsustamine (noortekeskuse ehitamine või renoveerimine, uute
rajatiste (nt rularamp, mänguväljaku rajamine jne).
Noortevolikogu kandidaatide registreerimine ja kampaania toimub juba
septembri teisel ning kolmandal nädalal, neljandal nädalal toimub
noortevolikogu liikmete valimine. Sind, 10-26 aastast Haljala valla noort,
ootame ka infopäevale, kus räägime noortevolikogust, selle eesmärkidestvõimalustest ning sellest, kuidas saaksid Sina sellest osa!
03.09 16.00 infopäev Aaspere külakojas
04.09 12.00 infopäeva Varangu seltsimajas
06.09 17.00 infopäev Essu seltsimajas
07.09 17.00 infopäev Haljala noortekeskus
Greete Toming, Haljala noortekeskuse juhataja

Küladevaheline spordipäev oli edukas
Laupäeval, 21. augustil sai
teoks projekti „Üheskoos on
parem“ raames korraldatud
Haljala valla külade vaheline
spordipäev ja päeva lõpetas
meeleolukas simman rahvamajas.
Kokku osales spordipäeval 8 võistkonda. Mõõtu
võeti jalgpallis, pimevõrkpallis, jalkapallis (Ø 1,8 m) ja
suusatamises hiiglase suuskadel. Lisaks toimusid sportmängud lastele ja sumomaadlus pehmetes kostüümi- Nii nägi välja suusatamine hiiglase suuskadel
des.
Täpsem ülevaade ja võistluste kokkuvõtted ilmuvad juba järgmises lehes.

Voldemar Kuslapi laulud ei lasknud pidulistel lihtsalt paigal olla ja nautida, vaid panid ka jalad kepsutama

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
24.09 kell 19.00 teater :D külalislavastus "Armastuse edetabel".
Lavastaja: Vello Janson Osades: Marika Korolev, Vello Janson ja
Raivo Rüütel.
Haljala Vallavalitsus annab ära kasutatud eterniitplaati. Info Marko Teiva, tel.
5063753
Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga).
Pakkuda võib ka teisi venepäritolu masinaid, seadmeid ja haakeriistu. Tel
5078478 e- mail heino@ruumen.ee
SAEKETID KÕIKIDELE SAEMUDELITELE alates 140.- Rägavere tee 35,
Rakvere kpl. STIHL 32 55 332

Kauplus Elys Rakvere mnt. 2 müüb vähekasutatud kvaliteetrõivad
Inglismaalt. Avatud N-R 10-18, L 10-13

Õnnitleme vanemaid...
Andre Valgemäe 28.06.2010
Astra Mägi 01.07.2010

... ja sünnipäevalapsi!
91
Klara Mets
87
Vilma Kivistik
86
Ilse Kolesnik
83
Leonid Šmutov
82
Hilga Võidula
81
Salme Heinla
Meeri Martinson
Maria Vainlo
80
Heino Lullu
75
Elle-Vahta Tamm
70
Aino Meiner
65
Helle Remann
Maire Voronov
60
Riho Mets
Rahel Saar
55
Viive Kiis
Villu Lahi
Merike Kuslap
Andrus Sõgel
50
Maire Lichtfeldt-Šavva
Toomas Mehide
Evi Tamm

10. august

Võle

16. august

Kõldu

3. august

Haljala

12. august

Haljala

8. august

Põdruse

15. august
24. august
26. august

Haljala
Haljala
Varangu

30. august

Põdruse

18. august

Idavere

7. august

Kisuvere

7. august
20. august

Kavastu
Kandle

9. august
10. august

Võle
Haljala

11. august
11. august
18. august
21. august

Aaspere
Võle
Aaspere
Sauste

1. august
16. august
24. august

Haljala
Haljala
Aaviku

86
Hilda Lehiste
84
Ilma Biider
Hans Liht
83
Emma Orumets
82
Anna Popova
Helsi Koms
81
Evi Landrat
80
Ellen Piiskoppel
Estra Jürken
Sinaida Rinno
75
Pille Sirkas
Vaike Toming
70
Ants Laanemaa
Virve Sammalpärg
Helda Paavo
65
Ene Merits
Rein Reimkel
60
Sulev Kask
Aimi Domnin
55
Ants Kaldma
Krista Arge
Urmas-Vootele
Rosenberg
Elle-Malle Toomikas
50
Alexandra Gromova

Vähekindlustatud peredele jagatakse Avatud on eriarve kalmistu
tasuta toiduabi
Haljala vallas jagatakse töötutele ja vähekindlustatud peredele Euroopa piirdeaia renoveerimiseks
Liidust tulnud tasuta toiduabi - helbeid, makarone ja jahu. Paljudele on abi
juba koju kätte viidud, kuid kindlasti on neid, kelleni toiduabi pole jõudnud.
Sellega seoses palub Haljala vallavalitsus elanikel teada anda oma küla või
naabruse inimestest, kes on raskustes. Valla sotsiaalosakonda võib pöörduda
ka abi vajav isik telefonil 32 78 226 või 56 56 693.

Avatud on Haljala kalmistu piirdeaia renoveerimise eriarve.
Eriarvele laekunud annetusi kasutatakse Haljala kalmistu
piirdeaia renoveerimis-, hooldus- ja korrastustööde
finantseerimiseks. Haljala Vallavalitsuse eriarve number on
10502001693001 SEB pangas.

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

25. september

Aaspere

5. september
29. september

Haljala
Essu

5. september

Haljala

2. september
23. september
8. september

Kisuvere
Varangu
Essu

6. september
10. september
28. september

Lihulõpe
Vanamõisa
Haljala

15. september
20. september

Kisuvere
Auküla

8. september
15. september
24. september

Kõldu
Liiguste
Haljala

26. september
26. september

Liiguste
Haljala

16. september
17. september

Essu
Haljala

1. september
5. september

Haljala
Haljala

24. september Haljala
27. september Haljala
29. september

Kavastu

Elsa Luukas
15.07.1918- 25.06.2010
Jüri Tiitsu
17.11.1947- 06.07.2010
Kalev Juuro
05.09.1934-06.07.2010
Nikolai Jenajev
23.12.1940-17.07.2010
Ellen Varek
17.05.1947- 19.07.2010
Selma Kaljuvee
15.03.1916-27.07.2010

