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Luuleõhtu Haljala raamatukogus
2018. aasta kirjandusüritused Haljala
raamatukogus said avatud Salme Heinla
luuleõhtuga. Kui tõepoolest on keegi, kes ei
tea Salme Heinlat, siis olgu öeldud, et ta oli
Haljala Kooli direktor ja emakeeleõpetaja;
tema eestvedamisel loodi Haljala kooli
ajalootuba ning Haljala valla kodulootubamuuseum; 2007. aastal omistas Haljala
vallavolikogu Salme Heinlale valla aukodaniku tiitli; ta on pärjatud imelise vanaema
tiitliga; tema algatusel istutati Eesti 100.
sünnipäevaks Haljalasse tammed ning 1969.
aastal puiesteele poop-puud; ta võitis 2016.
aastal 13. Kalju Lepiku luulevõistlusel I
koha ja eripreemia, esitades oma luulet (87.
aastasena) peast; tema sulest on ilmunud
luulekogud „Puud on inimesed“, „Nõlvadel
ja orgudes“, „Ilus maa“ ja „“Ring“ ning
kodulooline „Haljala puud, majad ja inimesed“; ta on ema, vanaema, vanavanaema ja
lihtsalt suurepärane inimene.

Salme koos tütre Külli Heinlaga.
ei ole tal vaja välja mõelda, luule tuleb ise
Salme juurde – piisab millegi kauni
nägemisest, mis kõnetab ja jälje jätab.
Sõnad, milles on mälestused,
looduspildid,
mõtted elust ja inimestest –
kas see on luule?
2017. aasta detsembris ilmus Salme viies
luulekogu „Sinine kadakamari“, mille
vabavärsilised mõtisklused on Eestimaa
kaunist loodusest, oma maa ja rahva
saatusest, lapsepõlvest, noorusest. Luuletusi

Kui oja või allikas
heinamaal voolab,
siis keegi ei küsi –
kas see on vesi.

Luuletuste vahele on Salmel rääkida
palju lugusid loomadest ja inimestest.
Üllatavaid kohtumisi karudega on tal elust
pajatada mitmeid. Meelolukam vast see, kui
ta lapsena karupoegadele kontserdi andis,
lauldes ära nii laste- kui kodumaalaulud,
lisaks veel Artur Rinne repertuaari. Ise veel
lapsena arutledes, kas ikka sobib metsas üksi
isamaast laulda.
Salme koos tütre Külli Heinlaga on ka
Haljala raamatukogu kirjandusringi algatajateks 1995. aastal. Haljala raamatukogus on
alati aktiivselt kirjandusüritusi läbi viidud,

kuid kirjandusringi liikmed on olnud
olulisteks toetajateks – nad on andnud
soovitusi külaliste kutsumiseks, teemade
valimiseks ja on kultuurihuvilistena alati
tänulikuks kuulajaskonnaks. Kirjandusring
toimib tänaseni ning ootab üritustest
osavõtjaid Haljala raamatukokku. Järgmise
üritusena toimub kohtumine kirjanik Sulev
Olliga 12. veebruaril kell 16.00. Olete
oodatud!

Vihula valla tegijad

Uus aasta Aaspere Külakojas

Vihula valla Elutööpreemia saab Malle Komp, VõhmaPalmse piirkonna pikaaegne kultuurijuht ja rahvakultuuri
edendaja.
Vihula valla Aasta tegija 2017 on Katrin Vaheoja,
Võsu Kooli emakeeleõpetaja, kelle eestvedamisel teostati
ettevõtmine „100 raamatut Võsu koolile“, tekitati kooli
lugemisnurk, viidi läbi „Noortefoorum 2017“ Võsul.

Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Võsu Kuurorti nõukogul uued liikmed
SA Võsu Kuurort nõukogu uuteks
liikmeteks nimetati Ivica Ednaševsky, Mihkel Juhkami, Ülar
Mark, Toomas Varek ja Veiko
Veiert.

Grupipilt
Vana-aasta saatsime Aasperes ära tänuliku koosviibimisega - aasta viimase
kohvikuõhtuga, kus pidasime meeles kõiki neid, kes meid aasta jooksul aidanud
olid. Kohalolijatel aitasime meelt lahutada vahva grupipildi tegemisega ja väikese
joonistusülesandega.
Uue aasta plaanid oleme üldjoontes ka paika pannud – kavas on jätkata
kohvikuõhtutega ja rahvakalendritähtpäevade tähistamisega, panustame
elukeskkonda ja pühendume nii noorematele kui vanematele. Uuel aastal jätkuvad
Pilatese trennid ning pakume võimalust end hommikuti tantsuliselt liigutada.
Plaanis on käima lükata Aaspere Laste Klubi, mille koosviibimised hakkavad olema
eriilmelised, arendavad ja sõbraliku keskkonnaga. Oodatud on ka lapsed väljaspoolt
Aaspere!
Aaspere Külakoda loodab oma sündmustel näha kõiki, kes on seni käinud ja
kindlasti ka uusi huvilisi. Oleme avatud ideedele, ettepanekutele ja abikätele.
Lustlikku 2018. aastat kõigile!
Pille Lipp
MTÜ Aaspere Külakoda
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Vallavanema veerg

Elame erakordsel ajal

Tagasivaade
Alates vallavanema ametisse asumisest olen viimased kaks
kuud tegelenud asjadega, millega ma poleks pidanud üldse
tegelema. Ajatama ja maksma tasumata arveid ning otsima
tagajärjetult puuduolevaid tõendeid ja kokkuleppeid, mille
alusel tekkisid vallale kümnete tuhandete väärtuses
võlanõudeid. Nii nagu sotsiaalmeedias kajastus, siis ajalugu
kordub: 1938. aasta valdade ühendamisel sai Haljala vald
temaga liidetud Varangu vallalt samuti võlad kaasa.
Kindlasti saame ka nende võlgade tasumisega hakkama kuid
selleks, et võimalikud juhtimisvead ja tekitatud kahjud
saaksid sõltumatu hinnangu pean vajalikuks erikontrolli
tellimist. Mina soovin alustada uue stardijoone tagant ja
vastutada ainult enda poolt tehtud vigade pärast. Samas pean
praeguseks tekkinud olukorda igaljuhul kommunikeerima,
et mitte olla seotud ja otseselt kaasvastutav.
Hetkel käivad avalikud konkursid vabade ametikohtade
täitmiseks. Loodan veebruarikuu alguses moodustada enda
ümber meeskonna, kes kirglikult ja pühendunult asub uut
ühinenud valda üles ehitama ja arendama. Soovime
vallakodanike jaoks olla avatud, kompetentne, konsulteeriv
ja lähedalseisev tugi.
Edasivaade
2018. aasta eelarve on vallavalitsuse poolt volikogule esitatud ning läbinud oma esimese lugemise. Hoiame esmalt
konservatiivset kuid optimistlikku hoiakut eelarve tuleviku-

Tänukiri
Annikvere
külale
Detsember 2017 anti üle
TÄNUKIRI Annikvere külale, mille
väljastas Lääne-Virumaa Kaunis
Kodu. Tänukiri on antud Annikvere
külavanema nimele, kuid külavanemana soovin, et kõik Annikvere
küla elanikud, kes on oma kodud
kauniks muutnud ja majaümbrused
korras hoidnud, tunneksid seda
tänukirja lugedes, et tänukiri on just
neile tubli töö eest oma kodu
kauniks muutmisel antud.
Tänukirjaga koos kingitakse meie
külale ka infostend.
Jätkame samas vaimus ja nii saame
ühel päeval Eestimaa kaunimaks
külaks.
Veebruaris saab Eesti Vabariik 100
aastaseks, palju õnne meile kõigile!
Hoidke ja armastage üksteist!
Lugupidamisega
Mare Raja

prognooside suhtes. Samas pean paljude valdkondade
kõrvalt kõige olulisemaks välja tuua hariduse ja vallateede
rahastamise prioriteedid. Vallalehe ilmumise ajaks olen
allkirjastanud projekteerimislepingu, millega alustame
Haljalasse kaasaegse ja innovaatilise õpikeskkonnaga
koolimaja projekteerimist. Oleme selle ootuse nimel
pingutanud viimased viis aastat. Alustame ka ettevalmistavate tegevustega Võsu koolimaja ehitusliku seisukorra
hindamiseks, milleks tellime vajaliku ekspertiisi, et määratleda edasised tegevused õpikeskkonna kaasajastamiseks ja
energiasäästlikuks muutmisel. Väga tõsist tähelepanu
vajavad läbimatud vallateed. Halba mõju avaldas kahtlemata
pikk sügisene sajuperiood, mis ei võimaldanud kohalikke
teid hööveldada ega hooldada. Suuremat tähelepanu peame
pöörama ka teehoolduse kvaliteedile. Kevadel viime läbi
kõikide teede tehnilise olukorra hindamise ning panustame
kordades nii pinnasematerjaliga täitmisele kui parima
tulemuse saavutamisele. Kohtudes külavanematega lubasin,
et ei võta enne töid vastu kui on külavanema heakskiit
teehoolduse kvaliteedile antud.
Osaleme kindlasti mitmetes olulistes projektides nagu
hajaasustuse programm ning kodud tuleohutuks projektis,
mille eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade
kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada. Pean
väga oluliseks tegeleda ennetustegevusega kui hiljem tõsiste
ja äärmisel juhul inimelusid nõudnud tagajärgedega.

Juba mõne nädala pärast tähistame Eesti 100 juubelit.
Elame erakordsel ajal, kus meile on antud võimalus olla
tunnistajaks nii aastatuhande kui juubelisajandi vahetusele.
Tähistame seda siis isamaalise uhkusega, rõõmuga,
armastusega ja südamest. Palju õnne ja elagu meie enda
Eesti!
Leo Aadel
vallavanem

Jõulupidu Varangul
Varangu külaselts lõpetas oma tegusa aasta 23. detsembril jõulupeoga,
kus kinke jagas jõuluvana nii suurtele kui väikestele ja tantsumuusikat
pakkus ühemehebänd Normaalne.

Uuel aastal ootame külarahvalt tegutsemisindu ja tublit
kaasalöömist seltsi tegevustes ning omalt poolt tahame pakkuda
vahvaid üritusi ja toredaid elamusi.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Kolmikvõistlus alustab
18. veebruaril algusega kell 12.00 alustab kolmikvõistlus Haljalas suusatamisega. Jooksuvõistlus Varangul toimub
22. aprillil ja rattasõit 13. mail Aasperes.
Igal etapil autasustatakse kolme paremat
diplomiga. Kolmikvõistluse kokkuvõtva tulemuse
saamiseks peab osalema kõikidel etappidel,
paremusjärjestus selgub aegade kokkuliitmisel.
Kolmikvõistluse parimate autasustamine toimub
viimase etapi lõpus.
Nende vahel, kes on läbinud kõik 3 etappi
loositakse välja auhindu.
Lisainfo 5 818 2475 Marco
FB HaljalavallaSPORT

Vanusegrupid

Kõikide etappide distantsid

M 39+
M 18+
M 14+
M 10+
M kuni 9
M kuni 6

M, N 18+
10 km
M, N 14+
5 km
M, N 10+
3 km
M, N kuni 9 1 km
M, N kuni 6 0,5 km
Lisaks Rahvadistants
suusatamine 5 km, jooks 5 km
vanusegrupile M,N 18+.

N 39+
N 18+
N 14+
N 10+
N kuni 9
N kuni 6

Innovaatiline kool 2018
Võõrsõna innovaatiline tähendab uuenduslikku, uuendusmeelset. Haljala koolis kasutatakse õppetöös ja huvitegevuses seadmeid,
mis mõni aeg tagasi olid koolielus tundmatud – arvuteid, iPade, nutikaid laboriseadmeid, 3D printerit, CNC freespinki,
LEGO Mindstorm robootikakomplekte,
tikkimismasinat ning mitmesuguseid automaatikavahendeid. Õppetööd ja huvitegevust ei saagi õigupoolest teineteisest rangelt
lahutada. Sageli saab huvialast tulevane
amet. Mida paremat oskakski tahta –
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inimesel on amet, mis teda tõeliselt huvitab!
Nutiseadmed aitavad õpitavat huvitavamalt
esitada, õpilane saab ise uurida ja katsetada.
Õppimine on elus alati individuaalne ja
unikaalne protsess, ühtedele ja samade eesmärkideni jõudmisel saab kasutada erinevaid meetodeid. Arvutipõhised õppeprogrammid on interaktiivsed: esitatakse küsimus, õpilane vastab ja kohe saab ka teada,
vastas õigesti või vääralt, milles oli viga ja
millele tähelepanu pöörata. Ka iseseisvalt
võib huvitavaid teemasid uurida, mis on läbi

aegade valdavalt parim õppimisviis olnud.
Teatud ohud paraku õpilast varitsevad: kõik
teemad ei pruugi olla eakohased ning kõik
saadud vastused ei pruugi olla õiged, st
teaduslikult tõestatud. Õppimine seegi –
tunda ära õiget ja väära, head ja halba. Alati
ei pruugi vahetegemine lihtne olla, aga siis
tuleb õpetaja oma elukogemusega appi.
Nutiseadmete kasutamine muudab õppetöö
lihtsamaks, et jõuaks tutvuda järjest enamate
valdkondadega, ja keerukamaks, et olla
valmis toimetulekuks järjest kiirustavamaks
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muutuvas maailmas. Heas koolis peaksime
ära arvama/ette nägema, mida peaksime
õppima ja harjutama selleks, et tulevikus
hästi hakkama saada. Innovaatilisus tähendab eelkõige uudishimu: küsime küsimusi ja
püüame neile vastuseid leida, uurime, kuidas
mingi asi toimib. Õppimine pakub vaid siis
õpilasele midagi, kui tal on huvitav.
(järgneb veebruari lehes)
Valev Sard, Haljala Kooli lennumudelismi
ja mehhatroonika ringijuht

Haljala Vallavolikogu
Võsul, 16. jaanuaril 2018 kell 16:00.

Otsusega nr 26 muudeti Haljala Vallavolikogu 18. detsembri 2007 otsust nr 105 „Loa
andmine üürilepingu sõlmimiseks MTÜga
Aaspere Külakoda“. Vallavalitsuse ja MTÜ
Aaspere Külakoda vahel sõlmiti uus,
tähtajatu üürileping ruumide kasutamiseks ja
üürisummaks määrati 300 eurot kuus.

Istungil osales 14 volikogu liiget: Vello
Väinsalu, Margus Punane, Leo
Bergström, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Aivar Maurer, Annes Naan,
Anti Puusepp, Mare Raja, Greete
Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt,
Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe,
Rainer Lille ja Koidu Saamot.

Otsusega nr 27 võeti vastu Kõldu külas
asuva Farmi kinnistu detailplaneering ja
tehti vallavalitsusele ülesandeks korraldada
vastavalt planeerimisseadusele detailplaneeringu avalik väljapanek.

Määrusega nr 6 kehtestati Haljala valla finantsjuhtimise kord

Otsusega nr 28 lähtudes kehtivast Vihula
Vallavolikogu 07.02.2013 määrusest nr 70

Haljala Vallavalitsus
20.12.2017 istungi kokkuvõte
1. Määrati toimetulekutoetus kahele toetust
vajavale isikule kokku summas 245,94
eurot, ühekordne sotsiaaltoetus ühele
toetust vajavale isikule summas 250,00
eurot ja ühele isikule päevakeskuse
kohamaksu tasumiseks 2018 aastal
summas 60 eurot kuus.
2. Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus tugiisiku teenuse eest tasumiseks.
3. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldaja
talveperioodil korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja keelduti kahe jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisest.
4. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 14.12.
2017 korraldust nr 77 „ „Nõusolek
katastriüksuse jagamiseks, tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine“.
5. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus kaheteistkümnele lapsele.
6. Kinnitati neljateistkümne liikmeline
Võsu Kooli hoolekogu koosseisus:
Kristel Tõnisson Haljala Vallavolikogu
esindaja
Helena-Laura Safronov Vihula lasteaia
õpetajate esindaja
Urve BeilmannVõsu lasteaia õpetajate
esindaja
Marike RaudlaVõsupere lasteaia
liitrühma õpetajate esindaja
Angela Lehtpuu Võsupere lasteaia
aiarühma õpetajate esindaja
Sigrid Kaasik Võsupere aiarühma
lapsevanemate esindaja
Kerli Toomel Võsupere liitrühma
lapsevanemate esindaja,
hoolekogu protokollija
Triinu Haavisto
Võsu lasteaia
lapsevanemate esindaja
Katrin Jõgi Vihula lasteaia
lapsevanemate esindaja
Anne ReinholdVõsu kooli õpetajate
esindaja
Edyt Lust Võsu kooli lapsevanemate
esindaja, hoolekogu esimees
Merilin Tamm Võsu kooli lapsevanemate
esindaja, hoolekogu
aseesimees
Hanna Liis Suuder Võsu kooli õpilaste
esindaja
Ivica Ednaševsky Võsu kooli toetava
organisatsiooni esindaja
(MTÜ Pailaps)
7. Kinnitati Vergi raamatukogu raamatute
kustutusaktid.
8. Väljastati projekteerimistingimused
Muike külas Paasoja kinnistule abihoone
püstitamise ehitusprojekti koostamiseks
ja Võsu alevikus Ranna tn 5a kinnistule

suvemaja püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks.
9. Väljastati kasutusluba Rutja külas
Kõrgemäe kinnistul asuva hobuste
treeningväljaku kasutamiseks.
10. Eraldati Vihula valla eelarvest OÜ-le
Vihula Valla Veevärk 49 674 eurot
tegevustoetuseks.
11. Vallavanem Leo Aadel tegi ülevaate
projekti „Haljala Kooli õppehoone
ehitamine ja sisustamine” hetkeseisust ja
kavandatavatest tegevustest.
28.12.2017 istungi kokkuvõte
1. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus ühele lapsele.
2. Anti kasutusluba Haljala vallas Kõldu
külas Farmi kinnistul asuvale farmi I
järgu hoonele ehitise ümberehitamisel,
farmi II järgu hoonele ehitise ümberehitamisel ja farmi III järgu hoonele
ehitise ümberehitamisel.
3. Väljastati projekteerimistingimused
Hal-jala vallas Haljala alevikus Võsu
mnt 27 kinnistule elamu püstitamiseks
ilma detailplaneeringut koostamata.
4. Maksti rehabilitatsioonitoetust ühele
eakale inimesele.
5. Kompenseeriti ühe õpilase sõidukulud
sõiduks kooli ja koolist koju.
6. nimetada Mittetulundusühingus Rakvere
Haigla Haljala valla liikmeõigusi teostavaks isikuks vallavanem Leo Aadel.
7. Kiideti heaks 2016. aasta hajaasustuse
programmi projekti „Toolsburgi kinnistule puurkaevu projekteerimine ja rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus ja joogiveetorustiku
rajamine“ aruanne.
8. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat
perioodiliselt korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja keelduti ühe jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisest.
9. Esitati MTÜ-de toetuste taotlused koos
eelarvega volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile.
10. Otsustati võtta vastu Võsu aleviku
Merisiili detailplaneering ja korraldada
detailplaneeringu avalik väljapanek.
11. Väljastati projekteerimistingimused Karepa küla Forelli kinnistule elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
12. Muudeti Vihula valla 2017. aasta kinnitatud eelarve põhitegevuse kulude jaotust
vähendades Võsu kooli Töötajate töötasud 1 500 euro võrra ja suurendades
Võsupere Lasteaed Töötajate töötasud
1200 euro võrra ja Vihula Lasteaed
Töötajate töötasud 300 euro võrra.
13. Otsustati esitada Haljala valla 2018.
aasta eelarve eelnõu koos seletuskirjaga
volikogule menetlemiseks.

„Vihula valla tunnustuse avaldamise kord“
kuulutati välja elutööpreemia saaja ja Aasta
Tegija 2017
Elutööpreemia saaja on MALLE
KOMP, Võhma-Palmse piirkonna pikaaegne kultuurijuht ja rahvakultuuri edendaja, Võhma kandis seltsitegevusele aluse
panija,
abivalmis ja tegus Võhma
külavanem.
Vihula valla Aasta tegija 2017 on
KATRIN VAHEOJA, Võsu Kooli emakeeleõpetaja, kelle eestvedamisel teos-tati
ettevõtmine „100 raamatut Võsu koolile“,
tekitati kooli lugemisnurk, viidi läbi
„Noortefoorum 2017“ Võsul.

14. Vallavanem Leo Aadel annab ülevaate
vallavalitsuse struktuurist, mis ametikohad on täidetud ametnike üleviimise
korras ja mis ametikohad täidetakse
konkursi korras.
4.01.2018 istungi kokkuvõte
1. Otsustati esitada Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu
„Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamine“ volikogule menetlemiseks.
2. Nõustuti üheksa jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilise vabastamisega.
3. Nõustuti Vihula külas Haljala vallas
Paisjärve regulaatori katastriüksusel
hüdroenergia tootmiseks vee erikasutusloa väljastamisega.
4. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus ühele õpilasele.
5. Nõustuti Eesti Keskkonnateenused ASle
jäätmeloa väljastamisega.
6. Otsustati teha ettepanek valla lasteaedades lapsevanema poolt tasutava osalustasu määra ühtlustamiseks ja toiduraha
maksmisest vabastamisest. Ettepanek
esitada eelarve- ja majanduskomisjonile.
7. Nõustuti eelarve- ja majanduskomisjoni
poolt Haljala valla finantsjuhtimise korra
eelnõu kohta tehtud ettepanekutega.
8. Kompenseeriti kahe õpilase sõidukulud
sõiduks kooli ja koolist koju.
9. Vallavanem Leo Aadel tutvustab ametiasutuse töökorraldust ja annab ülevaate
avaliku konkursi korras täidetavatest
ametikohtadest.
11.01.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati kolmele toetust vajavale isikule
igakuine sotsiaaltoetus tugiisikuteenuse
eest tasumiseks.
2. Kompenseeriti ühe õpilase sõidukulud
sõiduks kooli ja koolist koju.
3. Kinnitati 2018. aastaks õppekoha ja
lasteaiakoha maksumus Haljala valla
munitsipaalkoolides ja koolieelsetes
lasteasutustes ühe lapse kohta kuus
järgmiselt: Haljala Kool -116 eurot, Võsu
Kool - 357 eurot, Haljala Lasteaed
Pesapuu - 310 eurot ja Võsu kooli
lasteaed - 470 eurot.
4. Otsustati Võsu alevikus Mere tn 34
asuvat korterit nr 1 otsustuskorras üürile
mitte anda ja anda korter üürile tähtajatu
lepinguga ning kuulutada korteri
tähtajatu lepinguga üürile andmiseks
välja enampakkumine.
5. Väljastati reklaamiluba AS-le Circle K
Eesti reklaami paigaldamiseks Rakvere
mnt 26 kinnistule.
6. Väljastati ehitusluba Haljala vallas
Muike külas Paasoja kinnistule abi-

Otsusega nr 29 muudeti volikogu haridusja noorsookomisjoni koosseisu: komisjoni
liikme Inge Laivi asemel nimetati uueks
komisjoni liikmeks Õnnela Lembke.
Toimus Haljala valla 2018. aasta eelarveprojekti I lugemine.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 20. veebruaril 2018 algusega
kell 16:00 Haljala vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.

hoone-kuuri ehitamiseks.
7. Anti kasutusluba Haljala vallas Uuskülas
Aru kinnistul asuvale biopuhastile ja
veetrassile.
8. Väljastati projekteerimistingimused
Haljala vallas Essu külas Tammispea tee
12 kinnistule elamu püstitamiseks.
9. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks,
neli jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks ja
nõustuda ühise jäätmemahuti kasutamisega.
10. Rahuldada ühe isiku avaldus erateel
tasuta lumetõrje teostamiseks.
11. Vallavalitsuse liikmed andsid oma arvamused Elutööpreemia ja Aasta Tegija
kandidaatide osas.
12. Vallavanem Leo Aadel annab ülevaate
volikogu alatistes komisjonides peamistest arutelu teemadest ja Karepa raamatukogu võimalikust kolimisest Karepa
rahvamaja ruumidesse.
18.01.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus kolmele toetust
vajavale isikule kokku summas 795,14
eurot ja ühele isikule toetus päevakeskuse kohamaksu tasumiseks summas
60,00 eurot kuus.
2. Lõpetati ühe isiku hooldus.
3. Määrati ühele toetust vajavale isikule
koduteenus.
4. Nõustuti Idavere külas Langemäe katastriüksusel asuvast puurkaevust farmikompleksi ja teiste tootmishoonete
varustamiseks vee erikasutusloa väljastamisega.
5. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja seitseteist jäätmevaldajat perioodiliselt mitteliitunuks.
6. Rahuldati avaldused ja vabastada maamaksust viis represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikut.
7. Otsustati kutsuda tagasi senised SA Võsu
Kuurort nõukogu liikmed ja nimetada
uuteks liikmeteks Ivica Ednaševsky,
Mihkel Juhkami, Ülar Mark, Toomas
Varek ja Veiko Veiert.
8. Vallavanem Leo Aadel annab ülevaate
Haljala uue koolihoone projekteerimislepingu läbirääkimiste käigust ja tingimustest. Välja on kuulutatud kaks uut
konkurssi sotsiaaltöö juhi ja majandus- ja
hankejuhi kohale. Keskkonna-, maa- ja
planeeringute komisjon tegi vallavalitsusele ülesandeks korraldada Käsmu
sadama detailplaneeringu küsimuses
rahvahääletus. Rahvahääletus toimuks
elektrooniliselt ja hääletuspunktis Käsmu kaupluse hoones.

Valla seltside tervitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks
22. veebruaril kell 19.00 Võsu rannaklubis
Eesti Vabariiki ja vallarahvast tervitavad: regilauluansambel Tink-Tingadi, Võhma naistantsurühm Krõtake, Võsu Rannamemmed,
rahvatantsurühm Segapidi, Haljala ja Võhma segakoorid, MTÜ Vihula valla noorteklubi.
Antakse üle Vihula valla Elutööpreemia ja Aasta tegija 2017 tiitlid.

Pärast kontserti suupisted ja tort.

Haljala Valla Sõnumid

Pillimehed võtke pillid kaasa!

Jaanuar 2018

3

Õnnitleme vanemaid...

Haljala valla meistrivõistlused
lauatennises

Kärt ja Jarmo Saar
MERIBEL SAAR
sündis 18.12.2017

17. detsembril toimunud lauatennise meitrivõistluste üldvõit läks Ülle Vilbale
(Võsu LTK), ühtlasi Haljala valla meistritiitel naiste arvestuses. Teine koht ja
meeste meistritiitel Arkadi Mašegirovile (Võsu LTK). Meeste teine oli Avo
Seidelberg ja kolmas Allar Raudla. Parima noormängija tiitel läks Loksale
Konstantin Trubinsile.
Üksikmängu turniirile järgnes igamehe paaristurniir, kus paarid moodustavad
põhiturniiri 1 ja viimane, teine ja eelviimane jne. Paarismängu võitsid Arkadi
Mašegirov ja Konstantin Trubins, teine koht Janar Ignahhin ja Avo
Seidelberg, kolmandad Kunnar Vahtras ja Toomas Sõgel.

Merit Schmidt ja Linnar Raud
OLIVIA RAUD
sündis 22.12.2017

Vabandame!
Eelmises lehes õnnitlesime Anna Tur`i ja Ahto
Raudlat, kelle poja eesnime olime valesti
kirjutanud. Nüüd parandame vea ja õnnitleme
veelkord vanemaid SEBASTIAN RAUDLA
sünni puhul.

Karepa Selts annab teada, et 17. veebruaril 2018 kell 14.00
toimub Karepa rahvamajas Eesti Vabariigi aastapäeva
pidulik koosviibimine-kontsert.
Info Karepa raamatukogust 322 1821

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
96
Eha Hansar

10. veebruar

93
Anna Bergström
Endel Toomsalu

11. veebruar
19. veebruar

90
Arved Margat

09. veebruar

89
Heino Pajupuu
Anna Plotnikova

15. veebruar
17. veebruar

88
Gennadi Zussi

07. veebruar

87
Harald Lass
Harri Mannov

20. veebruar
26. veebruar

86
Valeria Tooming
Kaljo Veinmann

20. veebruar
24. veebruar

85
Endla Aavik

10. veebruar

83
Vaike Vaikla
Maire Kibin

03. veebruar
10. veebruar

82
Kalju Randmaa
Hans Kõrvek

06. veebruar
14. veebruar

81
Meeli Vaher
Heino Vessel

05. veebruar
07. veebruar

80
Laine Saar
Eha Semjonova
Helbe Lehtmets

12. veebruar
13. veebruar
17. veebruar

75
Leo Tammemäe
Jaan Põdra

04. veebruar
06. veebruar

70
Ira Naissaar
12. veebruar
Peeter Kisand
16. veebruar
Aleksander Katlasep 20. veebruar
Ülle Reimets
29. veebruar

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

HARALD ARULA
24.08.1931- 11.12.2017
MARE MATTO
31.10.1955- 18.12.2017

AS Farmi Piimatööstus
(Annikvere tootmine)
pakub tööd
PIIMA
KUUMTÖÖTLEJALE
ja
TOOTMISTÖÖLISELE
Kandideerimiseks palume
saata CV hiljemalt
01.02.2018 aadressil
mare.raja@farmi.ee.
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JÜRI HÄÄTARÕ
05.02.1960- 18.12.2017
MARIS ARRO
24.12.1939- 19.12.2017
ENN PARVE
22.05.1956- 31.12.2017
HELMI TAMME
16.12.1927- 13.01.2018
Meie
hulgast
on lahkunud ...

ENNO HUMMEL
16.01.1931- 10.01.2018

