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TSITAAT
Kogukonnad
saavad tuule
tiibadesse.

Oleme paljud asjad suhteliselt lühikese aja jooksul viinud edukalt
ühesugustele alustele ja loodetavasti oleme võtnud aluseks
mõlemast liitunud vallast just parimad eeskujud.
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Vello Väinsalu
volikogu esimees

Haljala Valla Sõnumid
Vabariigi president
külastas Haljala valda
Katrin Kivi
katrin.kivi@haljala.ee

15. mail oli Võsul,
Haljala vallamajas
meeleolu pidulikum
kui tavalisel tööpäeval.
Nimelt külastas valda
president Kersti
Kaljulaid ja kohtus
Haljala volikogu
liikmetega.
„Teil on vahva volikogu,“ leidis
president pärast tutvustamise
ringi. „Liikmete seas on palju
ettevõtjaid ja ühiskondlikult
aktiivseid inimesi, see tähendab
ka seda, et teil on palju teadmisi.“
Kohtumisel avaldas president
head meelt selle üle, et Haljala
vallas on kogukonna valdkond
võetud teravalt luubi alla. „Töö
kogukondadega on väga tähtis,“ märkis ta. „Toetage oma
inimeste initsiatiivi. Samuti on
oluline märgata, et need inimesed, kes enne haldusreformi
olid aktiivsed, ei tunneks ennast kõrvale heidetutena.“
Lisaks kohalikust elust ajen-

Haljala vallajuhid kinkisid riigipeale Mäehansu talu perenaise Marge Salumäe kootud kihelkonna värvides salli ja Lemmi Karmini koostatud Haljala
kihelkonna raamatu.
Foto: Ain Liiva

Vabariigi president Kersti Kaljulaid koos Haljala volikogu liikmete ja vallavalitsuse ametnikega.
Foto: Ain Liiva

datud vestlusele, andis president volikogu liikmetele ülevaate ka välispoliitikas toimuvast.
Juttu tuli suhetest välisriikidega, sõprusringi kasvatamisest,
tehisintellektist, küberturvalisusest, aga ka eurotoetustest.
„Olge rahataotlemistega aktiivsemad, aidake kallutada raha-

Kersti Kaljulaid: „Kohalike omavalitsuste jaoks algas sügisel uus ajastu,
mis külvas üksjagu segadust, aga lõi
ka täiesti unikaalse võimaluse oma
tegevuste revisjoniks. Volikogude
roll on pärast oktoobrikuist piiride
muutumist omandanud senisest palju suurema kaalu. Iga probleemiga
enam vallavanema nööbist kinni ei
haara ning ka lahendused sünnivad
palju laiema arutelu tulemusel volikogudes.
Omavalitsused on jätkuvalt meie inimeste jaoks see kõige lähem ja kõige tunnetatavam riigi esindus ning
järgnevad kuud on võtmetähtsusega,
kus loksub paika see, milline saab
olema meie elu igas Eestimaa nurgas
ilmselt üsna pikaks ajaks. Seepärast
on ka minu sooviks järgmise aasta

pada pealinnast eemale.“

OLLAKSE ÕIGEL TEEL
„Kui Haljala valla konteksti tooduna midagi olulisemalt
markeerida, siis selleks on
kogukonnapoliitikaga seonduv - sotsiaalkaitse, hariduselu korraldus ning

jooksul kõigis neis omavalitsustes
käia, volikogude liikmetega kohtuda
ja mõtteid vahetada.
Samas ei moodusta ega kujunda kohalik omavalitsus elukeskkonda ju
mingis vaakumis. See sünnib eeskätt kohalike inimeste, meie
kogukondade koostöös linnavõi vallavõimuga. Hea keskkond sünnib siis, kui inimesed saavad ise sellesse
panustada, seda märkab ja toetab omavalitsus ning seda, mis
peab olema üle riigi
ühtemoodi, kujundab
keskvõim. Selline on
21. sajandi õmblusteta
ühiskond.“

kogukondade
elujõulisus,“
kommenteeris Haljala valla volikogu esimees Vello Väinsalu
presidendiga kohtumist.
„Hea on tõdeda, et need
on valdkonnad, millele oleme palju tähelepanu
pööranud,“ jätkas
Väinsalu ja viitas,

et viimasel volikogu istungil
kehtestati mitu määrust, mis
eelpool nimetatud valdkondi
puudutavad.
„Oleme paljud asjad suhteliselt lühikese aja jooksul viinud
edukalt ühesugustele alustele ja
loodetavasti oleme võtnud aluseks mõlemast liitunud vallast
just parimad eeskujud,“ ütles
Väinsalu.
President Kersti Kaljulaid
viibis Haljalas ligi kaks tundi. Lisaks sisukale ettekandele volikogu laua taga, toimus
ka vahetu vestlus presidendi,
tema saatjaskonna ja volikogu
liikmete ja vallaametnike vahel
kohvilauas.
„Presidendi visiit Haljala valda oli märgilise tähendusega,“

leidis Haljala vallavanem Leo
Aadel. „Minule teadaolevalt oli
see peale haldusreformi maakonna esimene.“
Riigipea eesmärk on aasta
vältel külastada kõiki haldusterritoriaalse reformi järgselt
moodustatud
omavalitsusi.
Kohtumiste läbivaks teemaks
on peamiste valdkondade regulatsioonide ühtlustamine ja
esilekerkinud probleemidega
tegelemine. Tema sooviks on
kohtuda volikogu liikmetega ja
vallaametnikega ning saada tagasisidet ühinemise plussidest
ja miinustest.
Praeguseks on Kaljulaid külastanud 21 kohalikku omavalitsust.

LÜHIDALT

Riina Must sai tänukirja
Maikuu volikoguistungi lõppedes andis volikogu esimees
Vello Väinsalu riigihalduse
ministri allkirjaga tänukirja pikaaegsele vallasektärile
Riina Mustale.
“Esitasin
vallasekretäri kandidatuuri riigihalduse
ministrile tunnustamiseks tänukirjaga, kuna hindan Riina
panust haldusreformi ettevalmistamisel ja ühinemisel
väga kõrgeks,” ütles vallavanem Leo Aadel Haljala Valla Sõnumid toimetusele. “Vallasekretär on omavalitsuse järjepidevuse hoidja olukorras, kus vallavanemad tulevad ja lähevad.”
Riina Must on riigi teenistuses olnud 24 aastat, millest 20 aasta
olnud tegev Haljala vallas.
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Ilumäe külas istutati
mälestustammikut

LÜHIDALT

Foto: erakogu

Varangul toimusid talgud
Varangu külaselts registreeris end tänavu esmakordselt „Teeme
ära“ talguveebis. Talgute käigus tehti korda Varangu park jaanituleks ja seltsimaja ümbrus. Riisuti lehed ja oksad, saeti mahalangenud puid ning veeti ära. Osalejaid oli 17. Tööpäeva lõpus
pakuti maitsvat talgusuppi ja kohvi-kooki.
HVS

Hajaasustuse programmi
2018. aasta voor lõpeb varsti
Hajaasustuse programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veevarustussüsteemid; kanalisatsioonisüsteemid; juurdepääsuteed;
autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike
omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni
67 protsenti konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest,
tuleb 50 protsenti riigilt ja 50 protsenti kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33
protsenti. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel
eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
Haljala valla elanike taotlusi võetakse vastu 11. juunini 2018
aastal.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2019.
Lisainfo: Kuldar Pärn, kuldar.parn@haljala.ee, 325 8643
HVS

Puuetega inimeste koja
koostöö kohtumine Haljala vallas
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda sai rahastuse projektile „Koostöö“, mis esitati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL).
Projekti eesmärgiks on külastada Lääne-Virumaa omavalitsusi
pärast haldusreformi, tutvuda uute juhtide ja sotsiaaltööspetsialistide ning kohaliku elu-oluga, mis puudutab puuetega inimesi,
jagada informatsiooni Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
pakutavatest teenustest ning korraldada teraapiapäev maakonna
sotsiaaltöötajatele. Projekti rahastab VIROL.
Puuetega inimestele on võimalus saada tasuta nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejale, vajalik etteregistreerimine telef.6715909 või kirjutada: nõustaja@
epikoda.ee Kristi Rekand.
Õigusnõustamise teenust pakutakse Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Kojas (Lille tn.8 Rakvere) igakuu esimesel kolmapäeval, vajalik etteregistreerimine tel 6015122 või 53850005, teenust pakub SA Õigusteenuste Büroo.
Jagame käsiraamatut „Teekond erilise lapse kõrval“, ka vene
keeles. Eesti Puuetega Inimeste kojal on valminud raamat „Eesti Puuetega Inimeste eluolu Eestis“ (ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport).
Suur tänu asjaliku kohtumise eest Haljala vallas ja jätkuvat
koostööd soovides.
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
juhatuse esimees, projektijuht

TEATED
Volikogu liige Arvi Öpik asus tööle Haljala Vallavalitsuses Võsu
piirkonna haldustöötajana. Kontakt: arvi.oopik@haljala.ee
14. maist teenindab Haljala valda piirkonnapolitseinik
Meelis Pallon. Tel: 337 2196, 5300 8618, E-post: meelis.pallon@
politsei.ee

Laupäeval, 12. mail tähistati Ilumäe külas Vanapere talu 300.
ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Sündmuse jäädvustamiseks istutasid Vanapere talust
pärit Jahilode pere ja Ilumäe
ning lähedaltkandi külarahvas
kokku sada tamme. Kohal oli
umbes nelikümmend suurt ja
väikest puuistutajat.
Endise Palmse mõisa talu
maadelt on arheoloogid leidnud inimese asustuse jälgi, mis
ulatuvad 4000 aasta taha. Ilumäel, Vanapere talus on sama
pere järeltulijad elanud aga
kolmsada aastat. Peremees
Villu Jahilo on hobikorras oma
kodu lugu uurinud ning kõige
esimesed tõendid Wanna perrest (vanaaegne kirjapilt) leidnud aastast 1718.
Haljala vallavanem Leo Aadel istutas Vanapere maadele
ka Haljala valla mälestustamme
ning soovis sellega uuele Hal-

Villu Jahilo 2018

Vanapere tammik 2018

Fotod: Sohvi Viik

jala vallale eluaega sajanditeks.
Just nii nagu elavad sajandeid
vanad tammepuud.
Endine vallavanem Annes
Naan tõi esile Villu Jahilo järjekindluse oma koduloo uurimisel. “Tunnustame peame
inimesi, kes tegelikult teevad
Eestit,” tänas Naan Villu Jahilod
ajaloosündmuste meelespidamise ja kohaliku koduloo uuri-

mise eest.
Jahilo sõnul tehti sel päeval
ajalugu, mida mõistavad alles
meie järeltulijad. Iga istutaja sai
Vanapere mälestustammikusse
omanimelise tamme ning sildiga märgistatud puud said ka
Haljala vald, endised Palmse ja
Vihula vallad ning kõik Ilumäe
küla põlistalud. Lisaks peeti
tamme istutamisega meeles II

Maailmasõjas kommunismi vastu võidelnuid ning metsavendi.
Kokku on tammikus 127 istutatud tamme ning pole välistatud,
et neid istutatakse aja jooksul
juurde.
Peremees tänab kõiki osavõtjaid! Kuni su küla veel elab, elad
sina ka...
Annelis Rum

SA Võsu Kuurort ärkas ellu

Kaheksa aastat tagasi Vihula
valla poolt asutatud SA Võsu
Kuurort on pärast pikki vaikaastaid taas ärganud.
SA Võsu Kuurort nõukogu
liikme Veiko Veierti sõnul tegutses SA toona kolm aastat
tulemuslikult, kuid siis võimud
vahetuseid ja SA tegevusele
tõmmati pidurid peale. „Sihtasutuse uuesti käima lükkamise
mõtte taga on Haljala vallavanem Leo Aadel ja vallavolikogu
esimees Vello Väinsalu,“ märkis
Veiert.
Aprillis otsiti sihtasutusele
konkursi korras turundusjuhti, konkursi võitis Gadi Lübek.
„Gadi Lübek alustas oma tööd
mai alguses ja kuna ta on Võsu
teemadega hästi kursis, siis on
meie koostöö olnud väga produktiivne,“ kinnitas Veiert. „Viimasel nõukogu koosolekul tegi
Gadi nelja tunnise esitluse oma

Gadi Lübek.
Foto: erakogu

ideedest, kuidas muuta Võsu
edukaks kuurordiks Eestis.
Ideed on kõik väga ägedad ning
nüüd asumegi neid järk järgult
ellu viima.“
Gadi Lübek on Võsul elanud
viimased 13 suvitushooaega,
kaks aastat ka aastaringselt.
„See aeg on andnud võimaluse
läbi elada Võsu võlud ja valud,“
ütles ta. „Meil on siin maja, mis

on minu elukaaslase perele olnud koduks 100 aastat. Ühtlasi
on see üks Võsu vanemaid eramuid. See on ka põhjus, mis tekitab minus soovi kaasa rääkida
ja kujundada keskkonda, kuhu
järeltulevad põlved tahavad
jääda ja turistid tulla.“
„Tulevikus ongi minu Võsu
kui järjekestvuse kandja, mis
teeb läbi uuestisünni ning lisaks
uuele ja modernsele, leiab üles
ja taastab kuurordihõngu, mis
meelitas siia kvaliteeti ja kordumatust otsiva külastaja.“
Millised on Võsu Kuurordi selle suve plaanid? „Kuna
alustasime alles mais, siis suvine üritustekava oli juba kokku
pandud,“ rääkis Lübek. „Siiski
on suve lõpus plaanis korraldada Võsu elanikele lisaks üks
tore pidu eesmärgiga liita kogukonda. Edaspidi on ürituste
korraldamine SA kanda. Lisaks

suveüritustele on plaanis ka
muul ajal üritusi korraldada.
Eesmärk on muuta Võsu aastaringselt toimivaks kuurordiks.“
„Hetkel olen tegelenud selle
nimel, et Võsul saaks tegeleda
purjetamisega,“ jätkas ta. „Sellel
sügisel saavad Võsu Kooli lapsed Meresõber abiga juba esimese purjetamiskursuse ning
kui kõik hästi läheb, viiakse
purjetamine ka Võsu Kooli õppekavasse. Lisaks oleme lähituleviku plaanidesse võtnud kodulooraja uuendamise ja Võsu
külastajale mõeldud kodulehe
tegemise. Hetkel puudub ühtne infoallikas, kus turist leiaks
kogu vajaliku teabe Võsu kohta.
Ideid on palju ja mõned neist
juba ka töös, aga rääkida võiks
neist lähemalt siis, kui on natuke rohkem eeltööd tehtud.“
Katrin Kivi

Haljala Noortekeskuse vabatahtlik
naaseb kodumaale
Minu nimi on Elena Temelkovska, olen pärit Makedooniast.
Vabatahtlikkus on hea võimalus saada uusi kogemusi,
leida sõpru ja õppida nägema
maailma teisest vaatevinklist.
Vabatahtlikkus annab ka võimaluse kasvada nii isiksusena
kui professionaalses mõttes.
Avastasin Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) enda
jaoks mõni aasta tagasi. 2017.
aasta lõpuks leidsin projekti,
milles osalen. Täpsemalt olen
pikaajaline EVT vabatahtlik
Haljalas Haljala Noortekeskuses projektiga „Catch the
spark“.
Miks valisin just selle projekti? Mind paelusid tegevused,
mida noortekeskus noortele

Foto: erakogu

pakub. Aga ka sõbralik keskkond, millest sain juba aimu
Skype-vestlusel enne projektiga alustamist. Muidugi sai otsustamisel oluliseks veel fakt, et
ma ei olnud kunagi varem Baltimaades käinud! Olin valmis
uueks kultuuri-kogemuseks.

Eestisse tulemine oli tegelikult väga kiire otsus. Kui
aus olla, ei mõelnud ma enne
jah-sõna ütlemist ja kandideerimist kuigi pikalt. Mõni päev
enne ärasõitu hakkasin endas
veidi kahtlema: kas projekt on
õige, kas riik on õige, Eesti on
Makedooniast nii kaugel… Pelgasin, et ei tunne end nii teistsuguses riigis ning kultuuriruumis kuigi hästi.
Praegu olen oma otsusega
Eestisse tulla väga rahul – Eesti on väga ilus ja huvitav riik.
Olen saanud oma noorsootöö-alaseid teadmisi täiendada
ja panustada oma teadmistega
noortekeskuse
tegemistesse.
Loodan, et minu elluviidud üritused aitasid noortel oma vaba
aega hästi kasutada, arendada

uusi oskusi ja saada loovamaks.
Lõpetan oma EVT Haljala
Noortekeskuses selle kuuga.
Need seitse kuud on olnud täis
uusi asju, siin-seal väikeste väljakutsetega, mis on tegelikult
ilmselt iga teenistuse loomulik
osa. Pean tunnistama, et hüvastijätt ning koju naasmine on
siiski nukrusevarjundiga – nautisin uusi kogemusi HNK-s, sain
nii palju uusi kultuuridevahelisi kogemusi ja olen (eriti nüüd
soojemal ajal) nii palju Eestit
avastanud!
Loodan siia kindlasti veel tagasi tulla, seega - kohtumiseni,
Eesti!
Elena Temelkovska
Haljala Noortekeskuse EVT vabatahtlik 2017/2018 hooajal
Inglise keelest tõlkis
Greete Toming

juuni 2018
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Kogukonnad saavad
tuule tiibadesse
Katrin Kivi

katrin.kivi@haljala.ee

Nii nagu
kogukonnapoliitika
kogub üle Eesti tuure,
nii on ka Haljalas
valdkond tõusnud
prioriteetide hulka.
Selle tunnistuseks on
vallavalitsuse struktuuri
loodud kogukonnaja arendusnõuniku
ametikoht ja toimekas
kogukonnakomisjon.
Viimasel volikogu istungil kehtestati ka nende kahe koostöös
valmis saanud valla aleviku- ja
külavanema ning piirkondliku
kogukonnakogu statuut.

KÜLAD JA KANDID
„Kogukonnakogude idee sai
alguse eelmisel sügisel valimiste ajal,“ selgitas tagamaid
Haljala volikogu esimees Vello Väinsalu. „Vald on pindalalt
üsna suureks kasvanud ja piirkondlike kogukondade ehk
kantide määratlemine oli vajalik samm.“
„Enne ühinemist oli küla- ja
alevikuvanemate statuut kehtestatud ainult Vihula vallas,“
jätkas ta. „Selleks, et see laieneks üle uue Haljala valla, oli
vaja seda uuesti kehtestada.
Selleks, et ühiselt seista suuremate projektide elluviimise eest ja sisendada inimestes
usku, et „iga okas loeb“, on vaja
anda tõuget piirkondlikele kogukondadele rohkemaks koostööks.“
Väinsalu sõnul oleksid oma
eeldustelt Võsu ja Haljala kogukondlikult hästitoimivad keskused, kui valitaks lisaks alevikuvanematele veel ka toetav
kogukonnakogu.
„Väiksemad külad, kus isegi
külavanema valimine võib olla
raskendatud, oleks mõistlik
koonduda kandipõhiselt,“ ütles
volikogu esimees. „Kogukonnakogud koosneksid vastava
kandi külade valitud külavanematest. Mõni külavanem võiks

TÄHTPÄEVAD

ÕNNITLEME VANEMAID!
Christel Saar ja Rait Mikk
ROBIN-RICO MIKK sündis 18.04.2018
Anu ja Meelis Kuzma
IIRIS KUZMA sündis 19.04.2018
Keiti ja Jürjo Undusk
DREICO UNDUSK sündis 22.04.2018

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVA PUHUL!
100
STELLA TAMM – 15. juuni; Aaviku küla

92
AINO PAJUSTE – 26. juuni; Võhma küla

88
JOOSEP UUKIVI – 05. juuni; Annikvere küla
JUTA SUNDLA - 13. Juuni; Noonu küla
Kogukonna komisjoni esinaine Triin Toming ütleb, et kuigi reformieelses Haljalas puudus külavanema statuut,
on suuremates külades ka Haljala poole peal tegusad külavanemad tegelikult olemas. Ta loodab, et nad tulevad
ideega kaasa ja õige pea registreerivad end ka vallavalitsuses. Triin ise elab Aukülas, kus külavanemaks on tema
isa Tiit Toming.
olla ühine mitmele kõrvuti
paiknevale väiksemale külale.
Statuudi kehtestamisega lõi volikogu selleks kõigeks õigusliku
raamistiku.“
Kuidas täpsemalt kandid
moodustuvad, sõltub küladest
endist. Tänaseks on kohtumisi
peetud Vihula, Karepa, Võhma
ja Vergi kandi külavanematega
ja elanikega, 5. juunil ootab ees
ootab kokkusaamine Võsu kandi esindajatega.

LAIAPÕHJALINE
STATUUT
Valimistel Plaan A nimekirjas
kandideerinud, volikokku pääsenud ja nüüd kogukonna komisjoni esinaise ametit pidav
Triin Toming rääkis, et statuut
valmis pika protsessi tulemusena.
„Töö algas juba sügisel,“ üt-

les Toming. „Toona tuli meile
appi omavalitsuste nõustaja
haldusreformis Rivo Noorkõiv.
Toimus ka endise Vihula valla
külavanemate koosolek. Räägiti valupunktid läbi, avaldati
arvamust ja tehti ettepanekuid.
Seejärel alustasime tööd komisjonis, kus lihvisime statuudi iga
nüanssi hoolega.“
Suhtlemist ja infovahetust
kogukonna ja vallavalitsuse vahel koordineerib kogukonna- ja
arendusnõunik Anneli Kivisaar,
kes on suure kogemuste pagasiga varajasemalt pikka aega
arendusnõuniku ametit pidanud endises Vihula vallas.
„Julgustan rahvast kokku
saama ja valima külavanemaks
väärika ja teotahtelise inimese,
kes kogukonnakogus suudaks
oma kodukanti esindada,“ ütles
Kivisaar. „Lisaks jutuks olnud

statuudile kehtestas volikogu
ka valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
andmise korra. Esimesi taotlusi
ootame kogukonna arendamise
või ühistegevuseks hiljemalt 15.
septembriks.“

MIS SAAB EDASI?
Volikogu esimees Vello Väinsalu
arvas, et nendes piirkondades,
kus on juba olemas valitud külavanemad ja tegutsevad aktiivsed külaseltsid, tullakse selle
ideega ka kiiremini kaasa.
„Võiks öelda, et isehakkamasaavate inimestena on seal ka
kodanikuks olemise kogemust
ja julgust rohkem,“ arvas ta.
„Loomulikult ei hakata kellelegi vägisi peale suruma, et küla
peab omale igal juhul külavanema valima ja kogukond peab
piirkondliku
kogukonnakogu
moodustama. See kõik on ikkagi vabatahtlik.“
Väinsalu märkis, et kogukonnakogude teostumiseks võib
minna mitmeid kuid ja mõnes
piirkonnas ka aastaid, kuid oluline on koostööks suuna näitamine ja võimalusteks värava
avamine.

87
SILVI TOOME – 19. Juuni; Haljala alevik
VILMA KIVJA – 27. Juuni; Haljala vald

86
ESTER PENJAM – 16. Juuni; Essu küla

85
MILVI SEPPO – 04. Juuni; Võsu alevik
VIVE VELLAK – 07. Juuni; Haljala alevik
ASTRID AASMÄE – 18. Juuni; Korjuse küla
VEERA-MIRALDA MIKSON – 18. Juuni; Lahe küla

84
ELMA MEIKAR – 13. Juuni; Vatku küla
SILVIA KOND – 24. Juuni; Annikvere küla
ASTRID VALENG – 25. Juuni; Võsu alevik

83
MILVI ELURI – 08. Juuni; Tiigi küla
OSKAR KENDRA – 09. Juuni; Pehka küla
HELGI REIU – 20. Juuni; Annikvere küla

82
OSKAR RATASEPP – 10. Juuni; Koljaku küla
MILVI ONG – 18. Juuni; Varangu küla

81
GALINA ARUSTE - 3.juuni; Vainupea küla

80
VALVE PIHLAK – 01. Juuni; Võsu alevik
SAIMA ETVERK – 04. Juuni; Annikvere küla
Volli Perve – 28. Juuni; Vanamõisa küla

75
VALERY DERAZHINSKIY – 02. Juuni; Käsmu küla
ENNO TILGA – 03. Juuni; Sauste küla
HELMUT EDNAŠEVSKY – 16. Juuni; Võsu alevik
ENE HALJAND – 30. Juuni; Võsu alevik

70
HELGA EEVALD – 03.juuni; Võsu alevik
TOIVO KROOSMANN - 08. Juuni; Vihula küla
MILVI BUTOVA – 13. Juuni; Haljala alevik
EINAR LEITSMANN - 24.juuni; Aaspere küla
Tinglik kaart sellest, kuidas
tulevikus võiks Haljala valla kante
määratleda.

Valla lehel on uus toimetaja
Katrin Kivi
Haljala Valla Sõnumid
toimetaja

Kogu vald on muutuste
tuules, nii ka valla
infokandja Haljala
Valla Sõnumid.
Tänulikkusega olen Avo
Seidelbergilt üle võtnud
valla lehe toimetamise
töö. Suured tänu talle
tehtud töö eest.
Kuigi Avo Seidelberg ei tegut-

se edaspidi peatoimetajana, ei
kao ta pildilt kuhugi. Mul on
hea meel, et nii selles lehes kui
ka tulevikus on võimalik teil
endiselt nautida tema tekste ja
fotosid.

UUENDUSED
Endises Vihula vallas ilmus leht
igakuiselt, Haljalas pidas leht
aga juulikuus puhkust. Otsustasime toimetusega, et edaspidi
hakkab Haljala valla leht ilmuma kord kuus.
Ajaleht jõuab teieni Omniva
vahendusel ja seda iga kuu kolme viimase tööpäeva jooksul.
Palume andke meile märku,

kui kellegi postkasti õigeaegselt
ajaleht ei jõua. Meil on Omnivaga kokkulepe, et teavitame
neid viie päeva jooksul kandega
seotud tõrgetest.
Ajalehe sisu osas plaanin lugejateni tuua rohkem lugusid
meie valla tegusatest inimestest, selgitada vallavalitsuses
toimuvat, avaldada arvamust,
tekitada diskussiooni. Igas lehes kajastame juba toimunud
sündmuseid aga ka vaatame tulevikku.
Millest veel te soovite lugeda? Olen tänulik iga vihje eest,
mis minuni juhatab huvitavaid
persoone, teavitab tekkinud

probleemidest või pajatab huvitavatest sündmustest.
Endiselt võtame vastu kaastöid. Need on enam kui oodatud iga kuu 15. kuupäevaks.
Saata võib ka lihtsalt vihjeid,
aga ka pilte.
Uuendasime ka pisut ajalehe
vormi. Valisime loodussäästlikuma paberi ja muutsime küljenduse disaini. Oleme väga tänulikud ka teie arvamuse eest.
Kas oleme õigel teel ja kuidas
meie uued sammud teile meelt
mööda on?
Kontakti võtmiseks palun
saatke e-kiri aadressile leht@
haljala.ee

Haljala Valla Sõnumid
Haljala Valla Sõnumid on mõeldud jõudma
iga Haljala valla elaniku ja asutuse postkasti. Kui mingil põhjusel ei jõua valla leht
teieni kuu kolme viimase tööpäeva jooksul,
siis palun andke sellest teada aadressil:
leht@haljala.ee
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HALJALA VALLAVALITUSESE ISTUNGID
19.04.2018
1. Määrati kahele isikule sotsiaaltoetus toetust kokku summas
240 eurot ja määrati üks isik sotsiaaltransporditeenusele.

25.04.2018
1. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku
summas 1430 eurot.
2. Kehtestati sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemiseks vajalike
avalduste vormid ning tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäärad.
3. Eraldati Haljala valla 2018 aasta eelarvest tegevus- ja projektipõhist toetust neljale mittetulundusühingule: MTÜ-le Võsu
Eakate Selts Meelespea, tegevustoetust 3545 eurot, MTÜ-le
Vihula valla noorteklubi, projektipõhist toetust 1600 eurot ja
tegevustoetust 1400 eurot, MTÜ-le Võsu Jazz, projektipõhist
toetust 5000 eurot ja MTÜ-le Looduskaitse, projektipõhist toetust 1200 eurot.
4. tunnistati edukaks pakkumuseks vähempakkumisele „Haljala
valla kohalike teede greiderdamine 2018“ Greidex OÜ poolt esitatud pakkumus.
5. Kinnitati Haljala valla kriisikomisjon koosseisus: komisjoni
esimees Leo Aadel - vallavanem; komisjoni aseesimees Aivar
Aruja - majandus- ja hankejuht; komisjoni liige Riina Must
- vallasekretär; komisjoni liige Kuldar Pärn - keskkonnaspetsialist; komisjoni liige Klaarika Adonov - sotsiaaltöö juht;
komisjoni liige Inge Laiv - Haljala Kooli direktor; komisjoni liige Liina Altroff - Võsu Kooli direktor; komisjoni liige
Riina Tamberg - Haljala Lasteaed Pesapuu direktor; komisjoni liige Martti Samolberg - Haljala Rahvamaja juhataja;
komisjoni liige Aivar Maurer - AS Haljala Soojus juhataja;
komisjoni liige Andrus Kruusi – OÜ Vihula Valla Veevärk juhataja; komisjoni liige Valdek Kilk - MTÜ Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing.
5. Väljastati ehitusluba Aaspere külas Veeru kinnistul elamu
lammutamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Võle külas Tiitsu kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
7. Nõustuti Pedassaare külas Uue-Kaugi katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Uue-Kaugi ja Soometsa.
8. Nimetati Lääne- Viru maakonna tervisenõukogusse valla
esindajana Kristel Tõnisson.

03.05.2018
1. Määrati eluruumi tagamise teenus kahele isikule.
2. Määrati koduhooldusteenus kuuele isikule.
3. Väljastati projekteerimistingimused Põdruse külas Männimäe
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks, Põdruse külas
Ennumaja kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks ja Sagadi külas Saare kinnistule sauna ja aida ehitusprojektide koostamiseks.
4. Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Uue-Lepispea kinnistule
abihoone püstitamiseks ja Vergi külas Mustoja kinnistule elamu
laiendamiseks.
5. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu koosseisus:
vallavalitsuse esindaja Kristi Aron, pedagoogilise nõukogu esindaja Tiina Uukivi ja lastevanemate esindajad Piret Pärtli, Kristiina Antonis, Katri Reineberk, Kristin Raudvee, Meelis Kuzma,
Annely Põld, Kristiina Nauts, Piia Liiv, Mirjam Abel.
6. Tehti volikogule ettepanek Merisiili detailplaneeringu vastuvõtmiseks, avaliku väljapaneku korraldamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmiseks ning esitati
vastav eelnõu.
7. Vallavalitsus asus seisukohale mitte toetada täielikult tasuta ühistranspordi korraldamist Lääne-Viru maakonnas peale
01.07.2018.a täielikku tasuta ühistranspordi rakendamist, vaid
rakendada tasuta transporti eelkõige õpilastele ja pensionäridele
ning lisavahendid suunata paindlikku liinivõrgu tihendamisesse.
8. Kinnitati Haljala valla arengukava 2018-2030 koostamise
töörühmade koosseisud ja arengukava lähteülesanne.

10.05.2018
1. Määrati sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas 1660 eurot.
2. Nõustuti Karula külas nelja vaba põllumajandusmaa maatüki
kasutusvaldusesse andmisega füüsilisest isikust ettevõtjale Sirje
Korneli SOONE TALU.
3. Väljastati ehitusluba Vergi külas Sadama kinnistule teeninduskai ja muuli püstitamiseks ja Aaspere Aaspere külas Veeru kinnistule suvila püstitamiseks.
4. Otsustati suurendada OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 16
000 euro suuruses summas. Uueks osakapitali suuruseks on 761
560 eurot.
5. Eraldati valla eelarvest SA-le Võsu Kuurort 11 400 eurot tegevustoetuseks.
6. Esitati volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
Haljala vallavara valitsemise kord
Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
andmise kord
Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kord
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
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Võeti vastu uus sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord
Maikuust kehtib Haljala vallas
uus sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord, mis kätkeb endas nii sissetulekust sõltuvaid
kui ka mittesõltuvaid toetuseid
ning teenuseid.
„Oleme komisjonis püüdnud
järgida ühinemisläbirääkimistel
kokkulepitud joont, et uutes
kordades võtame üle kummagi
endise valla paremad numbrid
ja pooled,“ selgitas sotsiaalkomisjoni esimees Margus Punane. „Julgen arvata, et oleme
suutnud seda ka teha - hulgaliselt toetusi ja teenused on
saanud taotleja poolt vaadatuna
tubli pluss märgiga.“
Margus Punane märkis, et
valla eelarves on sotsiaalvaldkonnale ette nähtud sellel aastal üle 350 000 euro, millest ca
70 000 tuleb riigieelarvelistest
vahenditest, ülejäänud on valla
vahendid. „Kas sellest summast
piisab, kas uued korrad ja õigusaktid on laitmatud, seda näitab
aeg. Ilmselt selgub see järgmisel
aastal kokkuvõtteid tehes.“
„Vaadates meie rahalisi vahendeid, südikaid inimesi, sotsiaaltöö sisu ja koostööd selles
valdkonnas ka kogudusega, on

meie inimesed hoitud,“ arvas
Punane.
Punane lisas, et sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
on üsna mahukas ja põhjalik
dokument. „See on välja töötatud meie toimeka sotsiaaltöö
juhi Klaarika Adonovi eestvedamisel ning millele aitasid kaasa tublid ja staažikad sotsiaaltöö
spetsialistid Eha ja Urve.“
Sotsiaaltöö juht
Haldusreformieelselt ei ol-

nud kummaski vallas sotsiaaltöö juhi ametikohta. Sotsiaaltöö valdkond on aga väga lai
ning senini on sotsiaaltöötajad
tegelenud näiteks nii kodanike
nõustamise ja abistamisega, kui
ka teenuste arendamisega. Selleks, et sotsiaaltöötajad saaksid
olla vallakodanikele rohkem
kättesaadavamad, ongi ametisse nimetatud juba eelpool nimetatud Klaarika Adonov.
Adonov on sündinud ja kas-

vanud Haljala vallas, Aasperes. „Lasteaias käisin Haljalas
ning põhihariduse omandasin
Aaspere põhikoolis,“ rääkis ta.
„Seega on Haljala vald mulle
tuttav ning tänaseks olen saanud kogeda taaskohtumisrõõme nii endiste õpetajatega kui
ka vallakodanikega.“
Klaarika Adonov nimetab
prioriteediks arendada Haljala valla kodanikele pakutavaid
sotsiaalteenuseid.
„Protsessi
tuleb kaasata valla elanikke, kes
saavad anda parimat tagasisidet
vajalike teenuste ja toetuste
osas,“ leidis ta.
„Sotsiaaltööd tehes tuleb
lähtuda
juhtumiskorralduslikust meetodist, mis tähendab,
et igat inimest võetakse kui
indiviidi ning lähtutakse tema
vajadustest ja võimalustest,“ ütles Klaarika. „Oluline on mitte
jääda muredega üksi ning märgata abivajajat enda ümber. Kui
on mure või on teada keegi,
kes vajab abi, pöörduge julgesti
Haljala Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.“
Katrin Kivi

Haljala valla toetused
Haljala vald maksab oma elanikele kahte
liiki toetusi: perekonna sissetulekust
sõltuvad toetused ja sissetulekust
mittesõltuvad toetused.

SISSETULEKUID
MITTEARVESTAVAD TOETUSED
Sissetulekuid mittearvestavaid toetusi on üheksa ja neid
makstakse olenemata sellest, kas pere on vähekindlustatud
või mitte.

PEREKONNA
SISSETULEKUST
SÕLTUVAD TOETUSED

SÜNNITOETUSE suuruseks on 500 €, millest pool (250€)
makstakse peale lapse sündi ja teine pool lapse aastaseks
saamisel.

Perekonna sissetulekust sõltuvaid toetuseid on kaks ja neid
makstakse peredele, kelle sissetulek jääb alla vallas kehtestatud vähekindlustatud pere sissetuleku piiri. Üheliikmelise pere ja pere esimese liikme kohta on see 420 eurot ning
iga järgneva pereliige 300 eurot.

ESIMEST KORDA KOOLI MINEVA LAPSE TOETUSE
suuruseks on 100 € ja seda makstakse I klassi minevatele
lastele.

TERVISETOETUS on leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus. Toetust makstakse taotlejale
ühes kalendriaastas: abivahendi ostmisel või laenutamisel
omaosaluse osaliseks hüvitamiseks; toetus lastele prillide
ja täiskasvanutele prilliklaaside soetamisel tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks; transpordikulu hüvitamiseks puudega isikule arsti juurde või ravile sõitmiseks;
perearsti poolt määratud konsultatsioonide või uuringute
ning haigla voodipäevatasu osaliseks hüvitamiseks.
TÄIENDAV SOTSIAALTOETUS leibkonna toimetuleku
soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse sotsiaalse erivajadusega, sissetuleku kaotanud, õnnetuse või
muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud
isikule või perekonnale. Toetust määratakse: puudega isiku
eluaseme kohandamiseks (et vähendada puudest tingitud
takistusi) teostatud tööde maksumusest kuni 50 protsenti;
tsentraalset ja autonoomset küttesüsteemi kasutavale isikule küttekulu kompenseerimiseks ja küttematerjali soetamiseks; põlengu, vandalismi, looduskatastroofi vms. juhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks
hüvitamiseks; muude erakorraliste põhjendatud kulutuste
hüvitamiseks.

TOETUSTE TAOTLEMINE
Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase avalduse.
Avalduste vormid on leitavad valla kodulehelt: www.haljala.ee

TOETUSTE MAKSMINE
Toetused kantakse vallavalitsuse korralduse alusel avalduses
näidatud isiku pangakontole, asutuse arvele või makstakse välja
vallavalitsuse kassast sularahas.

KOOLILÕPETAJA TOETUST makstakse põhikooli ja
gümnaasiumi (v.a täiskasvanute õppeasutuste) ja põhikooli
baasil kutseõppeasutuse lõpetajale 80 €.
MATUSETOETUS suuruseks on 300 €. Matusetoetust on
õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris
oli surma hetkel Haljala vald.
PEREKONNAS AJUTISELT HOOLDAMISEL OLEVA
LAPSE TOETUS määratakse vanemliku hoolitsuseta kuni
18 aastase lapse perekonnas hooldajale tingimusel, et laps on
rahvastikuregistrisse kantud Haljala valla elanikuna.
PUUDEGA LAPSE HOOLDAJATOETUS on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18 aastase raske ja sügava puudega lapse
hooldamise eest. Toetuse suurus raske puudega lapse hooldamisel 50 € ning sügava puudega lapse hooldamisel 100 €.
TÄISEALISE ISIKU HOOLDAJATOETUS on igakuine
sotsiaaltoetus raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. Toetuse suurus raske puudega täisealise isiku
hooldamisel 50 € ning sügava puudega täisealise isiku hooldamisel 100 €.
TOETUS KINNIPIDAMISASUTUSEST VABANENUD
ISIKULE summas 80 € makstakse kinnipidamisasutusest
vabanenud isikule esmase toimetuleku tagamiseks.
EAKATE TÄHTPÄEVA TOETUS määratakse Haljala valla
elanikele: 80. ja 85. sünnipäevaks; 90-aastastele ja vanematele isikutele igaks järgnevaks sünnipäevaks.

NB! Laste suve- ja spordilaagri toetust eraldi ei ole,
kuid vallavalitsus kompenseerib vajadusel laagri
maksumuse osaliselt või täismahus. Vajalik on esitada
vallavalitsusele vabas vormis avaldus.
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Ebaseaduslikud ehitustööd
võivad minna kalliks maksma
Tiit Jõgi
Haljala
vallavalitsuse
järelevalveametnik
Ehitusseadustik on kehtiv olnud ligi kolm aastat, kuid praktikas tuleb teadmatusest rohkelt ette möödalaskmisi.
Vältimaks hilisemaid sekeldusi tasub enne ehitustööde
algust konsulteerida valla ehitusspetsialistiga, tutvuda ehitusseadustikuga ja teha selgeks,
millised dokumendid on vajalikud esitada kohalikule omavalitsusele. (RT https://www.riigiteataja.ee/akt/103032017002)

SUURIMAD EKSIMUSED
Kõige rohkem on arusaamatusi olnud ehitiste ümberehitamisega. Ekslikult arvatakse,
et hoone ümberehitamine (rekonstrueerimine) on vaba ehitustegevus.
Ehitusseadustiku järgi on
ehitamine ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine,
lammutamine ja muu ehitisega
seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad
selle füüsikalised omadused.
Seaduse järgi on ka ehitise
ümberehitamine ehk rekonstrueerimine ehitamine. Ümberehitamisena ei käsitleta vaid
olemasoleva ehitise üksikute
osade vahetamist samaväärsete
vastu.
Ehitise ümberehitamine on
eelkõige ehitamine, mille käigus: muudetakse hoone piirdekonstruktsioone; muudetakse
ja asendatakse hoone kande- ja
jäigastavaid konstruktsioone;
paigaldatakse, muudetakse või

Pilt on illustratiivne.
lammutatakse tehnosüsteemi,
mis muudab ehitise omadusi,
sealhulgas välisilmet; muudetakse oluliselt ehitise tööparameetreid või kasutatavat
tehnoloogiat; viiakse ehitis
kooskõlla
kasutusotstarbele
vastavate nõuetega; taastatakse
osaliselt või täielikult hävinud
ehitis.
Näiteks hoone soojustamisega või katusekatte vahetamisega muutuvad hoone piirdekonstruktsioonid ja füüsikalised
omadused. Seega on vajalik
ehitisteatist ja ehitusprojekti.
Kui aga asendame piirdekonstruktsiooni samaväärse vastu,
siis ei ole ehitusteatis nõutav.
(Laudis asendatakse laudisega,
eterniit eterniidiga jne)

ERISUSED
Vallavalitsust ei pea teavitama
kui ehitatakse või lammutatakse alla 20 m2 ja kuni 5 meetri
kõrguseid elamu teenindamiseks vajalikke hooneid. Suure-

mate hoonete puhul on nõutav
esitada ehitisteatis koos ehitusprojektiga.
Kui hoone ehitusalune pind
on suurem kui 60 m2, siis tuleb
vallavalitsusele esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga.
Üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga varikatuse ehitamiseks tuleb
vallavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga
(ehitusseadustik lisa 1).
Piirdeaia või värava rajamisel,
millega kaasnevad kaevetööd,
tuleb esitada ehitisteatis ja ehitusprojekt.
Lahemaa rahvuspargi kaitsealal tuleb juhinduda Lahemaa
rahvuspargi
kaitse-eeskirjast
ning piiranguvööndis tuleb ehitamine kooskõlastada kaitseala
valitsejaga (Keskkonnaamet).

HOONED PEAVAD
OLEMA KANTUD
EHITISREGISTRISSE

neid, mis ei ole kantud ehitisregistrisse.
Ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seadus aga sätestab, et
ehitisregistri andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata
hooned.
Kui hoone on püstitatud
enne 01.01.2003 aastat, siis
tuleb vallavalitsusele esitada
andmete esitamise teatis ning
dokumentatsioon, mis tõendab, et hoone on püstitatud
enne 01.01.2003 aastat. Juhul,
kui hoone on püstitatud peale
01.01.2003 aastat ja ei ole kantud ehitusregistrisse, siis loetakse hoone ebaseaduslikuks
(üle 20 m2). Hoone seadustamiseks tuleb juhinduda praegu
kehtivast
ehitusseadustikust.
Ebaseaduslikult ehitatud ehitise menetlemise eest tuleb tasuda riigilõiv 500 eurot.
Ehitisregistrist ( https://www.
ehr.ee/app/esileht?0)
saab
kontrollida, kas kõik kinnistu
hooned on kantud registrisse. Ehitusregistrisse kandmata
hoonete kohta tuleb esitada
vallavalitsusele ehitusteatis või
ehitusloa taotlus, ehitusprojekt,
korstnapühkimise akt, elektriaudit jm.
Enne 01.01.2003 aastat püstitatud ehitise puhul tuleb esitada andmete esitamise teatis,
arhiivimaterjal,
katastriplaan
(eksplikatsioon) jm.
Ebaseaduslikult ehitatud
hoonete mitte seadustamise korral koostab vallavalitsus
omanikule ettekirjutuse ning
kohustab ebaseaduslikku ehitist siiski seadustama.

Haljala vallas on avastatud hoo-

Vallavalitsus algatas
koha-aadresside muutmise
Siiri Püss
Maakorraldaja
Haljala Vallavalitsus asub korrastama endise Vihula valla katastriüksuste aadresse valdavalt
Käsmu ja Vergi külas ning Võsu
alevikus. Kokku on 365 aadressi, mis ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega.
Omanikele toob aadresside
korrastamine kaasa kohustuse
teavitada aadressi muudatustest
teenuste pakkujaid (nt mobiilioperaator, ajalehed, ajakirjad,
jms). Vallavalitsus edastab uued
andmed maksuametile maamaksuprogrammi kaudu, rahvastikuregistrile, ehitusregistrile jm ametkondadele.
Peale koha-aadressi muutmise korralduse jõustumist registreerib Haljala Vallavalitsus
aadressi muutuse maakatastris
ja kinnistusraamatus, teeb vajadusel muudatuse elanikeregistris, maamaksu registris,
jäätmeregistris ja ehitisregistris.

Muudatused registrites ja andmekogudes, millel ei ole valla
juurdepääsu (mitteriiklikud registrid nt. panga andmed, jms)
tuleb teha kinnistu omanikul
või seal asuvat elamut eluruumina kasutaval isikul.
Ruumiandmete seaduse § 57
järgi on koha-aadressi muutmine kohustuslik kui kehtestatud
koha-aadress ei ole vastavuses
õigusaktides sätestatud nõuetega.
Lisaks koha-aadressi muutumisele on osade kinnistute
puhul vajalik lisada ruumikuju
ehitisregistri (EHR) hoonele või
tekitada seos Eesti topograafilises andmekogus (ETAKis)
olemasolevale hoonele EHR
või ETAKis olev hoone lisada
EHRi. See omakorda võib kaasa tuua objektide kontrollimise
kinnistutel.
Muutmist vajavate kinnistute
omanike teavitame kirjalikult.
Loodame Teie mõistvale suhtumisele ja koostööle. Lisainfo esmaspäeviti ja teisipäeviti
telefonil 327 8231 või e-posti
aadressil: siiri.pyss@haljala.ee

PÕHIREEGLID LIIKLUSPINNA
RUUMILISE PAIKNEMISE KOHTA
•
•

•
•
•

•

Liikluspind peab olema järjest läbitav.
Liikluspinnal ei või olla kõrvalharusid, mis visuaalselt on
tajutavad eraldi objektidena. Seega lühikesed harud, mida
saab käsitleda pigem juurdesõitude kui harudena, on lubatavad, kuid pikemad kõrvalharud tuleb erineva kohanimega eristada ning adresseerida maaüksused ja hooned selle
järgi. Lühikeseks haruks võib pidada sellist juurdesõiduteed, mis jääb nt tänaval seisva inimese nähtavusulatusse.
Numberlisandid peavad olema loogilises järjestuses määratavad.
Põik on samanimelisest põhitänavast hargnev, mitte lahus
olev teelõik.
Kui ristmik ei ole otse läbitav, siis on otstarbekas määrata
mõlemale poole ristmikku jäävatele liikluspinna osadele
erinev nimi nii, et moodustuvad erinevad liikluspinnad.
Aadressikohtade kohanimede ja ruumikujude määramisel
tuleb lähtuda kõige olulisematest põhimõtetest:
• kohanimed peavad aitama kohta leida;
• koha-aadress on juhis kohalejõudmiseks;
• kohanimi ja selle objekti ruumikuju tuleb määrata kohanimeobjektile nõnda, et seda saab kasutada kohalemineku õpetusena. (Aadressiandmete käsiraamat.
http://ads.maaamet.ee/)

HALJALA VALLAVALITUSESE ISTUNGID
17.05.2018
1. Määrati sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas 1390 eurot ja toetati Lääne-Virumaa Suurte Perede
Ühendust 200 euroga.
2. Anti luba järgmiste avalike ürituste korraldamiseks:
• Disco Tallinn Piknik Eisma sadamas - 7.07,
• lastekaitsepäev Haljalas 1. 06,
• Traditsiooniline rattapäev Võsul 02.06,
• Haljala Jaanituli – 22.06.
3. Anti luba ilutulestiku korraldamiseks Vihula mõisa juures asuval saarel 01.06.2018 ajavahemikul kell 23:30 - 23:45.
4. Väljastati MTÜ-le Toolse Okkad projektlaagri tegevusluba
Toolse Noortelaagri korraldamiseks ajavahemikul 01.07.2018 –
17.08.2018.
5. Nõustuti Karula külas ühe ja Adaka külas ühe vaba põllumajandusmaa maatüki kasutusvaldusesse andmisega füüsilisest isikust ettevõtjale Sirje Korneli SOONE TALU.
6. Eraldati Haljala valla reservfondist Haljala rahvamaja juures
kaugküttetrassi remondiks AS-le Haljala Soojus sihtotstarbeliselt 16 253 eurot.
7. Otsustati korraldada riigihange „Haljala koolihoone põhi- ja
tööprojekti koostamine ning pea projekteerimine “ nimetati riigihanke eest vastutavaks isikuks majandus- ja hankejuht Aivar
Aruja ning kinnitati hindamiskriteeriumid.
8. Otsustati korraldada väikehanked:
• „Haljala valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine 2018“
• „Kruusakattega teede kruusatäitetööd Haljala vallas“
• „Haljala vallas kruusakattega teede ja tänavate tolmutõrje“
• „Haljala valla teede ja tänavate pindamine“.
9. Otsustati lubada Eisma Külalistemajas ülemäärase müra tekitamist (vali muusika) ajavahemikus 11.05.2018 – 9.09.2018, neljapäevast pühapäevani ajavahemikus 22:00 kuni 02:00.
10. Kinnitati Haljala valla hankekord.
11. algatati koha-aadresside muutmine.
12. Määratleti kauplemiskohad Võsu alevikus.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG nr 10
VÕSUL, 15. MAIL 2018 KELL 15:00.
Istungil osalesid kõik 17 volikogu liiget: Vello Väinsalu, Margus
Punane, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming,
Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Kristjan Alanurme.
Määrusega nr 18 kehtestati raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise
kord.
Määrusega nr 19 kehtestati riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.
Määrusega nr 20 kehtestati Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus.
Määrusega nr 21 kehtestati Haljala Vallaraamatukogu kasutamise
eeskiri.
Määrusega nr 22 kehtestati õpilastele sõidutoetuse andmise ja
sõidukulutuste hüvitamise kord.
Määrusega nr 23 kehtestati avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Määrusega nr 24 kehtestati valla aleviku- ja külavanema ning
piirkondliku kogukonnakogu statuut.
Määrusega nr 25 kehtestati valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord.
Määrusega nr 26 kehtestati valla jäätmevaldajate registri põhimäärus.
Määrusega nr 27 delegeeriti vallavalitsusele: liiklusseaduse § 3
lõikes 5, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4 ja 5, § 153 lõikes 3, §
166, § 167 lõikes 4 ja § 189 lõikes 3; maa hindamise seaduse § 6
lõikes 1; maakatastriseaduse § 5, § 18 ja § 19; maamaksuseaduse
§ 5 lõikes 3, § 51 lõigetse 31 ja 32, § 121; maareformi seaduse § 25
lõikes 3; ruumiandmete seaduse § 20 lõikes 4, § 34 lõikes 2, § 35
lõikes 1 , §-des 54-55; veeseaduse § 32 lõikes 5, § 7 lõigetes 4-5, §
13 lõikes 1, § 14 lõikes 6, § 17 lõikes 8, § 171 lõike 6 punktis 6, § 18
lõikes 5, § 25 lõikes 2, § 281 lõikes 6 ja § 32 lõikes 2; riigihangete
seaduse § 9 lõikes 1; asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §
112 lõikes 1, § 13 lõikes 2 ja § 15 lõikes 3 ja Riigihalduse ministri
22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“ sätestatud
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded.
Otsusega nr 47 otsustati valla hallatavad asutused Karepa Raamatukogu, Vergi Raamatukogu, Vihula Raamatukogu, Võsu Raamatukogu ja Võsupere Raamatukogu ümber korraldada ning liita
alates 1. augustist 2018 Haljala Vallaraamatukoguga.
Otsusega nr 48 kinnitati valimistulemused, mille alusel osutusid
valituks eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Rainer Lille
ning aseesimeheks Tea Treufeldt.
Otsusega nr 49 võeti vastu Hendrikson & Ko OÜ koostatud Võsu
aleviku Merisiili detailplaneering ja tehti vallavalitsusele ülesandeks korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Merisiili detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 19. juunil 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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Võsul avatakse rannahooaeg
2. juunil, Võsu rattapäevaga
samal päeval avatakse Võsul
rannahooaeg ja Võsu–Käsmu kergliiklustee. See tähendab aga seda, et ERRi
Ringvaate saates paremuselt
Eesti kolmandaks rannaks
nimetaud Võsu rand on valmis suvitajaid vastu võtma.
Foto: www.puhkaeestis.ee
Rattapäev algab kell 10.00
Võsu Rannaklubi eest ning pärast rattasõite avab vallavanem
Leo Aadel rannahooaja. Kas vallavanem ka ujuma läheb, selgub
kohapeal. Avamisel esinevad valla tantsijad ja Võsu noored. Pakutakse head ja paremat ning kõige väiksematele on põnevaid
üllatusi.
Lisaks eelnimetatud sündmustele toimub suvel Võsul veel nii
mõndagi põnevat. 22. juunil on rannalaval Võsu jaanipäev, mis
algab kell 21.00. Nagu ikka saavad nii suured kui väikesed panna
oma oskused proovile mängudes ning hiljem tantsida lõõtspillimuusika järgi.
Jälgige reklaami ja hoidke end kursis Haljala valla tiheda kultuuriprogrammiga, kust leiab kõigile midagi meelepärast, millest
osa saada ja oma suvi meeldejäävaks teha.
Ole kohal, ära maga suve maha!
Andres Truman

Volbri meisterdamine Karepal
Nagu munadepühal sai kokku lepitud, toimus järgmine meisterdus 28. aprillil. Sel päeval oli vist muid ahvatlusi rohkem, et raamatukokku jõudis ainult üks laps. Aga meil oli ikkagi tore. Lugesime „Väikest nõida“ ning saime valmis päris mitu ämblikku.
Loodetavasti on järgmine kord rohkem seltskonda, sest lapsed on taas raamatukokku meisterdama oodatud 9. juunil kell 13.
Karepa raamatukogus ootab ka hulk maha kantud raamatuid
uut omanikku. Valikus on lasteraamatuid, eesti vanemat ilukirjanust, väliskirjandust ja erinevaid aimeraamatuid.
Raamatukogu on avatud T ja K 10-17, N ja R 10-18 ja L 10-15

Toida ja kosuta oma tervist
5. - 8. juulil toimub Võsu rannaklubis Terviseakadeemia massaaži praktikalaager, kus kõik huvilised saavad kogeda õpilasmassaaže ja –teraapiaid.
Ligi 40 massööri näitavad nelja päeva jooksul oma oskusi, et
kosutada sinu tervist, masseerida valutavaid lihaseid või anda
lihtsalt lõõgastav kogemus, mis tõstab energiat ja viib argimõtted
eemale.
Sündmuse raames saab proovida enam kui kümmet liiki massaaživorme alates klassikalisest- ja Tai massaažist lõpetades eksootilisemate India peamassaaži Champi ja Lomi-Lomi (Hawaii)
õlimassaažiga. Valmistada saab ka isikliku aroomteraapilise parfüümi.
Huvilised on oodatud iga päev kell 9 – 18, lõuna on kell 13 14.00. 05. juulil alates kell 14– 18.
Hinnad algavad 10 eurost. Teraapia pikkus on 50 min.
Registreerumine alates 01.07: info@lahemaatervisekool.ee
(Kristel Krautman),
tel 56960969; 56468908, Lisainfo: www.terviseakadeemia.ee

Tore kevadpäev
Haljala lasteaias Pesapuu
15. mail nautisime kogu
lasteaia perega lõbusat
spordi- ja liikumispäeva
koos taanlaste, leedulaste,
lätlaste ja soomlastega.
Üritus toimus Villages
on Move Baltic projekti
raames. Tore oli üheskoos
mängida meie ja teiste
maade sportlikke – ning
liikumismänge.
Riina Tamberg

Võsu Jazz ja Võsu Muusikapäevad
lubavad elamusi juulis
Traditsiooniliselt toimub juuli teisel nädalavahetusel Võsul
festival Võsu Jazz koos Võsu
Muusikapäevadega.
Võsu Muusikapäevad toimuvad reedel 13. juulil ja viivad
sel aastal külastajad ringreisile
avastama Võsu – Käsmu kergliiklusteed. Esimene kontsert
toimub Võsu Sadamas ning
viimane Käsmus - kergliiklustee teises otsas. Päeva kõrgpunktiks on õhtune Võsu Jazzi
avamine sõnavõttude ja United
Jazz Collective esinemisega.
Viimane on unikaalne ansambel, mille liikmed on Rootsist,
Venemaalt, Lätist ja Eestist.

Laupäevased, 14. juuli Võsu
Jazzi aiakontserdid kutsuvad
nii kohalikke kui külalisi Võsu
rannakuurorti kauneimatesse
aedadesse. Seal on võimalik
nautida kõrgetasemelisi muusikuid, head toitu ning maagilist
õhkkonda.
Nädalavahetuse
peaesineja on äsja Taanis auhinna Carl
Prisen “Aasta Laul” 2018 võitja
Sinne Eeg. Sinnet peetakse täna
üheks Skandinaavia parimaks
jazz-vokalistiks ning ta on võitnud Parim Taani Jazz Albumi
auhinna kolm korda. Ta on esinenud suurimatel jazz festivalidel üle maailma ning jõuab 14.

Kevadisi toimetusi alustasime Aasperes kaduneljapäeva
õhtupoolikul koristusvahendite ja -nippide uudistamisega.
Teadmisi jagas meile Merike
Kuslap.
Kevadet tähistasime paastumaarjapäeval, minnes päikesetõusuks kuivati mäele, kus tegime rituaale ja maagiat. Hiljem
küpsetasime pannkooke, jõime
kohvi ja ajasime juttu.
Rändlindude tagasitulekut ja
linnuhääli märkasime koos Viive Kiisiga, kes oli lahkelt valmis
meiega oma teadmisi jagama.
Pärast teoreetilist osa, saime

ennast proovile panna vahvate
ülesannetega. Õige pea läheme
ka päriselt õue linnuvaatlusele.
Aaspere Laste Klubis võtsime
ette aga kirja kirjutamise. Rääkisime sellest, mis on oluline
selleks, et kiri ilusasti kohale
jõuaks, kuhu käib ümbrikule
mark ja mida sinna üldse kirjutada.
13. reedel pidasime maha
sellekevadise kohvikuõhtu, mis
läks hoolimata ebausust lõbusa
tähe all.
5. mail koristasime külakoja ja mänguväljaku ümbrust
ning värskendasime maja liiste.

Aprillis ehk südamekuul toimus Tervise Arengu Instituudiga
koostöös kampaania, millega kutsuti peredega looduses liikuma.
Haljala valla spordi juhti Marco Aitmani sõnul osales konkursil piltidega 13 perekonda. „Suur tänu kõigile pildi saatjatele,“ ütles Aitman. „Liikuge ikka nüüd ka teistel kuudel edasi.“
Fotod on nähtavad Haljala Sport Facebooki lehel.
Iga perekond sai auhinnaks kingitusi. Auhinnad pani välja
Trendsetter Europe OÜ ja Haljala vald.
Loosiauhinnad pani välja Haljala vald ja Trendsetter Europe
OÜ.
HVS

alati toimunud suvilate piirkonnas, tiigi ääres. See on ka
korraldajate üks suurematest
lemmikutest ning sel aastal
otsustati pöörata tollele asukohale erilist tähelepanu. Tiigi
kontserti esinejaks on “Saksa
Michael Buble’ks” nimetatud
Torsten Goods, kes esitab ajaloo parimate armastuslaulude
kontserti.
Sissepääs kõigile kontsertidele on mõlemal päeval tasuta!
Enar Essenson
Võsu Jazz peakorraldaja

Sama päeva teises pooles toimus aiamaal praktiline õunapuude lõikamise koolitus, kus
Kaasiku Mahetalu peremees
Ago Kaasik näpunäiteid jagas.
13. mail sai külakoja eest stardipaugu kolmikvõistluse viimane, rattaralli, etapp. Samal
ajal oli täies hoosheategevuslik
kohvik, kust sai kõhutäidet osta
ja seeläbi toetada jaanipäeva
toimumist. Hommiku poole
toimus ka hariv Aaspere Laste
Klubi, kus teemaks oli suhkur
ja selle sisaldumine erinevates
toiduainetes.
Kokkuvõtvalt märgin, et

meie suurim rõõm, kui Aaspere
Külakoja kaudu saavad kohalikud inimesed jagada teadmisi
ja oskusi ka teistega. Me kõik
oleme erinevad, meis kõigis on
midagi, mida teistele pakkuda
– olgu need siis teadmised koristamisest, lindudest, käsitööst
või hoopis midagi muud.
Suured tänud siinkohal Merikesele ja Viivele!
Oleme julged, ettevõtlikud ja
jätkame samas vaimus!
Pille Lipp,
MTÜ Aaspere Külakoda

JUUNI SÜNDMUSTE KALENDER
Lastekaitsepäeva tähistamine Haljala
Rahvamaja platsil
Juuni, kell 17
Info: rahvamaja@haljala.ee
Võsu suve avamine 7. Taevas
2. juuni
5Miinust, Terminaator, Curly Strings.
Info: info@7taevas.ee
Kaunid kontserdid Käsmus 2018
2 – 08. juuni
02.06, kell 20 INBOIL & SÕBRAD
03.06, kell 20 Terminaator
04.06, kell 20 KIHNU VIRVE 90 (Untsakad, Kukerpillid, Lavassaare Trio, Marko
Matvere)
05.06, kell 20 Ott Lepland & Ines
06.06, kell 20 Lenna ja Estonian Voices
07.07, kell 20 Miljardid

„Essu mõisa Duatlon”
3. juuni kell 12
Info: facebooki lehel HaljalavallaSPORT

Aprill oli südamekuu

juulil Võsu Jazzi lavale.
Juba traditsiooniliselt on
Võsu Jazzil ka üks Eesti legendaarne artist, kelle kontsert toimub algselt Georg Otsale ja hiljem Mikk Mikiverile kuulunud
aias. Sel aastal on jõudnud kord
Kärt Tomingani, kes esitab Raimond Valgre ja teiste sarnaste
artistide repertuaarist koosneva
kava. Järjepidevust loova valikuna on alati esinenud ka üks
Eesti kaasaegne artist, kelleks
tänavu on Hedvig Hanson. Lisaks astuvad üles Marek Taltsi
trio ja Toomas Rulli ansambel.
Üks populaarseimaid ja ilusaima asukohaga kontsert on

Toimetamised kevadises Aasperes

Võsu Rattapäev Võsu Rannaklubi
pargis
2. juuni, kell 10
Korraldaja: Haljala vald ja Võsu spordihoone
Info: Võsu spordihoone Facebook.

Foto: erakogu

juuni 2018

Jumalateenistus Vainupea kabelis
8. juuni kell 10
Jumalateenistuse viivad läbi külalised kirikutöötajad Saksamaalt (teenistus toimub
saksa keeles)

Korraldaja: Vainupea küla selts MTÜ
Lisainfo: www.vainupea.ee
Kontakt: Mario Luik / +372 55 598 316
Umbro uute riiete ja jalatsite müük
Haljala Rahvamajas
10. juuni, kell 11
Info: rahvamaja@haljala.ee
Haljala-Rakvere
kergliiklustee avamine
13. juuni, kell 17 kogunemine jalakäijate
silla Haljala poolses otsas
Info: rahvamaja@haljala.ee
Võsu Kooli 9. klassi lõpuaktus
15. juuni, kell 17 Võsu Rannaklubis
Info: andres.truman@vosukool.ee
Aaspere jaanituli
16. juuni
Kontakt: aasperekulakoda@gmail.com
Haljala Kooli põhikooli lõpuaktus
16. juuni, kell 14 Haljala Rahvamajas
Info: rahvamaja@haljala.ee
Haljala jaanituli
22. juuni, kell 19 Haljala Kooli sisehoovis
Eesti jaanid - rahvuslikud murumängud,
simman ansambliga Hollarii
Info: rahvamaja@haljala.ee
Võsu Jaanituli (mängud suurtele ja
väikestele)
22. juuni, kell 20 Võsu Rannalava juures
Ansambel Tuulebant

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
24.04.1951-01.05.2018 VILJO KUNGLA
26.05.1955-07.05.2018 MAIDO LILBOK
13.01.1937-09.05.2018 ALEKSEI KUZNETSOV
19.07.1929-09.05.2018 ENDEL KAARE
21.11.1955-19.05.2018 AIN GUTMANN
NADEŽDA TINNERT 1.03.1931 - 24.10.2017
Urn lahkunu põrmuga sängitatakse
Ilumäe kalmistule 10. juunil kell 13.00

Info: andres.truman@haljala.ee
Lastekoor Ellerhein kontsert
29. juunil Karepa rahvamajas
Info: karepark@haljala.ee
Tule reisile!
Haljala piirkonna eakad sõidavad 31. mail
Raplamaale, osavõtutasu 32 eurot;
endise Vihula valla eakad sõidavad 5. juulil
Raplamaale, osavõtutasu 32 eurot.
11.-12. juulil toimub reis Lätti , osavõtutasu
95 eurot. Registreerimine ja info tel 56
566 931 (Urve) ja 56694345 (Eha)
1.juunil tähistab Keskkonnaamet koos
Lahemaa sõpradega Altja kiigeplatsil Lahemaa rahvuspargi sünnipäeva. Esinevad
Fredi Tomps, Enn Tarvel, Andres Onemar,
Lahemaa rahvamuusikud. Kava leiate siit:
https://kaitsealad.ee/est/lahemaa-rahvuspargi-sunnipaev
2.-3. juunil korraldavad Lahemaa Rahvamuusikud, Viivi Voorand ja Margus
Veenre koostöös Keskkonnaametiga
Oandu külas Lahemaa rahvamuusikakoolituse. Kava leiate siit https://kaitsealad.ee/
est/lahemaa-rahvamuusikakoolitus
4.-8.juunil korraldab Keskkonnaamet
koostöös paljude osapooltega Lahemaa
ehituspärandi koolituse, teemaks paadikuurid ja ehitamine rannal. Koolitust
viivad läbi Joosep Metslang, Tarmo-Andre
Elvisto ja teised. Kava: https://kaitsealad.
ee/est/4-806-lahemaa-paadikuurikoolitus

SURNUAIAPÜHAD
24.juunil kell13.00 Ilumäel
24. juunil kell 11.00 Haljalas
1. juulil kell 12.00 Eskul
8. juulil kell 12.00 Vainupeal
1. juulil kell 15.00 Käsmus

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Ära anda töökorras pianiino
„krasnõi oktjabr“, info telefonil 55564401
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Palmses elab 16-kordne Eesti
Meister jõutõstmises
Katrin Kivi
katrin.kivi@haljala.ee

Kevadised Eesti
meistrivõistlused tõid
Palmses elavale Elmar
Põldsalule (pildil) juba
16. Eesti meistritiitli
jõutõstmises. Põldsalu
võitis esikoha
kaalukategoorias
kuni 59 kg tulemusega
345 kg.
Lisaks saavutas Põldsalu esikoha ka veteranide arvestuses
vanuseklassis M4 (70+). Vanuseklassi arvestatakse sünniaasta järgi, ümmargune sünnipäev
kukub alles sügisel.
„Viimase nelja aasta jooksul olen tulnud 5 korda Eesti
meistriks, veteranide arvestuses aga võitsin esimest korda,“ rääkis Põldsalu. „Eirates
Rahvusvahelise
Jõutõsteliidu
määrust, annab Eesti Jõutõsteliidu juhtkond välja veteranide
meistritiitleid mitte kaaluklasside võitjatele, vaid ainult nelja
vanuseklassi parimatele ja seda
Wilksi punktide alusel. Minu
arvates on need Wilksi koefitsendid, mille alusel punkte
arvutatakse, ebaobjektiivsed ja
soosivad raskemaid mehi. Kahel aastal ei ole ma Eesti meistrina tulnud veteranide arvestuses isegi kolme parema hulka.
Seetõttu see veteranide arvestus ei olegi mulle eriti tähtis.“

SÕBRAD
TÕSTSID KAALULE
Kuidas jõudis Põldsalu üldse
tõstespordi juurde? „Olin just
lõpetanud seitsmenda klassi ja
sattusime koos kahe vanema
sõbraga tõstetreeneri Kalev
Pensa korraldatud võistlusele,“
meenutas vanameister. „Parajasti toimus võistlejate kaalumine. Sõbrad tõstsid mu kaalule ja
ütlesid, et vot see siin on tugev
poiss.“
Põldsalu rääkis, et nende
koolimajas oli igal korrusel
mingi spordivahend: rööbas-

Foto: erakogu

puud, võimlemiskang, lauatennise laud, maadlusmatid, ka
tõstekang. „Nii et olin ennegi
kangi sikutanud. See aga oli
minu esimene võistlus ja võitsin
kõige kergemas kaalukategoorias kohe ka esikoha.“
„Sügisel tuli Pensa kooli treeningut juhendama,“ jätkas ta.
„Ta lasi mind üles otsida ja tema
soovitusel alustasingi tõstetreeningutega. Aasta pärast osalesin
Eesti noorte meistrivõistlustel
ja saavutasin kolmanda koha.“

TÕSTMISEST
JÕUTÕSTMISENI
70-ndate lõpus tegime tutvust
maailmas populaarsust koguva
jõutõstmisega,“ selgitas Elmar
Põldsalu. „Tõstmise treeningutel harjutasime tegelikult kogu
aeg neidsamu jõutõstmise alasid, aga mitte maksimaalsete
raskustega. Kui aga treeningutel raskusi hakkasin lisama,
siis selgus, et ma ei suutnud
tõstmises oma füüsilisi võimeid
realiseerida. Seetõttu paningi edaspidi rohkem rõhku just
jõutõstmisele.“
Esimene jõutõstmise võistlus Eestis toimus 1979. a mais.
Meistri enda andmetel on ta
sellel võistlusel osalenutest ainuke, kes veel praegugi võistlusspordiga tegeleb.
„1983. aastast tegelesingi ainult jõutõstmisega ja tulin seejärel 8 korda Eesti meistriks,“

ütles Põldsalu. „Ka Nõukogude
Liidus oli see spordiala siis uus,
nii et minu tollased Eesti rekordid olid ka Nõukogude Liidu
rekordid. Korra tulin ka Nõukogude Liidu karikavõitjaks.“
Oma esimesed välisvõistlused tegi Põldsalu aga hoopis tõstmises, kui toimusid
iga-aastased Tallinn- Helsingi- Stockholm linnavõistlused.
93. a loodi Eesti Jõutõsteliit,
mille asutamiskoosolekul osales ka Põldsalu. „Kõik endised
rekordid külmutati, kehtestati
uued rekordi- ja järgunormid,“
meenutas ta. „Võtsin endale eesmärgiks täita võistlusel
meistersportlase norm ja siis
lõpetada. Kuna olid ka keerulised ajad. Tuli otsida treeningruume, nende kasutamne
maksustati, töökõrvalt oli raske
treenida ja mulle ei meeldinud
ka võistlustel kasutatud uudne
ringsüsteem. Nii tegingi võistlusspordiga lõpu. Paus kestis
tervelt 20 aastat.“

UUS TULEMINE
„2014. a sügisel, kui olin juba
pensionil, palus minu abikaasa
vennapoeg, et ma sõidutaksin teda nädalavahetustel Võsu
Spordihoonesse, et seal jõusaalis treenida,“ rääkis Põldsalu.
„Ühtlasi soovitas ta ka minul
jälle treeningutega alustada.
Hakkasingi jälle just jõutõstmise alasid harjutama. Treenin-

gute käigus tuli ilmsiks, et selili
surumise tulemused on mul
väga nõrgad. Selgus, et mullu
ühe kõõluse rebenemise tõttu
osa minu parema käe biitsepsist
oli alla vajunud. Ka igapäevastes toimingutes avaldus parema
käe kohatine võimetus.“
Niisama lõbu pärast aga ei
tahtnud eluaegne spordimees
ka harjutada – ikka tõmbas
võistlustele. „Võistluskalendri
järgi pidid kahe kuu pärast toimuma Eesti veteranide meistrivõistlused. Oli plaan ületada
esialgu vähemalt jõutõmbes
rekordnorm, mis ka õnnestus.“
„ 2015. aastal tulin kahel korral Eesti meistriks. Otsustasin
osaleda ka veteranide maailmameistrivõistlustel, sest võistlused toimusid Soomes, pealegi
olin teadlik ka konkurentide tasemest. Rahaliselt toetas mind
viimane tööandja ja Vihula vallavalitsus.“
„Minu vastasteks olid valgevenelane,
jaapanlane,
soomlane ja ameeriklane. Kogusummas võitis mitmekordne
maailmameister
Valgevenest,
mina võitsin hõbemedali. Kuna
tiitlivõistlustel jagatakse medaleid ka üksikaladel, siis sain
väikese hõbeda ka kükkimises,
selili surumises olin muidugi
viimane, jõutõmbes aga tulin
maailmameistriks.“
Nende tulemuste eest valiti
Elmer Põld ka Vihula valla Aasta Tegijaks.
„2016. aastal tulin jälle kahel
korral Eesti meistriks. Üks veteranide maailmameistrivõistlus
toimus ka Tallinnas, osavõtt tuli
seetõttu odavam. Sain jälle kogusummas hõbemedali ja tulin
jõutõmbes maailmameistriks,“
loetles meister oma saavutusi.
Aasta tagasi haigestus tõsiselt
Elmari abikaasa, mistõttu jäi
treeninguid ja võistlusi vahele.
„Vähemalt korra nädalas püüan
ikka treeningutel käia, sest voodihaige hooldamine nõuab ikka
suurt füüsilist vastupidavust,“
märkis ta. „Pealegi maandan
sportides tekkinud pingeid.
Võtan enda sporditegemist kui
hobi, vähemalt nii kaua kui tervis vastu peab.“

PILTUUDISED

Jüriööjooksu kiireim
oli Sakussaare-Võhma
võistkond
Jüriööjooksu ümber Sagadi mõisa tiigi võitis Sakussaare-Võhma võistkond, teiseks
jäid Palmsekad ja kolmandaks
Vergi. Südilt jooksid ka Võsukad
ja 3+2 Haljalast.
Taavi Etti Sakussarest (va-

sakul) tegi eelviimase etapiga
korraliku vahe sisse, Kristjanil
Võhmast, kes jooksis ka esimest
vahetust, tuli viimasel etapil
võit vormistada.

28.aprill toimus Tapal Lääne-Virumaa meistrivõistlused saalihokis.
Haljala / Viru õlu võistkond jõudis välja finaali, kuid pidid seal
vastaste 2-3 paremust tunnistama. Seega saavutati seal 2.koht.

Tekst ja foto: Avo Seidelberg

5.mai toimus Rakveres Eesti Ööjooks Kossuliiga finaal. Pärast
pingelist mängu pidi RLV Massive tunnistama vastaste
paremust 81-94. Tulemuseks 2.koht.
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Lõppes Võsu lauatennise hooaeg
VII etapi tulemused
Seitsmenda etapi võitis sarja uustulnuk Andres Sõmer Pärnu-Jaagupist. Teine koht läks Valeria Saryshevale (Pärnu) ja
kolmandaks jäi Anatoli Lans (Maardu). Parim naismängija tiitel
läks Ülle Vilbale (Võsu LTK) , parim noormängija Ketrin Salumaa
(Pärnu-Jaagupi). Parim veteran Sergei Vassiljev (Maardu) ja Haljala valla parim mängija oli Kunnar Vahtras.

Sarja kokkuvõte
Sarja võitis Valeria Sarycheva (Pärnu), teine Anatoli Lans (Maardu) ja kolmas Jaanus Lokotar (Kadrina). Noorte I koht Siim Arak,
II Mihkel Arak (mõlemad Kadrinast) ja III Andrei Bekker Loksalt. Naiste I koht kindlalt Ülle Vilbale (Võsu LTK). Veteranide I
koht Avo Seidelberg, II Arkadi Mašegirov ja III Kunnar Vahtras,
kõik Võsu lauatennise klubist. Halajala valla I koht Allar Raudla,
II Tarmo Nuija ja III Aarne Idavain.
Avo Seidelberg

4. Auküla minitriatlon
01. juulil algusega kell 16.00 toimub Aukülas “4. Auküla minitriatlon”. See üritus sobib neile, kes ei julge veel päris triatlonit
tegema minna. Lapsed kuni 14-aastased ei pea ujuma, vaid lähevad rinnuli vette. Seejärel sõidavad rattaga 1 km ja jooksevad
200 meetrit. See on jõukahane igale lapsele, kes vähegi liigub
aktiivselt. Alates 15. eluaastast ujutakse 100 meetrit, rattasõit on
10 km ja jooks 2 km. Selle aasta uuendusena on plaanis sisse
tuua “teate triatlon”. Võistkonnas peab olema 2-3 liiget, kes jaotavad alad omavahel ära. See annab võimaluse neile, kes kohe
üldse ei julge triatlonit proovida, aga võistelda tahab.
Marco Aitman

Kolmikvõistlus 2018
M kuni 6
I
KAMEON URMET
II VILLEM LIPP
M kuni 9
I
MATTIAS ERIK
AITMAN
II TÕNN LIPP
N kuni 9
I
HELERI
LILLEPUU
II KRISTELLE
URMET
M 10+
I
KARL ANDRI
LILLEPUU
N 10+
I
MINNA MARIE
KASK
M 18+
I
KRISTO
VAINUMÄE
II TÕNIS KIIS
III ANDRES KIIS
RAHVADISTANTS
M 18+
I
MARKO LÄÄNE
II KAIDO URMET
III PRIIT KUUSKLA
N 18+
I
PIRET PÄRTLI
II KRISTIN
RAUDVEE
III REGINA
KUUSKLA

SUUSK JOOKS RATAS

KOKKU

10,52
5,52

3,01
8,01

2,43
3,38

16,36
17,31

10,17

5,24

2,47

18,28

5,17

10,24

3,01

18,42

3,35

4,31

2,41

10,47

4,28

5,03

3,04

12,35

6,08

9,59

10,24

26,31

7,08

13,25

12,54

33,27

41,04

49,34

29,36

2,00,14

1,19,03
1,09,03

38,23
1,00,18

23,26
32,02

2,20,52
2,41,23

31,32
41,32
31,01

19,07
29,44
47,47

20,11
21,15
31,15

1,10,50
1,32,31
1,50,03

26,15
41,01

20,18
29,44

18,31
25,09

1,05,04
1,35,44

31,01

47,47

28,59

1,47,47
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Reklaam

KORSTNAPÜHKIJA
Tel: 5560 4046

4.juuni – 8.juuni
ja
11. juuni – 13. juuni
OSUTAB
HALJALA VALLAS
TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
(Kepsel OÜ)
Soovijatel
registreerida telefonil
5101250

juuni 2018

