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Hetki EV 100 tähistamisest Haljala vallas
22. veebruari Haljala valla seltside
korraldatud peol anti üle Vihula valla Aasta
tegijate auhinnad ja Elutöö preemia.
Alumisel pildil (1) Võsu kooli emakeele
õpetaja Katrin Vaheoja Aasta tegija 2017
on tiitli kätte saanud. Seltside peo üks
kõrghetki oli Võhma segakoori ja Haljala
segakoori ühislaulmine (2).
Haljala valla Eesti Vabariigi 100. sünnipäevapeol Haljala rahvamajas esinesid
Tarvanpää rahvatantsurühmad (3) ja
Virumaa Poistekoor.
Peale 100. aastapäeva tänujumalateenistust Haljala Püha Mauritiuse kirikus,
kus jutlustas õpetaja Margit Nirgi, orelil
mängis Teet Põder ja solist oli Varju Kukk,
peeti palvus Haljala kalmistul vabadussamba juures. Sellele järgnes lõunakohv
Haljala rahvamajas. Külaliseks oli raamatu
„Konstanti Pätsi jälgedes” autor Henn Latt,
kes on ka samanimelise interneti lehekülje
koostaja. Pildil nr 4 kõneleb Henn Latt
(paremal) kuidas nad eelmise sajandi 80.
aastate lõpus käisid Venemaal Tveri oblastis
Buraševos Eesti esimese presidendi matmispaika otsimas. Oma muljeid Buraševos
käigust jagas ka Margus Punane.
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Eesti Vabariigi sünnipäev Karepal

Grupipilt

Eesti vabariigi 100. aastapäeva auks asetas
Haljalas vabadussõja ausamba jalamile
enda loodud modernse sinimustvalge pärja
maastikuarhitekt, florist ja Räpina
aianduskooli vilistlane Maali Roomet.
Pärg valmis autori kodukohas Rutjal.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juubelinädala Haljala vallas avas
Karepa Selts 17. veebruaril. Pidulikule koosviibimisele olid palutud
seltsi liikmed, valla esindajad ning seltsi abistajad ja toetajad
tegutsemise algusest peale.
Koosviibimist alustati Eesti hümni laulmisega. Oma avasõnas
meenutas seltsi esimees Jüri Sikkut tegutsemise algusaastaid, maja
renoveerimise muresid. Kuidas piirkonna elanikud toetasid projekti
rahastamist oma metsast palke andes. Kellel metsa polnud aitas
rahaga või tegi seda mõlemat pidi.
Karepa Selts on asutatud 15. veebruaril 2003. Seega tähistame
tänavu ka seltsi 15. tegusemisaastat. Aeg on oma töö teinud ja 21st
asutajaliikmest on tänaseks igavikuteele läinud 8 inimest. Nende
mälestuseks võeti üks vaikusehetk.
Aga tähistasime ju ikkagi uhket sünnipäeva. Tervitusteks ja
õnnitlusteks võtsid sõna volikogu esimees Vello Väinsalu,
vallavanem Leo Aadel, seltsi toetaja Einar Vallbaum, liikmed Olavi
Kasemaa ja Ants Kalme, suvine karepalane Georg Bogatkin.
Oleme olnud naabritega ikka heas läbisaamises. Seegi kord
alustas lauluga kontserti Viru-Nigula valla kultuurijuht Keiu
Soomelt. Järgmise etteaste tegi Kunda seenior-naisrahvatantsurühm
Rannapiigad. Kontserti jätkasid Haljala laululapsed Viivi Vooranna
juhendamisel. Viimane esineja oli meie oma tüdruk Toolselt, Kaire
Rapur. Eriti mõjus oli tema a cappella esitatud laul, mille sõnad
sündisid oma koduaknast välja vaadates ja lapsepõlvemaid
meenutades.
Peale kontserti olid kõik palutud suupistelauast osa saama. Kauni
laua olid katnud meie tublid perenaised Marje Mülla juhendamisel.
Saali kujundamise eest hoolitses Sirje Liiskmaa. Ka kohv ja kringel
kuuluvad sünnipäeva juurde ning juttu jätkus kauemaks.
Ene Loo
Karepa raamatukogu

Haljala Valla Sõnumid

Võsupere lasteaed korraldas Vabariigi aastapäevale pühendatud
piduliku vastuvõtu Võhma Rahvamajas 21. veebruaril. Kutse said
kõik Võsu Kooli lasteaedade lapsed koos vanematega ning paljud
head lasteaia sõbrad.
Maja pererahvas küttis nelja suurt ahju neli päeva, et 107aastane maja soojaks saada. Kui saalid kauni sini-must-valge rüü
said, kaeti lauad ja rulliti lahti punane vaip.
Külalised astusid pidulikult punasele vaibale, mille lõpus
ootasid kätlema Võsu Kooli direktor Liina Altroff ja Haljala
vallavanem Leo Aadel. Võsu Kooli 1. klassi lapsed ja õpetaja
Marge esitasid külalistele laule ja pillilugusid.
Sõpradele jagas direktor tänukirjad. Ühislaulu alustas Võhma
segakoor ja selle ajal kogunesid lapsed lava ette, et viia vanemad
avavalsile.
Banketisaalis ootas Palmse Mehaanikakoda OÜ poolt
pidulistele kingitud tort, mille valmistas Haljala meister Helgi
Punane. Aitäh!
Võsupere lasteaia töötajad
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Viguriga Sulev Oll
12. veebruaril kohtus Haljala raamatukogus
lugejatega kirjanik ja ajakirjanik Sulev Oll.
Haljala ei ole Sulevile mitte võõras paik, sest
siin on ta veetnud kuus aastat oma elust
(1987–1993) , olles ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Et ta ise Aserist pärit ja
Virumaaga läbinisti seotud, pakkus talle ka
põnevust välja anda raamat “Virumaa
viguriga lood“, mida võib pidada omamoodi
reisijuhiks kohalikele ja külalistele. Näiteks
leiab raamatust loo Käsmu kivikülvist,
Kavastu tuvitornist, Tanel Padarist ja Eesti
õpetaja autähisest. Avaloos väidab autor, et
virumaalane armastab tõtt ja vaid puhast tõtt.
Eks siis igaüks saab ise otsustada, kui palju
lugudes tõde või vigurit. Kõik kirjutatud
lood, neis olevad inimesed ja kohad, on
Sulevit isiklikult puudutanud. Raamatule on
teinud kaunid illustratsioonid Ülle Meister.

Aga Sulevil on enne Virumaa lugusid
ilmunud veel raamatuid. Ta jagas ilusaid ja
humoorikaid mälestusi nende saamisloost,
luges luuletusi, kiitis illustraatoreid ja
kaasteelisi. Kuulsime ka tööst ajakirjanikuna
ja kommunikatsioonijuhina. Sulev on väga

siiras ja sõnaosav, emotsioone jagus õhtusse
erinevaid – ta pani vaatajad naerust rõkkama,
aga ka pisaraid poetama.
Ürituse lõpetuseks mängis Viivi Voorand
lustakaid lõõtsalugusid, mis panid kaasa
laulma ja jalakese tatsuma. Kirjanik Oll

nentis, et tantsuks ei ole küll varem lugejaga
kohtumisel läinud. Aitäh Sulevile, Viivile ja
kõigile üritusel osalejaile!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Sümboolikakonkursile saabus
28 tööd

Päästeteenistuse medal õpetaja
Tiina Pihlakule

2017. aasta lõpul välja kuulutatud Haljala valla sümboolikakonkursile saabus 28 tööd
viieteistkümnelt erinevalt autorilt.
Vastavalt konkursi tingimustele osalesid konkursil võrdsetel alustel esitatud
kandidaatidega endiste valdade - Haljala ja Vihula sümboolikad.
Konkursi 9-liikmeline komisjon on valinud kõikide kavandite seast välja kolm enim
punkte saanud kavandit ja esitab need hindamiseks Haljala valla elanikele.
Enim punkte saanud kavandid on järgmised:
1.
Märgusõna „Üheskoos“
2.
Haljala vald
3. Vihula vald

Päästeteenistuse pidulik vastuvõtt Tallinnas Mustpeade
majas on 20. veebruaril. Vastuvõtule on palutud ka
Haljala Kooli inimeseõpetuse õpetaja ja sotsiaalpedagoog Tiina Pihlak, et võtta vastu Päästeameti medal.
Õpetaja Tiina Pihlak on Ida päästekeskuse ennetustöö
büroo koostööpartner selle loomisest peale 2006. aastal.
Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann rõhutab, et
õpetaja Tiina Pihlaku eestvedamisel on Haljala kooli
lapsed edukalt osalenud kõigis Lääne-Virumaal läbi
viidud KEAT-i (Kaitse end ja aita teist) laagrites.
Laagripäevadele on alati eelnenud kümned pääste- ja
ohutusalased loengud ja praktilised tegevused. Haljala
kooli õpilased on osalenud ka ennetusbüroo korraldatud
ühekordsetes projektides, nagu „Noorte praktiline
veeohutus“, „Tuli metsas“ jt. – seda ikka õpetaja Pihlaku
suunamisel. Õpetaja Tiina on võtnud oma südameasjaks
noorte ohutusalase teadlikkuse tõstmise.
Kogu koolipere poolt palju õnne, õpetaja Tiina.

Haljala valla lipu ja vapi kavanditega saab tutvuda ja enim meeldiva
poolt hääletada alates 19.veebruarist kuni 11.märtsini 2018
Haljala valla keskuses Võsu vallamajas, Mere 6a
Haljala teenusekeskuses, Rakvere mnt 3
Kõikides valla raamatukogudes
- Oma eelistus saata digiallkirjastatult leo.aadel@haljala.ee ja
anneli.kivisaar@haljala.ee
Hääletada saavad ainult Haljala valla elanikud!

Tiina Pihlak

Käsmu esmamainimisest möödub 565 aastat
Paastukuu alguses täitub 565 aastat Käsmu esmakordsest mainimisest. Vanim leitud ürik, kus on mainitud Käsmu nime, asub Rootsi
riigiarhiivis. Anto Juske, kes dokumendi omal ajal Stockholmist üles otsis, on sellest kirjutanud ka küla 550. aastapäevaks koostatud
juubeliväljaandes.
Sellel püha Gregoriuse päeval, 12. märtsil 1453. aastal, alamsaksa keeles koostatud dokumendil on märgitud Käsmu rand (strand tho
Kesemo) kui Kondeni (Põhjasõja ajal hävitatud ja hiljem Kihlevere mõisa nime all taastatud Kõnnaste mõisa) ja Kattentacki (Aaspere
mõisa) omanike, perekond von Hastferi valdus.
Kas mainitud ajal Käsmu küla oli olemas, selle kohta puuduvad siiski täpsed andmed. Vanas ürikus räägitakse ikkagi Käsmu rannast.
Tänaseni vaidlevad uurijad, kas rand oli 13. sajandi alul asustatud või mitte. Üldiselt arvatakse, et kaugemal maa pool asuvatel küladel
(hiljem mõisatel) olid oma rannaosad.
Ajalooline aasta 1453 on graveeritud ka Käsmu küla pinkidele.

Käsmu rahvaküsitluse
tulemused
Käsmu elanikud on nõus Käsmu
Majaka sadama detailplaneeringu
kehtestamisega. Küsitlusest selgus, et
66 elanikku pooldab sadama
rajamist, 30 on arenduse vastu.
Küsitlusest võis osa võtta iga
küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks
saanu, kes rahvastikuregistri
andmetel elab Käsmu külas. Selliseid
isikuid oli 143, neist 96 käis oma
arvamust avaldamas, mis teeb
hääletamisaktiivsuseks 67,1
protsenti.

Malepäev – heas seltskonnas mõnusalt õpetlik
10. veebruari hommikul oli
Võsu spordihoones võimalus
22-kordse Lääne-Viru maakonnameistri Eino Vaheri vastu simultaani mängida. Kuuel
laual pidid viis meistri paremust
tunnistama, ühel laual mängiti
partii viiki. Enne seda rääkis
meister Paul Keresest – kõigi
aegade parimast eesti maletajast –, tutvustas põnevaid
maleülesandeid ja võimalustest
kuidas ennast males harida.
Päeva lõpetas kiirmaleturniir, mille võitis Kuldar Pärn (esimesel laual vasakul), teiseks jäi
Henri Palmar (paremal)ja kolmandaks Mart Born (teisel laual vasakul) alistades Urmas Osila.

Innovaatiline kool 2018 II osa
Sageli hirmutatakse meid: “Tehisintellekt
hakkab maailma valitsema!” või “Robotid
võtavad inimestelt töö ära!”. Kui me ei tea,
kuidas masinad toimivad, on meiega kerge
manipuleerida. Asjatundmatu inimese jaoks
valitseb ka harilik nutitelefon või arvuti tema
maailma, rääkimata siis asjade internetist või
mõnest muust tehnikavidinast, mida
käesoleval ajal veel olemaski ei ole. Kas
kaasaja ludiididel on võitluses masinate
vastu edu loota? Suure tõenäosusega võib
väita, et ei ole – progressi ei ole ajaloos
kordagi tagasi pöörata õnnestunud. Pigem
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õpime neid “tehnikavidinaid” tundma, et
need meid ei valitseks. Tundma õppima
peaksime ka sisuliselt, mitte ainult sellest
küljest, kuidas sisu tarbida, näiteks mänge
mängides. Robootika ja mehhatroonika ongi
meie koolis selleks, et saaksime teada,
kuidas robotid ja ka kõik teised automaatsed
masinad toimima pannakse. Robootika ja ka
automaatika kolm põhilist küsimust on:
· Mis on roboti ajam ja mida ajam teeb?
· Milleks on robotil andurid (vahel ka
inglise keelest toorlaenuna “sensorid”)
ja milliseid füüsikalisi mõjutusi või

suurusi mingi erinev andur tajub?
Õigupoolest tulekski mõiste “andur”
asemel kasutada sõna “tajur”, oleks
täpsem ja selgem.
· Kuidas andurilt saadav signaal peaks
ajamit mõjutama?
Kahele esimesele küsimusele oleme ringi
lastega juba vastuseid saanud, kolmas on
keerulisem ja vajab veel tublisti uurimist.
Põhiliselt tähendab see programmeerimist.
Kui tavamõistes on programmeerimine nn
koodi kirjutamine, siis meie kasutame
visuaalset programmeerimiskeelt, mis on
algajale lihtsam omandada ja kasutada.

Haljala Valla Sõnumid

Tõstame arvutiekraanil, programmeerimiskeskkonnas ajamite ja andurite plokid ritta,
anname neile parameetrid ning loome
seosed. Kui kõik on õigesti seatud, hakkab
robot talle meie poolt ettenähtud ülesannet
täitma. Kui oleme midagi valesti teinud, teeb
robot seda, mida me tegelikult ei taha, aga
oleme käskinud. Robotil on alati õigus!
Loodetavasti aitab robootikaring hajutada
kirjatüki alguses kirjeldatud hirme.
(järgneb)
Valev Sard, Haljala Kooli lennumudelismi
ja mehhatroonika ringijuht

Haljala Vallavolikogu
Istung nr 6
Haljalas, 20. veebruaril 2018 kell
16:00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Vello
Väinsalu, Margus Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar
Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp,
Koidu Saamot, Greete Toming, Triin
Toming, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Mare Raja ja Tea
Treufeldt.
Määrusega nr 7 kinnitati Haljala valla 2018.
aasta eelarve kogumahuga 6 523 610 eurot.
Määrusega nr 8 kinnitati valla koolieelsete
lasteasutuste vanemate poolt kaetava osa
suuruseks 30 eurot ühe lapse kohta kuus. Kui
perest käib korraga lasteaias kaks last, on
vanemate poolt kaetava osa suuruseks pere
teise lapse kohta 50 % ning kolmas ja iga

järgmine ühest perest lasteaias käiv laps on
vanemate poolt kaetava osa tasumisest
vabastatud.
Vähendatud tasu maksmise kord kehtib
kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema
alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel
on Haljala vald.
Määrusega nr 9 kinnitati valla koolieelsete
lasteasutuste nimekirjas olevate laste
toidukulu päevamaksumus katmine valla
eelarvest kui lapse ja vähemalt ühe
lapsevanema alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald.
Määrusega nr 10 kehtestati Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
palgajuhend.
Määrusega nr 11 delegeeriti osa ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning
ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduses sätestatud ülesandeid
vallavalitsusele.
Otsusega nr 30 kinnitati osalemine liikmena
Eesti Linnade Liidus.

Haljala Vallavalitsus
25.01.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus viiele toetust vajavale isikule kokku summas 950 eurot.
2. Määrati toetus 125,00 eurot LääneVirumaa Vähihaigete ühendusele 2018.
aasta tegevustoetuseks.
3. Määrati kahele lapsele huvihariduse ja
huvitegevuse toetus.
4. Kinnitati alates 1. veebruarist 2018
Haljala Noortekeskuse lahtiolekuajad
järgmiselt: esmaspäevast kuni neljapäevani kella 13:00 – 19:00-ni ja reedel
kella 12:00 – 18:00-ni.
5. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
6. Väljastati projekteerimistingimused
Haljala vallas Võsu alevikus Vabaduse
tn 16 kinnistule üksikelamu ja abihoone
püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul.
7. Ehitisteatises märgitud ehitise ja ehitamisega seotud kontrolli tulemusel keelata Vainupea külas Paadisadama kinnistule abihoone ehitamine.
8. Anti kasutusluba Essu külas Essu reovee
kogumisala Tammispea tee piirkonna
kanalisatsioonitorustikule ja reoveepumplale ehitise rekonstrueerimisel ja
laiendamisel.
9. Määrati Mittetulundusühingus ARENDUSKODA Haljala valla liikmeõiguste
teostajaks vallavanem Leo Aadel.
10. Otsustati korraldada Käsmu sadama
detailplaneeringu kehtestamise osas
Käsmu elanike arvamuse väljaselgitamiseks rahvaküsitlus küsitluspunktis
ja elektrooniliselt.
11. Esitati Mittetulundusühingu Partnerid
juhatuse liikmeks Avo Bergström.

1.02.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati ühele toetust vajavale isikule
igakuine sotsiaaltoetus tugiisikuteenuse
eest tasumiseks.
2. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetuste ühele lapsele.
3. Väljastati ehitusluba Toolse külas Laagri
kinnistul asuva kaevumaja laiendamiseks üle 33% mahust ja rekonstrueerimiseks administratiivhooneks, paviljoni laiendamiseks üle 33% mahust ja

rekonstrueerimiseks saalhooneks ja
sauna laiendamiseks üle 33% mahust ja
rekonstrueerimiseks saunamajaks.
4. Anti kasutusluba Muike külas Paasoja
kinnistul asuvale kuurile ehitise püstitamisel.
5. Väljastati projekteerimistingimused
Rutja külas Liini kinnistule elamu
püstitamiseks.
6. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja kaksteist jäätmevaldajat korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks ning lubada kahel jäätmevaldajal
ühise jäätmemahuti kasutamine.
7. Väljastati OÜle Balti Teenused reklaami
luba reklaami paigaldamiseks Lihulõpe
külas Piiripõllu kinnistule ja Kisuvere
külas Hansoni kinnistule.
8. Rahuldati ühe isiku avaldus erateel
tasuta lumetõrje teostamiseks.
9. Otsustati vabastada Arnekma OÜ rendi
tasumisest ajavahemikul 1.02.2018 kuni
30.04.2018.
10. Määrati Haljala valla esindajaks ja
juhatuse liikmeks MTÜs Lääne-Viru
Jäätmekeskus vallavanem Leo Aadel.
11. Kinnitati Võsu Kooli töötajate koosseis
alates 2017/2018 õppeaasta II poolaastast.
12. Anti Rakvere Spordikoolile luba projektlaagri läbiviimiseks Võsu alevikus Metsa 5 (Metsa Hostel) ajavahemikul 06.12. august ja 13.-19. august 2018.
13. Tehti volikogule ettepanek võõrandada
Essu külas Tammispea tee 13c asuv
kinnistu ja esitati vastav eelnõu.
14. Tehti volikogule ettepanek nõustuda
Haljala alevikus ehitatavatele madalpinge maakaabelliinidele tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks ja esitati vastav eelnõu.
15. Tehti volikogule ettepanek osaleda Eesti
Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühendamisel moodustatavas Eesti Linnade ja Valdade Liidus
ning esitati vastav eelnõu.
16. Tehti volikogule ettepanek algatada
Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine ning esitati vastav
eelnõu.
17. Nõustuti projekti „Võsu ranna puhkeala
tugitaristu rajamine” osalise rahastusega.

Valla esindajateks Liidu üldkoosolekule
nimetati volikogu esimees Vello Väinsalu ja
vallavanem Leo Aadel ning nende
asendajateks volikogu aseesimees Margus
Punane ja vallavalitsuse liige Kristel
Tõnisson.
Valla esindajaks Liidu volikokku
nimetati vallavanem Leo Aadel ning tema
asendajaks vallavalitsuse liige Kristel
Tõnisson.
Otsusega nr 31 algatati valla arengukava ja
eelarvestrateegia koostamine.
Otsusega nr 32 otsustati võõrandada
otsustuskorras vallale kuuluv Tammispea
tee 13c kinnistu Essu külas.
Otsusega nr 33 nõustuti valla omandis
olevatele Haljala alevikus asuvatele
kinnistutele Veskijärve tänav ja Uus tänav
L1 isikliku kasutusõiguse seadmisega
tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks.
Otsusega nr 34 nõustuti valla omandis
olevale Võsu alevikus asuvale kinnistule
Kalda tänav L1 isikliku kasutusõiguse

8.02.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus ühele lapsele.
2. Väljastati ehitusluba Võsu alevikus
Kalda tn 42 kinnistul üksikelamu
püstitamiseks.
3. Väljastati ehitusluba Võsu alevikus
Mere tn 43 kinnistul asuva suvila
laiendamiseks.
4. Tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 28.12.2017 korraldus nr 113 „Võsu
aleviku Merisiili detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine“.
5. Tehti volikogule ettepanek nõustuda
tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektilevi OÜ kasuks Haljala
valla omandis olevale Võsu alevikus
asuvale kinnistule Kalda tänav L1 ja
esitati vastav eelnõu.
6. Tehti volikogule ettepanek anda nõusolek Eesti Lennukeskus OÜ poolt Haljala vallas Sakussaare külas Orumäe
kinnistu omandamiseks eesmärgiga
arendada seal välja lennuväli ja sellega
kaasnev infrastruktuur.
7. Tehti volikogule ettepanek delegeerida
ehitusseadustikus, planeerimisseaduses
ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud omavalitsuse ülesannete täitmine
vallavalitsusele ja esitati vastav eelnõu.
8. Otsustati garanteerida KIK poolt rahastatava Vergi reoveeprojekti omafinantseeringut 75 tuhande euro ulatuses.
Projekti esitab ja viib ellu OÜ Vihula
Valla Veevärk.
9. Otsustati osaleda Päästeameti projektis
„500 kodu tuleohutuks“ summaga 10
tuhat eurot.
10. Kiideti heaks ja edastati volikogule
muudatusettepanekutega Haljala valla
2018 eelarve eelnõu summas 6 516 610
eurot ning tehti eelarve- ja majanduskomisjonile ettepanek esitada Haljala
valla 2018 aasta eelarve volikogul
teisele lugemisele uues redaktsioonis.
11. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 23.01.2013 määrus nr 1 „Vihula
Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad“.
12. Tehti volikogule ettepanek kehtestada
alates1. aprillist 2018 lasteasutuse
muude kulude rahastamisel vanemate

seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ
kasuks.
Otsusega nr 35 nõustuti Sakussaare külas
asuva kinnistu Orumäe omandamiseks loa
andmisega Eesti Lennukeskus OÜle.
Otsusega nr 36 lubati vallavanem Leo Aadel
põhipuhkusele ajavahemikul 26.02.2018
kuni 8.03.2018.
Otsusega nr 37 moodustati erikontrolli
läbiviimiseks 5 liikmeline ajutine komisjon
järgmises koosseisus:
esimees Vello Väinsalu, aseesimees Rainer
Lille, liikmed Leo Bergström, Kristel
Tõnisson ja Tea Treufeldt.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 20. märtsil 2018 algusega kell
16:00.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.

poolt kaetava osa suuruseks 30 eurot ja
esitati vastav eelnõu.
13. Seoses lasteasutuse muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa
suuruse tõstmisega alates 1.04.2018
tehti volikogule ettepanek katta alates
1.01.2018 Haljala valla koolieelsete
lasteasutuste nimekirjas olevate laste
toidukulu päevamaksumus Haljala valla
eelarvest ja esitati vastav eelnõu.
14. Kuna Vahesauna teed on vaja kasutada
ka naaberkinnistute omanikel jäädi
seisukohale, et tee avalik kasutus on ka
edaspidi vajalik.
14.02.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku
summas 1240 eurot.
2. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse ühele õpilasele.
3. Väljastati ehitusluba Võsu alevikus
Mere tn 43a kinnistul asuva telefonijaama ümberehitamiseks ja kasutusotstarbe muutmiseks.
4. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks ja seitse
jäätmevaldajat erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
5. Nõustuti Põdruse külas asuva Ennu
kinnistu jagamisega ning kahe katastriüksuse tekkimisega.
6. Nõustuti Metsiku külas asuvate Ohvandi-Jaani, Mälla ja Metsiku küla tee
L1 katastriüksuste piiride muutmisega.
7. Otsustati määrata AS Haljala Soojus
nõukogu ja OÜ Vihula Valla Veevärk
liikmetele tasu suurus alates 1. veebruarist 2018.
8. Tehti volikogule ettepanek võõrandada
Essu külas Tammispea tee 13c kinnistu
otsustuskorras.
9. Muudeti alates 01. veebruarist 2018
Haljala Vallavalitsuse ja Voyage OÜ
vahel sõlmitud õpilasliinide avaliku
teenindamise lepingut tõstes tasu õpilasveo teenuse eest 10 % võrra.
10. Otsustati teostada kahel kinnistul tasuta
lumetõrjet.
11. Kuulati vallavanema infot erikontrolli
teostamisest ja ülevaadet ametnike
värbamise konkursi tulemustest.

Jäätmeveo hindadest
On tekkinud küsimus, miks
ühinenud Haljala vallas on
erinevad jäätmeveo hinnad?
2017. aastal korraldati riigihange korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks

Haljala veopiirkonnas ja Vihula veopiirkonnas eraldi hangetena. Endise Vihula
valla poolt korraldatud hankel osutus parimaks pakkujaks Eesti Keskkonnateenuste
AS ja Haljala valla poolt korraldatud hankel
osutus parimaks pakkujaks Ragn Sells AS.
Kuna tegemist oli kahe eraldi riigihankega

siis kujunesid ka hinnad vastavalt esitatud
pakkumustele. Hanked olid korraldatud
viieks aastaks, ehk 2017-2022.a.
Eeltoodust tulenevalt ongi nüüd Haljala
vallas kaks jäätmeveopiirkonda ja erinevad
jäätmeveo hinnad.

Haljala Valla Sõnumid
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Õnnitleme vanemaid...

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda
meie valla kirjakastid?

Kärt ja Brian Francis Devanei

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja
käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate
asukohtade väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki aastaid, kuid
inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla selle aja jooksul muutunud. Selleks, et
postiteenuse kasutamine oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid
asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine lähtus eelmisel aastal läbi viidud uuringust, kus
ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad
– poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda statistikat, mille
järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui
vähemkäidavas kohas asuv kirjakast on elu- või töökohale lähemal.
Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid
kuni
06. märtsini aadressile info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja
küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes
eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks. Postkaste, mille
kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei
puuduta.

RONAN MARU DEVANEY
sündis 9.01.2018

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
93
Jaanus Jahilo

5. märts

89
Jevgeni Vassiljev

22. märts

87
Ellen Urbus
Pereniina Jallai

11. märts
16. märts

85
Sinaida Urvet
Elvi Laagus

12. märts
21. märts

83
Vanda Mülla
Väino Basarov

10. märts
20. märts

82
Eino Palmar

22. märts

81
Alina Safronova
Ants Pangsepp
Asta Aasa
Aino Rahkema
Pilvi Vospert

21. märts
22. märts
23. märts
26. märts
30. märts

Käthlyn Teedla
KARL SEBASTIAN TEEDLA
sündis 15.01.2018
Urvi Koska ja Olaw Vanda
ANNALIISA VANDA
sündis 20.01.2018

80
Marlies Irmgard Düchtel 6. märts
Aare Kunnus
11. märts
Jaan Neudorf
11. märts
Aarne Matsar
14. märts
Arvu Uustalu
17. märts
75
Meinard Kuzma
Maie Laigu
Marge Lepik
Ants Sammalpärg
Aldo Randoja
Marie Kuusemets
Ain Välba
Rein Kaleva

9. märts
14. märts
19. märts
21. märts
24. märts
25. märts
29. märts
30. märts

70
Peeter-Aleksander
Pentinen
Toomas Põldmaa
Eha Punane
Urve Lille
Rein Kiil

6. märts
13. märts
21. märts
22. märts
25. märts

Haljala
raamatukogu
on
6. ja 7. märtsil
suletud.

Paaristurniiri võit
läks Aserisse

VIKTOR AVSIUK
1.01.1957 – 28.01.2018

Haljala valla VI lauatennise seeriavõistluse V
etapi paarismängu võit läks Aserisse – Reelica
Hansonile ja Kristina Andrejevale. Teiseks
jäid Mikhail Vasiletc (Tapa) ja Jaanus Lokotar (Kadrina). Võitluses kolmanda koha eest
mängisid vastakuti Valeria Sarycheva –
Maksim Šarohvost ja Anatoli Lans – Jevgeni
Buzak, peale jäid esimesed. Meie parimatena
olid Ülle Vilba ja Kunnar Vahtras seitsmendad.

VI etapp
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25. märts
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REINO LOTTO
31.07.1935 – 1.02.2018
KÜLLIKE HEIN
2.07.1926 – 7.02.2018

Tamro Baltics | BENU Apteek Eesti OÜ teatab,
et alates märtsist on
Võsu apteek avatud
igal laupäeval 9.00-14.00

Haljala Valla Sõnumid

ARNO KESKKÜLA
4.12.1937 – 19.02.2018
Meie
hulgast
on lahkunud ...

LINDA RANDMAN
17.01.1923 – 19.02.2018

