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Haljala valla spordielu
soodustamiseks loodi uus asutus
Katrin Kivi
toimetaja

Tänavu aasta esimestel päevadel lisandus
Haljala valla hallatavate asutuste nimekirja
uus organisatsioon, mis
kannab nimetust Haljala Valla Spordikeskus.
Volikogu liikme ja kultuuri- ja
spordikomisjoni esimehe Krista
Keeduse sõnul on Haljala valla
spordikeskuse loomine üks osa
endiste Vihula ja Haljala valdade ühendamise protsessist.
„Põhimõtteliselt oleks ju
võinud spordihooned Võsul ja
Haljalas edasi omaette toimida,
kuid kõik ülejäänud spordirajatised ja -üritused oli niikuinii
mõistlik tuua ühtse juhtimise
alla,“ leidis Keedus.
„Loodan, et loodud spordikeskus suudab pakkuda võimalusi iga vallakodaniku terviseliikumise tarbeks, avada uusi
perspektiive potentsiaalsetele
noortele sportlastele ja toetada suurema avalikkuse tähelepanuga ürituste läbiviimist siin
piirkonnas.“

ASUTUSE JUHT
ON AVO SEIDELBERG
Möödunud aasta lõpus toimus
avalik konkurss täitmaks looda-

Haljala Valla Spordikeskuse juht Avo Seidelberg

va asutuse juhataja ametikohta.
Valituks osutus Avo Seidelberg.
Krista Keeduse ütluste kohaselt kandideeris Spordikeskuse
juhi kohale mitmeid, väga põnevaid ja erineva taustaga inimesi. „Avo Seidelberg paistis
nende seast silma loomulikult
oma senise kogemusega, aga ka
läbimõeldud tulevikunägemusega,“ kommenteeris ta.
Avo Seidelberg on aastaid
tegutsenud Võsu Spordihoone
juhtimisega. Seidelberg viitas,
et ta asus sinna tööle kolm aastat tagasi eesmärgiga elavdada
toonase Vihula valla spordielu
- toona olid spordihoone õhtud

vaiksed.
Praegu käib aga Võsu spordihoones vilgas tegevus: tööpäeva õhtutigi käivad pallimängud
ja muud treeningud. „Esimese asjana tõin toona fuajeesse
kabe ja malelauad, mida praegu kasutavad nii kooliõpilased
kui ka täiskasvanud külastajad,
nende hulgas ka suvitajad,“ rääkis ta.

TUTVUB
HALJALA VÕIMLAGA
Kui Võsu sportimise tingimusi
tunneb uus Spordikeskuse juht
kui oma viit sõrme, siis esimeseks suureks väljakutseks on ta

Foto:Elmar Põldsalu

valinud just Haljala võimlaga
seonduva.
„Haljala võimlaga toimetamise teeb keeruliseks see, et
pikaajalisi eesmärke on keeruline paika panna,“ selgitas Seidelberg. „Hoone tahab saada
investeeringud. Teame täna,
et kui uut kooli ehitama hakatakse, lammutataks vana, aga
võimla jääb töösse, vähemalt
seni kuni uus kool koos võimlaga on valmis. Kas vana võimla
lammutatakse või suudame leida sellele hoopis uusi ja põnevamaid väljundeid, seda näitab
aeg.“
„Vaatamata võimla amor-

tiseerunud tingimustele, on
Haljala rahval tugev spordipisik
säilinud,“ rõõmustas ta. „Esimese sammuna avame võimla vallarahvale kasutamiseks seitse
päeva nädalas.“
„Meile on väga oluline teada,
kui palju ja milliseid teenuseid
meie inimesed kasutavad ja
vajavad,“ jätkas ta. „Seepärast
registreerimegi vallakodanikke nimeliselt. Saadud statistika
põhjal saame edendada just vajaminevaid suundasid.“
Haljala valla Spordikeskuse
juht andis ka lubaduse, et motiveerida vallarahvast tulla võimalustega tutvuma. Nimelt loositakse esimesel kolmel kuul iga
kuu lõpus registreerinute vahel
välja üllatusauhind.
Haljala valla Spordikeskuse
juhatajana peab Avo Seidelberg
oluliseks toetada altpoolt tulevat initsiatiivi – toetada teo ja
mõttega spordiklubide tegevust.
„Tähtis on luua spordirajatistes toimiv keskkond, kuhu
oleks meeldiv tulla,“ leidis ta.
„Sama tähtis on elavdada spordielu ka väljaspool neid hooneid. Tuleb teha heas mõttes
spordipropagandat – olla nähtav sõnas ja pildis. Arvestada
tuleb ka teiste spordiürituste
korraldajatega, kellele tuleb olla
mugav partner.“

Haljala valla
Spordikeskuse lahtiolekuajad
Alates veebruarist
on Haljala valla
Spordikeskus külastajatele avatud
järgmiselt:
VÕSU SPORDIHOONE:
E, R 10:00 – 21:00
T – N 13:00 – 21:00
L – P 12:00 – 19:00
HALJALA VÕIMLA:
E – R 14:00 – 21:00
L – P 12:00 – 18:00

TERVES KEHAS
TERVE VAIM!
Olete kõik
oodatud sportima.

Aasta 2018 sportlased on pärjatud
Neli aastat kestnud
traditsiooni kohaselt
kuulutati aasta lõpus
välja Haljala valla
2018. aasta
sportlased.
Valiti viies kategoorias – neiu
(2000. A ja hiljem sündinud),
noormees (2000. A ja hiljem
sündinud), naine, mees ja
harrastaja.
Soovime valituks osutunutele edu ja jätkuvat entusiasmi
ning täname tähelepanelikke
kandidaatide esitajaid.
Avo Seidelberg
Haljala Valla
Spordikeskuse juhataja

NEIU

NOORMEES

NAINE

MEES

HARRASTAJA

LY RIKS

JAKOB TOMING

ELISE SAAR

ELMAR PÕLDSALU

TARMO NUIJA

MÄGIRONIMINE

UJUMINE

LASKMINE

TÕSTMINE

• Eesti noorte MV – 1.koht
• L-Virumaa MV naised – 1.koht
• Eesti kaljuronimise karikasari
neiud – 1.koht ; naised - 2.koht

• Eesti noortesarjas vabalt 50m –
3.koht ; selili 50m – 6.koht
• L-Virumaa MV vabalt 50m –
2.koht; rinnuli 50m – 2.koht
; selili 50m – 2.koht ; liblikat
50m – 2.koht 100m kompleks –
2.koht

• EMV 50m püss,
3x40 lasku – 2.koht
• EMV 50m püss,
3x20 lasku – 2.koht
• EMV naiskondlik(erinevad harjutused) – 1. koht; 2. koht; 2. koht;
3. koht; 3. koht

• EESTI MEISTER jõutõstmises
• EESTI MEISTER klassikalises
jõutõstmises
• EESTI MEISTER
lamades surumises
• Mitmete veteranide rekordite
omanik

• EESTI MEISTER rannavõrkpallis 45+vanusegrupis
• Loksa seeriavõistlus
lauatennises – 1.koht
• Haljala valla MV novuses –
3.koht
• Veteranide seeriavõistlus
rannavolles – 1.koht
• Võsu volle karikas 2.koht
• Osalenud veel erinevatel võistlustel ja saavutanud häid kohti
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Ülevaade politsei tööst Haljala vallas
Meelis Pallon
piirkonnapolitseinik

VÕSU KOOLI EELKOOL
alustab 5. märtsil 2019. aastal. Ootame osalema kõiki 2019. aastal
1. klassi astuvaid lapsi. Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 12.4514.30. Eelkool on tasuta ja toimub kümme korda. Juhendab õpetaja Anneli Promen.
LAPSEVANEMAID OOTAME VÕSU KOOLI EELKOOLI
KOOSOLEKULE 19. VEEBRUARIL KELL 17.00.
Lisainfo: Liina Altroff, Võsu Kooli direktor, tel 5649 5863, liina.altroff@vosukool.ee.
Võsu Kool

Haljala kooli
eelkool alustab taas
2018/2019 õppeaastal alustab Haljala Kool taaskord koolieelikutega tutvumist ning neile koolielu tutvustamist. Meie õpetajad
püüavad enda poolt anda kõik, et tulevane kooli noorim õppur
tunneks ennast koolimaja uksest sisse astudes kindlalt ja turvaliselt. Eelkooli tunnid on lapsele enesekindluse arendamiseks –
üheskoos mängime, õpime ja avastame koolielu.
Eelkool toimub Haljala Koolis II poolaasta jooksul 6 korda kell
11.00-12.30 - kohtume 23. jaanuaril, 6. veebruaril, 20. veebruaril,
6. märtsil, 20. märtsil, 10. aprillil. Haljala lasteaed Pesapuu vanimad lapsed tulevad eelkooli koos õpetajatega. Kui on huvilisi
kaugemaltki, palume esimesele kohtumisele lihtsalt kohale tulla.
Vanematel palume lastele kaasa anda ka pinal, mis sisaldab:
• Teritatud värvipliiatsid
• Teritatud harilik pliiats
• Kustutuskumm
• Liimipulk
• Käärid
• Lühike joonalud, mis mahub pinalisse
• Vahetusjalatsid+kott asjade jaoks
Lisainfo kooli üldtelefonil 3250900 või meililt kool@haljala.edu.ee
Haljala Kool

Kas sinu laps teab,
mida sa tööl teed?

Juba mitmendat aastat järjest toimub tore algatus „Võta laps tööle kaasa“, mille eesmärk on tutvustada lastele läbi praktiliste näidete seda, mida erinevates töökohtades päriselt tehakse.
Võsu Kool liitub algatusega 22. märtsil. Soovime väga, et lapsed näeksid ja kogeksid seda, milline on tema vanema igapäevatöö, tööpäev ja –keskkond ning töö sisu ja selle väärtus. Nii
mõistavad lapsed paremini, miks on erinevad tööd vajalikud ja
et iga töö tegija on tähtis.
Oleme tänulikud kõigile lapsevanematele ja tööandjatele, kes
leiavad võimaluse teha kooliga praktilist koostööd ning avada
lastele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi. Samuti kutsume üles
endast märku andma kõiki neid Haljala valla ettevõtjaid, kes
oleksid valmis mõne Võsu kooli uudishimuliku õpilase endale
kasvõi mõneks tunniks töövarjuks võtma.
Kontaktid: Gerli Einala, gerli.einala@vosukool.ee; Liina Altroff, +372 56495863
Võsu Kool

Haljala vald toetas 2018. aastal
nii lasteaia- kui ka koolilapsi
Koolilõputoetust nii põhikooli kui ka gümnaasiumilõpetajatele
maksti 47le lapsele kokku 3760 eurot, esimesse klassi minevale
45le lapsele kokku 4500 eurot. Sõidutoetust anti 1160 euro eest.
Haljala valla koolieelsete lasteasutuste vanemate poolt kaetava
osa suuruseks on 30 eurot ühe lapse kohta kuus. Lasteaia nn
kohatasu vähendatakse 50 protsendi võrra teise lapse kohta juhul, kui perest käib korraga lasteaias kaks last ning kohatasust
vabastatakse kolmas ja iga järgmine ühest perest lasteaias käiv
laps. 24 last said 50% lasteaia kohtasu soodustust. Sellisel moel
on toetatud lapsevanemaid 3960 euro ulatuses. Haljala valla
koolides ja lasteaedades toitlustatakse lapsi tasuta. 2018. aastal
võimaldati tasuta toitu lasteaedades 38,000 (toiduainete maksumus) euro ulatuses. Riik eraldab koolilaste toitlustamiseks 1 euro
päevas õpilase kohta, Haljala vald on lisaks tasuta toitlustamisse
panustanud 18,400 eurot.
HVS

2018. aastal alustas politsei
uurimist kokku 82 kuriteojuhtumi kohta (2017. - 40). Tänaseks on avastatud 58 kuritegu
(2017. - 23). Enam kui kolmandiku kuritegudest moodustavad vargused, kelmused ja asja
kahjustamised. Registreeriti ka
23 liikluskuritegu, mille moodustavad kriminaalses joobes ja
korduvalt ilma juhtimisõiguseta
sõitnud juhid.
Politsei üks prioriteet on
lähisuhtevägivalla
ennetamine ja sellele reageerimine.
Kui lähisuhtevägivalla teadete
arv on aastate lõikes püsinud
enam-vähem samal tasemel,
siis
kuritegusid
alustasime
möödunud aastal enam (12), kui
varasemalt (2017. - 5). Lähisuhtevägivald ei ole alati füüsiline
kaklus, vaid ka verbaalne tüli –

Esimesed
kolleegipreemiad
jagatud
Üks tööaasta uuenenud ja ühise meeskonnaga on seljatatud
ning sarnaselt paljude teiste
organisatsioonidega märkasime, tunnustasime ja jagasime
kolleegipreemiad kolmes kategoorias.
Särav tegija 2018 tiitli pälvis
Kristi Aron, kes on aasta vältel
tegutsenud tulemuslikult ja säravalt. Tema kohta on kolleegid

ähvardamine, karjumine, aga ka
teise inimese ignoreerimine või
mõnitamine.
Politsei reageerib nendele
teadetele jõulisemalt, kui esinevad kuriteotunnused alustatakse kindlasti menetlust
ning võimalusel eemaldatakse
vägivallatseja kodust. Lähisuhtevägivallast annavad politseile aina enam teada kõrvalised
inimesed – naabrid, juhuslikud
pealtnägijad, aga ka lähedased.
See on väga positiivne, et ei jääda kõrvaltvaatajateks, vaid läbi
telefonikõne abi palutakse.
Alaealiste poolt toime pandud väärtegude kohta alustati
eelmisel aastal 14 menetlust,
2017. aastal 40. Rikkumised
on enamasti seotud alkoholi
või tubakatoodete tarvitamisega, aga ka juhtimisõiguseta
autorooli istumisega. Varasemate aastatega võrreldes on
toimunud suur langus seoses
taastava õiguse rakendamisega.
Kui varasematel aastatel määras politsei rikkumise toime
pannud alaealisele rahatrahvi,

Kristi Aron

öeldnud, et ta jääb erinevates
situatsioonides endale kindlaks. Ka negatiivsetest situatsioonidest ei lase ta ennast häirida ning särab edasi. Kolleegid
leiavad, et ta on lühikese ajaga
palju teinud. Ta on tähelepanelik detailide ja teiste inimeste
suhtes, poweriga tegija.
Südamega tegija tiiti pälvis
Marju Kirsipu, kes on meie
organisatsiooni väärtuste kand-

siis uus lähenemine pooldab
mittekaristuslike
meetodeid.
Alaealisega viiakse läbi hoiatav
vestlus, ta suunatakse tegema
ühiskondlikkult kasulikku tööd
või kahju heastama, et taastada
endine olukord.
Sõltuvusainete tarvitamine
on väga aktuaalne just suvel
suurüritustel kuhu kogunevad
noored eesti erinevatest paikadest. Õiguserikkumist toimepannud alaealist reeglina antakse üle lapsevanemale, olgu
ta pärit Pärnust või Põlvast ning
selline kõne politseist öösel
kell kolm ei ole lapsevanemate
poolt oodatud ning tuleb üllatusena. Vesteldes noorega pange tähele, kas tema käitumine
on muutunud ning proovige aru
saada millest on see tingitud.
Hiline käitumise muutumise
märkamine võib tuua alaealise
hulkumiseni.
Lapsevanemad
palun jälgige oma lapsi, kellega
suhtleb- kus viibib, et hiljem
nooruselollusest tehtut ei peaks
kahetsema.
Möödunud aastal toimus

Marju Kirsipu

ja ja aasta vältel näidanud üles
suurt pühendumust. Kolleegid
on tema kohta välja toonud
sõnapaarid nagu pikaaegse kogemusega, valla eest väljas, pühendunud, suurepärane kolleeg
ja inimene, tema peale võib alati kindel olla.
Uuendaja 2018 tiitli plävis Kuldar Pärn, kes on aasta
vältel jaganud teadmisi kolleegidega, ta on uuendusmeelne,

Haljala vallas 34 liiklusõnnetust,
milles hukkus üks ja sai viga
kümme inimest. Enamik õnnetusi leidsid aset liiklustihedal
maanteel. 2017. aastal toimus
Haljala valla territooriumil 22
liiklusõnnetust, milles hukkus
kaks ja sai viga kolm inimest.
2018. aastal alustasid politseinikud Haljala valla territooriumil kokku 943 väärteomenetlust. Valdava osa, kokku
881 menetlust, moodustavad
liiklusseaduse rikkumised, mis
pannakse toime enamasti just
maanteel, valda läbival Tallinn-Narva trassil.
Turvalisema elukeskkonna
parandamisel saab iga inimene oma panuse anda. Selleks,
et aidata, ei pea ise ohtlikku
konflikti sekkuma. Telefon on
pea kõigil taskus. Tehes kõne
Häirekeskusesse saab politsei
juhtumist teada: olgu selleks
siis tänavapildis ebakindlalt liikuvast sõidukist või naaberkorterist kaugele kostuv joomatüli.

Kuldar Pärn

kastist välja mõtleja. Kolleegid
on tema kohta kasutanud väljendeid: ideede generaator,
laia silmaringiga, terav pliiats,
lahendustele orienteeritud tegelane. Veel on öeldud, et ta on
abivalmis ja ei ütle kunagi EI,
kui abi on vaja. Keskkonnaalastes teadmistes saab alati tema
peale loota.
HVS

Vaade uude tegevusaastasse
2019. aasta on kuulutatud eesti
keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevustega väärtustada eesti keelt ning tähistada
eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.
Käesolev aasta on ka laulu - ja tantsupeo aasta, mille
ametlikku tuletoomist tõrvikuga võõrustame 27. ja 28. juunil
merd mööda Eisma sadamast
läbi Vergi ja Käsmu rongkäiguga
Võsule. Tule hoidmist vallakeskuses tähistame suure rahvapeoga. Samuti on au korraldada juunis Võsul maakaitsepäev,
et jagada Vabariigi Presidendi
poolt saadetud Võidupüha tuld
maakonna teistesse omavalitsustesse.
Vallakodanikke
1.01.2019
seisuga oli 4383 (1.01.2018 oli
4390), seega toimus väike kahanemine. Rõõmustas sündide
arv, mida oli kokku 38, neist 12
tüdrukut ja 26 poissi.
Selle aasta eelarve kulutused
on suunatud pikaajaliste eesmärkide saavutamisele ja hoidmisele nagu haridus, tervishoid,
turvalisus, korras vallamajandus
ja igaühe parem toimetulek.
2019. on investeeringuteks planeeritud 1 765 286 eurot.
Haljala Kooli uue hoone

projekteerimiseks ja vana lammutamiseks on eelarvesse planeeritud 860 286 eurot, millest
85 protsenti saab kaetud EL
toetusest.
Kodupaiga sotsiaalmajas Põdruse külas on planeeritud 4
korteri remont, mille hinnaks
kujuneb ca 50 000 eurot. Esitame taotluse KredEx-ile vee- ja
kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks sotsiaalmajas.
Tänavu ehitatakse välja Haljalas asuva Tallinna mnt III
etapp kuni Uue tänava alguseni.
Eelarves on planeeritud selle jaoks 99 000 eurot, millest
EAS-i toetusena on planeeritud
85 protsenti.
Mere
tänava
kaasajastamiseks Võsul on eelarvesse
planeeritud 20 000 eurot, et
osaleda koostöös Eesti Arhitektide Liiduga „Hea avalik ruum“
programmis. Selle käigus on
plaanis muuta tänav liiklusohutumaks, uuendada tänavavalgustus, tee katend ja bussijaama
väljak.
Projekteerime ja ehitame
välja turvalise ja valgustatud
kõnnitee Kingu sillast kuni Simona sillani Võsul, mille maksumuseks kujuneb 120 000
eurot.

Haljala valla tänavavalgustuse
rekonstrueerimiseks on eelarves 30 000 eurot, lisaraha plaanime taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK).
Võsu ranna-ala arendusprojekti kogumaksumuseks on
724 347 eurot, millest toetusena
tuleb läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kuni 85
protsenti abikõlbulikest tegevustest, selleks on eelarvesse
planeeritud projekteerimise ja
ehitamise kulud summas 350
000 eurot.
Võsu kooli staadioni korrastamist alustati 2017.a. Ehitustööde maksumuseks kujunes
tollal 21 483 eurot. Hetkel on
staadioni ehitus lõpetamata ning sel aastal on staadioni jooksurajale vaja paigutada
kummimatid, mille maksumuseks kujuneb umbes 21 000
eurot.
Võsu koolimaja vanem ajalooline osa on plaanis rekonstrueerida
energiatõhusamaks
parendades hoone ventilatsiooni ja küttesüsteemi ning soojustada fassaad. Detailplaneeringu
menetlemise käigus planeeritakse lasteaia jaoks ruumid 2
rühmale. Selleks korraldatakse

arhitektuurse eskiislahenduse
ideevõistlus, milleks on eelarves 20 000 eurot. Vahendid
kooli ja lasteaia taristu kaasajastamise nõuetele vastavusse
viimiseks taotletakse Euroopa
Liidu struktuurivahenditest.
Võsu rannaklubis on plaanis
projekteerida
küttesüsteem,
elektrijuhtmestik, ventilatsioon
ning vee- ja kanalisatsioonitorustik, selleks on eelarves 50
000 eurot, millest toetusena on
planeeritud 80%.
Võsu Spordihoone kütte ja
ventilatsiooniseadmete projekteerimiseks on eelarves planeeritud 50 000 eurot, millest toetusena taotleme 70 protsenti.
AS Haljala Soojus rekonstrueerib KIK-i toetusega Vergi
küla reoveepuhasti, et järgmistel aastatel laiendada ja rekonstrueerida kanalisatsioonitorustikku.
Osaleme jätkuvalt hajaasustuse programmis ning kodud
tuleohutuks projektis, mille
eesmärk on aidata lahendada
toimetulekuraskustes leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid.
Sajaga edasi Haljala vald.
Haljala Vallavalitsus

veebruar 2019
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Valimistel on igal häälel jõud
Riigikogu valimised 2019

MÕNE REAGA

2018. aasta eelarve ülevaade
Põhitegevuse- ja investeerimistegevuse kulud

Valimispiirkond nr 6 Lääne-Virumaa

Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue
Riigikogu koosseisu.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel
valimistel (vastavalt 557 ja 451),
mistõttu tasub varakult välja
selgitada, kus täpsemalt teie
kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus,
mille leiate aadressilt kaart.
rahvastikuregister.ee. Neljal
esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb
enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja
teistes populaarsetes paikades.
Seega, kui valik on langetatud,
on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud
kohalikke omavalitsusi tegema
mobiilseid valimisjaoskondi –
ehk et 25.-27. veebruarini, kui
kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval
näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise
küla raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada
vaid kandidaadi poolt, kes on
üles seatud tema ringkonnas.
Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga.

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee
Kui elukohaandmetega tekib
probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi
saab vormistada paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti võib
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui
e-posti teel.
Korraldajatena
on
meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda
ei mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud küberturvalisuse tähtsust.
Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo või
muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd

erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede ja
meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö“
märksõna, millega annab palju
ära teha – meiega koos aitavad
valimisi läbi viia oma valdkonna
asjatundlikud asutused, kes on
abiks nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril.
E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja
kestab ööpäevaringselt kuni
kolmapäeva, 27. veebruari kella
18-ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan
meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras
ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole

lubatud. Elektroonilist häält on
võimalik eelhääletamise ajal
muuta, sel juhul jääb kehtima
hilisem hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma
e-häält enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24.
veebruarini saab olenemata
elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas maakonnas
avatud vähemalt üks jaoskond,
kus saab hääletada väljaspool
elukohta. Valimispäeval, 3.
märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses
jaoskonnas.

Haljala vallas on kaks valimisjaoskonda
Uue Haljala valla moodustamisega on vallas toimunud
palju muudatusi - ka valimiste
korraldamises. Varasema nelja valimisjaoskonna asemel on
nüüdsest kaks valimisjaoskonda: Võsu ja Haljala.
Muudatused puudutavad eelkõige neid valijaid, kes siiani
kuulusid Vihula ja Karepa valimisjaoskondade territooriumile.
Uue korralduse kohaselt
kuuluvad nüüd Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja, Kakuvälja
ja Sagadi külad valimisjaoskonda nr 1 (Võsu)
Toolse, Karepa, Tidriku,
Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea, Pajuveski, Karula, Noonu,

Annikvere, Salatse, Metsiku,
Adaka, Paasi, Triigi, Vihula,
Haili, Kosta ja Villandi külad
kuuluvad valimisjaoskonda nr
2 (Haljala)
Võsu valimisjaoskond asub
Võsu Rannaklubi hoones.
Haljala valimisjaoskond asub
Haljala Rahvamajas Haljala
teenuskeskuses
(Rakvere
mnt 3, Haljala alevik) hääletada ei saa.
Riigikogu valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul.
Palume valima minnes kindlasti
kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Siseministeerium saadab hiljemalt 11. veebruariks igale valijale valijakaardi.

Kuni 16. veebruarini võib
valija, kes ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on
vigu, pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.
21.- 24. veebruaril on inimestel võimalik hääletada ka maakonnakeskustes. Meie maakonnas on selleks Rakvere linna
valimisjaoskond nr 2. Valimisjaoskond asub Lääne-Virumaa
Keskraamatukogu
ruumides
(Lai tn 7, Rakvere). Hääletamine
algab kell 12 ja lõpeb kell 20.
Kui valija terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist esitades vallavalitsusele või otse jaoskonnako-

misjonile, kuni valimispäeva
kella 14ni kirjaliku avalduse.
Valimispäeval kella 9st kuni
14ni võib valija esitada kodus
hääletamise taotluse telefoni
teel jaoskonnakomisjonile.
Kui jaoskonnakomisjon leiab,
et taotlus ei ole põhjendatud,
teavitab ta taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest selle
esitajat.
Kogu info valimiste korraldamise kohta on leitav www.valimised.ee. Valijatele on tööajal
avatud infotelefon 631 6633.

KAS HALJALAL
PEAKS OLEMA
ALEVIKUVANEM?

Seetõttu tekib küsimus, miks
me peaksime veel eraldi valima
alevikuvanema? Kõik on ju niigi
lähedal ja olemas. Kõik toimib.
Vaadates suuremat pilti ja
tulevikku, võib olukord meie
jaoks muutuda. Ühe võimaliku
stsenaariumina läheb haldusreform kolme-nelja aasta pärast
edasi ning Haljala vald liitub
oma naabervaldadega. Moodustub poole maakonna suurune vald ja olukord on hoopis
teine - Haljala alevik ei suuda
olla enam vallakeskus. Alevikult
kaob fookus ja meie hääl jääb
kaasa rääkimisel nõrgemaks.
Oleme siis suure valla mõistes
üks tavaline väike küla.
Mis Te arvate, kui me ei
ootaks kolm-neli aastat, vaid

valiks juba lähiajal Haljalale
alevikuvanema? Põhjuseid on
mitmeid. Kõik meie ümbritsevad külad (Auküla, Lihulõpe,
Idavere, Kisuvere, Tatruse, Vanamõisa ja Võle) valivad külavanema ja moodustavad teovõimelise Haljala kandikogu.
Me ei tohiks siin kõrvale jääda.
Üheskoos suudame rohkem ja
paremini! Alevikuvanem saab
esindada asula elanikke ja nende muresid ning tõstatada elanike jaoks oluliste küsimuste
arutamist omavalitsuses.
Alevikuvanema amet kahjuks
ei ole tasustatud, aga uhke rinnamärk ülesannete täitmiseks
tuleb kindlasti. Statuudis on ära
toodud üks kohustus: vanem on
kohustatud näitama üles aktiiv-

sust külas ühistegevuse organiseerimisel, toetama külaelanike
omaalgatusvõimet ja ärgitama
külaelanikke koostööle.
Märtsis 2019 toimub Haljala
alevikuvanema valimise üldkoosolek. Koosoleku kutse ilmub Haljala valla lehes. Palun
mõelge juba täna, kes võiks olla
sobiv kandidaat alevikuvanema
kohale ja tehke talle ettepanek
kandideerimiseks. Haljala valla aleviku- ja külavanema ning
piirkondliku
kogukonnakogu
statuudi leiad tutvumiseks valla
kodulehelt.

Haljala alevik on olnud läbi ajaloo vallakeskus. Alevikus elab
üle tuhande inimese ja täna vallaelu sujub. On hästi toimiv ja
renoveeritud lasteaed, tugev põhikool ja peagi valmiv uus koolimaja. On uus katlamaja ja kergliiklustee Virumaa suurimasse
ostukeskusesse. On oma pood ja
pakiautomaat, oma kirik ja pubi.
On aktiivne noortekeskus ja
maakonna ilusaim kultuurimaja.
Isegi vallamaja tuuakse tagasi ja
volikogus on meie eest seismas
omad inimesed.

Ühinenud Haljala valla esimese eelarveaasta tuludes oli ülelaekumine ning planeeritud kuludes ülekulu ei tekkinud.
Eelarve tulud olid planeeritud 6 411 198 eurot ja täitmine
6 349 842 eurot. Tulude väiksem täitmine on tingitud sellest, et
Haljala kooli ehitamise toetus (143 000 eurot) laekub 2019. aastal.
Tulumaksu laekumine valla eelarves oli 2018. aastal korralik,
eelarvestatud sai konservatiivselt 3 650 000 eurot, sellest ka
54 199 eurot ülelaekumine. Maamaksu oli planeeritud 310 000
eurot, millest laekus 11 363 eurot rohkem.
Põhitegevuse- ja investeerimistegevuse kulude eelarvesse oli
planeeritud 6 327 662 eurot ning täitmine oli 6 095 321 eurot.
Rahandusosakond

2019. aasta muudatused
seoses maamaksuga
Peagi laekuvad maamaksuteated maaomanike postkasti või sõnumina mobiilile. Maksuteateid on võimalik vaadata ka id-kaardiga sisselogides Maksu-ja Tolliameti lehele.
Maamaksumäärad on samad, mis olid eelmisel aastal. Küll aga
võivad olla muutunud maamaksu summad, sest seoses katastriandmete kaasajastamisega muutusid paljude maade maksustamishinnad.
Maamaksu erinevuse korral saab kontrollida andmeid
Maa-ameti geoportaalis kõlvikute päringus. Selleks on vajalik
eelpooltoodud lehele sisestada katastriüksuse aadress.
Katastriandmete kaasajastamine tähendab seda, et katastriüksuste ülelennuga on täpsustunud kõlvikute andmed.
Katastriüksused võivad koosneda järgmistest kõlvikutest:
õuemaa, muu maa, looduslik rohumaa, haritav maa ja metsamaa. Kõlvikute muutus võib olla seotud näiteks sellega, et looduslikule rohumaale on kasvanud juba mets või samuti võib olla
laiendatud õueala jne. Vastavalt sellele on ka nimetatud kõlviku
pindala suurenenud või vähenenud.
Maamaksu kohta saab infot Haljala Vallavalitsusest telefonil
327 8220 või 5336 4214 või ekirjaga marju.kirsipu@haljala.ee
HVS

HVS

Head kaasalöömis soovides,
Veiko Veiert

Võsu ranna-ala uueneb
Tänavu alustab vallavalitsus Võsu ranna-ala uuendamise projektiga, mille käigus ehitatakse välja valgustatud parkla 152-le autole ja neljale bussile, kaks WC- ja duššimaja, liumägi, kaks laste
mänguväljakut, lavatsid, väike veeratas, virgestusala, rannajalgpalli ja –korvpalliväljak, pump track skills rada.
Planeeringuala piires haljastust ei likvideerita. Kõik lahendsed
sobitatakse harmooniliselt olemasolevate looduslike objektide
ning pinnavormidega.
Tööde teostamiseks on planeeritud kaks aastat.
HVS
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Määrati sotsiaaltotus kaheksale isikule kokku summas 1 095,81
eurot.
Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus tugiisikuteenuse
eest tasumiseks.
Määrati kahele õpilasele huvitegevuse toetus.
Väljastati ehitusluba Karula külas Neljapäeva katastriüksusele
sauna püstitamiseks, Käsmu külas Põllu tn 10 katastriüksusele
abihoone püstitamiseks ja Varangu külas Kalanduse katastriüksusel olemasoleva lauda ja tahkesõnnikuhoidla ümberehitamiseks.
Anti kasutusluba Võsu alevikus Kalda tn 2a asuvale üksikelamule.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja talveperioodil korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kinnitati Haljala valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi tulemused ja nimetati Haljala valla
Spordikeskuse juhataja ametikohale Avo Seidelberg.
Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu raamatute kustutusakt.
Muudeti Haljala valla 2018. aasta kinnitatud eelarve põhitegevuse kulude jaotust.
Otsustati moodustada Haljala vallas kaks valimisjaoskonda
Võsu ja Haljala.
Väljastati reklaamiluba Eesti Reformierakonnale reklaami
paigaldamiseks Haljala alevikus Tallinna mnt 1 kinnistule.
Otsustati eraldada reservfondist 920,00 eurot rahvahääletuse
läbiviimiseks.
Otsustati osaleda koostöös Eesti Arhitektide Liiduga Hea
Avalik Ruum programmis, mille omaosalus vallale on ligikaudu
20 000 eurot, esitada raha eraldamiseks Haljala valla 2019 eelarve eelnõu muutmise ettepanek ja edastada programmis osalemise ettepanek seisukoha kujundamiseks volikogu vastavatele
komisjonidele.
Otsustati tasuda kinnistuomanike poolt tehtud Pondri tee
hoolduskulude arved summas 306,50 eurot valla eelarvest kuna
Pondri tee on volikogu määrusega kinnitatud avaliku huvi omavaks teeks ja tee hoolduskulud on omavalitsuse kanda.
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Väljastati reklaamiluba Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale
reklaami paigaldamiseks Haljala alevikus Rakvere mnt 15 kinnistule.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 500
eurot kuus ajavahemikus jaanuar – mai 2019 MTÜ-le Rakvere Korvpall korvpallitreeningute läbiviimiseks Haljala valla I-IV
klassi õpilastele.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 300 eurot kuus ajavahemikus jaanuar – mai 2019 MTÜ-le Caaro SK
maadlustreeningute läbiviimiseks Haljala valla õpilastele.
Kooskõlastati Võsu Kooli palgakorralduse põhimõtted.
Otsustati esitada Haljala Vallavolikogu otsuse „Haljala Vallavolikogu 20.märtsi 2018 otsuse nr 40 „Kinnistutele Merekooli tn
3 ja Merekooli tn 5, Käsmu küla, Haljala vald reaalservituutide
seadmine“ muutmine“ eelnõu volikogule menetlemiseks.
Otsustati edastada MTÜ Käsmu Külaselts ettepanek, sooviga rajada Käsmus asuvale Laane tee 6 kinnistu ühele osale laste
mänguväljak ja võtta see osa vallalt tasuta kasutusse, seisukoha
kujundamiseks vallavolikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute
komisjonile.

Tasub teada

veebruar 2019

Ehitustegevusest ja ehitisregistrisse
kandmata hoonetest
Tiit Jõgi

Haljala vallavalitsuse
järelevalveametnik

Möödunud aastal tuvastati Haljala vallas
50 ehitusseadustiku
rikkumist. Enamus
inimestest kõrvaldasid
puudused pärast vallavalitsuse ettekirjutuse
tegemist, nende suhtes
sanktsioone ei kohaldatud.
Kahjuks on inimesi, kes tahtlikult seadusi eiravad- ehitatakse ehitusloata ja vallavalitsust
teavitamata, ehitatakse võõrale
maale, ehitatakse maaüksusele,
kus detailplaneering seda keelab jne.
Juhin tähelepanu, et füüsilistest isikutest ettekirjutuse eirajatele saab määrata sunniraha
kuni 6400 eurot ning juriidilistele isikutele kuni 64000 eurot
(ehitusseadustik § 133). Ehitusloata ehitamise eest saab füüsilisele isikule määrata rahatrahvi
kuni 1200 eurot ning juriidilisele isikule kuni 32000 eurot
(ehitusseadustik § 138).
Lahemaa rahvuspargi piiranguvööndis tuleb juhinduda ka
looduskaitseseadusest ja Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast.
Tuletaksin veelkord meelde ehitusseadustiku nõudeid,
mida ehitise omanik peaks
teadma:
Elamu ja selle teenindamiseks vajaliku hoone ehitisealuse pinnaga 20-60 m2 ja kuni

Foto: illustratiivne

5 m kõrge püstitamisel esita
vallavalitsusele ehitusteatis ja
ehitusprojekt, ümberehitamisel (soojustamisel, katusekatte
vahetamisel kui muutub katte
materjal jm, väljaarvatud osa
asendamisel samaväärsega) esita vallavalitsusele ehitusteatis,
laiendamisel kuni 33 % esita
ehitusteatis, laiendamisel üle
33% esita ehitusteatis ja ehitusprojekt. Hoone lammutamisel
esita ehitusteatis ja ehitusprojekt.
Kui ehitusalune pind on 2060 m2 ja üle 5 m kõrge, siis
taotle ehitusluba (esita ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga), ümberehitamisel esita
ehitusteatis ja ehitusprojekt,
laiendamisel kuni 33% esita
ehitusteatis ja ehitusprojekt,
laiendamisel üle 33% taotle ehitusluba ja hoone lammutamisel
taotle ehitusluba.
Kui ehitusalune pind on
üle 60 m2 siis taotle ehitusluba, ümberehitamisel esita
ehitusteatis ja ehitusprojekt,
laiendamisel kuni 33% esita
ehitusteatis ja ehitusprojekt,
laiendamisel üle 33% taotle ehi-

tusluba ja hoone lammutamisel
taotle ehitusluba.
Kui pind on 0-20 m2 ja kuni
5 m siis pole vaja omavalitsust
ehitamisest (väljaarvatud mitteelamu). Lahemaa rahvuspargi
piiranguvööndis on ehitamiseks vajalik kaitseala valitseja
(Keskkonnaamet) nõusolek.
Juhin tähelepanu, et ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel ja laiendamisel üle 33
% tuleb taotleda vallavalitsuselt
projekteerimistingimusi
ja seejärel ehitusluba. Hoone
püstitamisel
üldplaneeringus
määratletud detailplaneeringu
kohustusega aladel eeldab aga
detailplaneeringu olemasolu.
Tuletan meelde, et ehitisregistri andmed korrastatakse hiljemalt 2020 aasta 1. jaanuariks
ning selleks ajaks peavad kõik
hooned olema ehitisregistris.
Ehitisregistrist saab kontrollida, kas kõik kinnistu hooned
on kantud registrisse.
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 kehtivast ehitusseadustikust.
Ebaseaduslikult
ehitatud
hoonete mitte seadustamise korral koostab vallavalitsus
omanikule ettekirjutuse ning
kohustab ebaseaduslikku ehitist seadustama.
Kohustuse täitmiseks sundimiseks on sunniraha ülemmäär
füüsilisele isikule 10 000 eurot ja juriidilisele isikule
100 000 eurot (ehitusseadustiku ja planeerimisseadustiku
rakendamise seadus § 29 lg 9).
Ebaseaduslik ehitis tuvastatakse Maa-ameti kaardirakenduse
ortofotode järgi.
Vältimaks järelevalveametniku sekkumist, palun ehitamisel
kinni pidada ehitusseadustikus
sätestatust ja ärgem viivitagem
ehitisregistris puudu olevate
hoonete seadustamisega.
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Määrati sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku
summas 1800 eurot.
Määrati ühele isikule eluruumi tagamise teenus.
Määrati ühele isikule täisealise isiku hooldus ja hooldajale
hooldajatoetus.
Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus lasteaia kohamaksu tasumiseks ja transpordi osaliseks hüvitamiseks.
Määrati koduteenus üheteistkümnele isikule.
Määrati ühele isikule tugiisikuteenus.
Esitati ettepanekud Haljala valla 2019 eelarve eelnõu muutmiseks ja kujundati esisukoht esitatud muudatusettepanekute
osas.
Otsustati võtta vastu VIRU VARAHALDUS OÜ koostatud Käsmu küla Ranna tee 13 kinnistu detailplaneering (töö nr 81-0516),
korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Väljastati ehitusluba Eisma külas Uutmaa katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetust summas 450
eurot ühe kuu kohta ajavahemikus jaanuar - mai 2019 Merkuur
OÜ-le, tehnoloogia huviringi läbiviimiseks Võsu Koolis.
Väljastati projekteerimistingimused Noonu külas Oskari katastriüksusel olemasoleva elamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust ja Haljala alevikus
Võsu mnt 25 katastriüksusele olemasoleva elamu laiendamiseks
üle 33% esialgu kavandatud mahust.
Otsustati - Eisma, Rutja, Karepa, Tidriku ja Toolse külade
määramiseks Kunda Ühisgümnaasiumi teeninduspiirkonda küsida seisukohta Viru-Nigula Vallavalitsuselt ja tutvustada elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimusi hariduskomisjonis.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks.
Otsustati väljastada Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale
reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare
kinnistule ja Circle K Eesti ASle reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Haljala alevikus Rakvere mnt 26 kinnistule.
Tehti volikogule ettepanek võõrandada otsustuskorras naaberkinnistu omanikule Margus Ristile Võsu alevikus Jõe tn 9a
katastriüksus, pindalaga 78m2, hinnaga 45 €/m2 kokku, lõpphinnaga 3510 eurot ja esitati vastav eelnõu.
Otsustati võtta Karepa Seltsile kuuluvas Karepa Rahvamajas
üürile mitteeluruumid, üldpinnaga 41,4 m², raamatukoguteenuse
osutamise eesmärgil.

Möödunud aastal rahastas Haljala vald huviharidust
ja huvitegevust ligi 100 000 euro ulatuses
Kristi Aron
Abivallavanem

Alates 2017. aasta
oktoobrist pani riik õla
alla kohaliku elaniku
(7-19-aastase noore)
huvihariduse ja huvitegevuse harrastamise
võimaldamisele. Pooleteise aasta kohta teeb
see ca 115 000 eurot,
millest 81 000 eurot
moodustab 2018. aastaks eraldatud sihtotstarbeline toetus.
Lisaks toetasime Haljala valla
eelarvest huvihariduse vahendite soetamiset ja ringijuhtide
tasustamist.
Haljala Kool pakub kokku 21
erinevat huvitegevuse võimalust, milles kokku osaleb 255
last. Võsu Koolis on 14 erinevat
huviringi 122 lapsele. Haljala

Rahvamaja juures on 6 erinevat võimalust 88 noorele. Need
arvud näitavad, et Haljala valla
noored on aktiivsed ning osalevad mitmes huvitegevuses.
81 000 eurot on aga suur
summa ning õigustatult tekib
küsimus, mida sellega tehti?
Lisaks ülalmainitule käivitati
Haljala Koolis 2017/2018 õppeaastal
psühholoogia-alane
ringitegevus. Nii Haljala kui
ka Võsu kooli juures on avatud
tehnikaringid (automudelism,
robootika), mille juhendajaid
on tasustatud ning on soetatud
ka vahendeid kokku 20 092
euro ulatuses. 2018. aasta sügisel alustas MTÜ Rakvere Korvpall
korvpallitreeningutega
I-IV klassi õpilastele ning MTÜ
Caaro SK maadlustreeningutega erinevas vanuses noortele.
Võsu koolis viidi 2018. aasta
septembris läbi sissejuhatav
koolitus purjespordimaailma.
Teenuse kättesaadavus on
paranenud ka tänu huvihariduse ja huvitegevuse kulutuste
ning transpordi hüvitamisele.
Lapsed on oma valikutes vabamad, kuna hetkel kaetakse 100
protsenti esimese huvitegevuse

maksumusest ja 50 protsenti
teise huvitegevuse maksumusest.
Populaarsemad huvihariduse ja huvitegevuse teenuse osutajad on Rakvere Spordikool 15,
Rakvere Muusikakool 10, Spordiklubi RP Combat 16, OÜ Esteetika- ja Tantsukool 16, MTÜ
JK Tarvas 12, K-Tantsukool
MTÜ 11, MTÜ Arma Ratsakool
7 ning MTÜ Rakvere Korvpall
20 tegevuses osaleva Haljala
valla noorega.
Sel moel on toetatud üle 130
noore osalemist erinevates tegevustes kokku 66 753 euro
ulatuses. Transpordidotatsiooni
maksti noortele esitatud piletite või vanemate sõidupäevikute
alusel välja 11 923 euro jagu.
Kui 2017. aasta 1. oktoobril
oli Haljala valla noortel (endisel
Haljala ja Vihula vallal kokku)
erinevaid huvitegevuses ja huvihariduses osalemise võimalusi 57, siis käesolevaks hetkeks
on number justkui ümber pööratud – võimalusi on kokku 76.
Olenemata sellest, et varasema perioodi ebapiisav statistika
ei võimalda hetkel väga täpselt
hinnata tegevuste mõju noorte

osalusele (statistika oli olemas
tegevuste lõikes, mitte üksikisiku tasandil), saab väita, et noorte osalus on suurenenud.
Haljala vallas on 472 7-19aastast noort ja neil on ühte kokku
võimalik osaleda 76 tegevuses.
Hetke seisuga osaleb kõikides
tegevustes kokku 672 ehk üks
noor inimene osaleb 1,4 tegevuses.
Oleme planeerinud jätkata
huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise toetamist samasugusel määral ka 2019. aastal. Jätkame huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmist, kuid
alates 2019. aasta septembrist
kehtestatakse
vallavalitsuse
poolt piirmäärad, et tagada huvialade võrdne kohtlemine ning
võimalikult paljudele noortele
toetuse saamise võimalus. Oleme orienteeritud kohapealse
teenuse parendamisele ja valiku mitmekesistamisele.
Selle kõige aluseks on detsembris volikogus vastuvõetud
huvihariduse ja huvitegevuse
kava (perioodiks 2019 – 2022).
Huvihariduse ja huvitegevuse kava on kättesaadav Haljala
valla kodulehel.

Möödunud aastal toimusid suured
muutused sotsiaalvaldkonnas
Klaarika Adonov

Sotsiaaltöö juht

2018. aastat eristas
eelnevatest aastatest
asjaolu, et valla territoorium suurenes vahepeal oluliselt, seega oli
väljakutseks sotsiaaltöö
tagamine kogu valla
piires. 2018. aastal
oli sotsiaalvaldkonna
eelarve kokku 371 179
eurot.
19.02.2018 asusin Haljala Vallavalitsuse sotsiaaltöö juhi ametikohale. Esmalt vaatasime üle
osakonnas tervikuna kogu sotsiaaltöö sisu, et sotsiaaltöötajal
oleks rohkem aega inimeste
jaoks ning püüda vähendada
sotsiaaltöötajate paberimajandust, mis on saanud lahutamatuks osaks töös inimestega.
Ikka on nii, et tehnilises kontekstis on vajalik jälg maha jätta
ja koostada aruandeid, dokumenteerida ja kõike täpselt kirja panna.
Haljala vallas töötab kolm
sotsiaaltöö spetsialisti, üks lastekaitsespetsialist ning kaks tugitöötajat projekti raames.
Möödunud aasta suurim
ja tähtsaim töö oli ühinenud
omavalitsuse sotsiaalvaldkonna õigusaktide ühtlustamine, muutmine. Kokku vajas
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muutmist 18 õigusakti, millest
31.12.18 seisuga sai muudetud
16. Lisaks on kehtestatud 2 uut
korda, mis varasemalt puudusid
(puudutab asenduskoduteenust
ja järelhooldust ning puuetega
inimeste elukoha füüsilist kohandamist).
See oli vajalik seetõttu, et
kogu valdkonna töö toimuks
ühtsetel
alustel ning
oleks kooskõlas muude vabariigis
kehtivate
õigusaktidega.
K õ i g e
olulisemaks
Haljala Vall avo l i ko g u
õigusaktiks
oli sotsiaaltoetusi ja sotsiaalteenuseid
puudutav kord (Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord),
nimetaksin seda koguni sotsiaalvaldkonna piibliks.
See kord sätestab Haljala
valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning Haljala
valla osutatavate ja korraldatavate sotsiaalteenuste taotlemise
ja osutamise tingimused.
Haljala vallas makstakse kokku 11 erinevat sotsiaaltoetust
ning osutatakse 10 sotsiaalteenust.
Abivajadusest mitte sõltuvate
toetuste maksmisel võetakse

aluseks madala sissetuleku piir.
Haljala Vallavolikogu on kehtestanud madala netosissetuleku piiriks 420 eurot kuus ja iga
järgneva pereliikme kohta 300
eurot kuus.
2018 aasta näitas, et Vallavalitsus tegi valdavalt positiivseid
otsuseid toetuste eraldamiseks.
Mitte positiivseid otsuseid oli
üksikuid.
Elanike
hulgas
on
tekitanud
küsimusi
eakate
tähtpäeva
toetus. Eelmisel aastal käisime
suuremalt
jaolt eakaid
kodudes
õnnitlemas
(80- ndal ja 85- ndal sünnipäeval, 90 aastastel ja vanematel
isikutel iga järgnev sünnipäev).
Kui on eakaid, kes ei soovi, et
vallavalitsus neid õnnitlema
tuleb, andke sellest sotsiaalosakonnale teada.
Lisaks õigusaktide muutmisele oli 2018 aasta märksõnaks
projektid. Projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ raames pakutakse kuni
28.02.2019 koduteenust ja tugiisikuteenust. Projekti raames
on teenusel 24 inimest.
Lisaks kirjutasin suveperioodil projekti „Puuetega inimeste

2019. aastal on
sotsiaalosakonna
peamisteks märksõnadeks vajalike teenuste
kaardistamine, abivajajate nõustamine ja
abistamine, võimalusel
eurorahade kasutamine
läbi projektitaotluste.

elukoha füüsiline kohandamine“ ning selle projekti raames
on võimalik kohandada puudega inimese elukohta tema erivajadusest lähtuvalt.
Selle aasta alguses peaks avanema uus taotlusvoor ning taas
on võimalik omavalitsusel toetuse abiga kohandada puuetega
inimeste eluruume.
Projekti „500 kodu tuleohtuks“ raames on olnud võimalik
uuendada vähekindlustatud perekondade küttesüsteeme (pliidid, ahjud ja elektrijuhtmestik).
Antud projekti eelarve puhul
on finantseerijaks 50% ulatuses Haljala vald ning 50% annab
toetusena riik.
Lisaks on möödunud aastast
eredalt meelde jäänud suvine
piknik, ekskursioonid eakatele
ning 16.12.18 toimunud eakate
jõulupidu. On hea meel tõdeda,
et inimesed on nendel üritustel aktiivselt osalenud ning latt,
millest sellel aastal üle hüpata,
on üsna kõrge.
2019. aastal on sotsiaalosakonna peamisteks märksõnadeks vajalike teenuste kaardistamine, abivajajate nõustamine
ja abistamine, võimalusel eurorahade kasutamine läbi projektitaotluste.
Oma muredega võib alati sotsiaalosakonda pöörduda ning
julgustan abivajajatest teavitama.

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
Otsustati lükata tagasi kõik riigihankele „Haljala koolihoone
põhi- ja tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine” esitatud pakkumused.
Määrati Lobi külas asuva Kraavi katastriüksuse ja Otsa katastriüksuse piiride muutmisel tekkivate katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Otsustati nõustuda Käsmu külas asuva Neeme tee 70 katastriüksuse jagamisega ja uutes piirides katastriüksuste moodustamisega, määrati tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Otsustati nõustuda Korjuse külas asuva vaba põllumajandusmaa maatüki A66, ligikaudse pindalaga 12,8 ha (moodustatava
katastriüksuse nimi Pärtlinõmme), Võhma külas asuvate vaba
põllumajandusmaa maatükkide A70, ligikaudse pindalaga 10,0
ha (moodustatava katastriüksuse nimi Oina) ja A85, ligikaudse
pindalaga 15,2 ha (moodustatava katastriüksuse nimi Klauksenõmme) kasutusvaldusesse andmisega Ero-Hansu Talu (füüsilisest isikust ettevõtja Hanno Nõmme).
Otsustati võtta tagasi Haljala valla Kultuurikeskuse moodustamise ja põhimääruse kinnitamise eelnõud ning alustada Haljala
Rahvamaja põhimääruse ja töölepingute muutmisega.
Otsustati võtta suund noorsootöö teenuse sisse ostmiseks
hanke korras ja planeerida hanke korraldamine võimalusel 2019
I poolaastal.

17.01.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus viieteistkümnele isikule kokku summas
4210 eurot.
Määrati täiesealise isiku hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
Otsustati jätta vaie Haljala Vallavalitsuse 05.12.2018 korralduse nr 619 kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.
Väljastati ehitusluba Auküla külas Abrami katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Eisma külas Ranna vkt 6 katastriüksusele rajatud biopuhastile.
Väljastati projekteerimistingimused Varangu külas Mäehansu
katastriüksusele küün-ladu püstitamiseks.
Väljastati projektlaagri tegevusluba MTÜ-le Toolse Okkad,
ajavahemikuks 14.07.2019– 18.08.2019 .
Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja kolm jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks.
Otsustati seada Haljala alevikus Sõstra tn 2, 4 ja 8 katastriüksustele hoonestusõigus pideva avaliku teavitamise korras.
Väljastati reklaamiluba Eesti Keskerakonnale reklaami paigaldamiseks Haljala alevikus Võsu mnt 5 kinnistule.
Tehti volikogule ettepanek Annikvere kooli kinnistu võõrandamiseks otsustuskorras.
Esitati Haljala valla 2019 eelarve eelnõu muudatusettepanekud volikogule menetlemiseks.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 18

Haljala Vallavalitsus ootab ettepanekuid
2019. aasta kaasava eelarve rakendamiseks
Haljala Vallavalitsus
korraldab 7. jaanuarist
kuni 10. veebruarini
ettepanekute ja ideede
kogumise 2019. aasta
kaasava eelarve rakendamise jaoks. Eelarve
suurus on 10 000 eurot.
Arvesse lähevad vallaga seotud
avalikku hüve pakkuvad objektid, millest ei teki ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate
eelarvetele.
Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on viia ellu mõni
uus idee või leida lahendus olulisele valupunktile vallas.
Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule
ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist ja koostöö
soosimist.
Teoks tehakse rahvalt enim
hääli saanud ettepanek või ettepanekud, kui nende realiseerimine mahub kaasava eelarve
summa piiresse.

ETTEPANEKU ESITAMINE:
Ettepanekuid võib esitada iga
vähemalt 16-aastane isik. Ettepanekud esitatakse ajavahemikul 7.01-10.02.2019 paberkandjal aadressil Mere tn 6, 45501
Võsu alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee.

takse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i lehel ning
pannakse rahvahääletusele.

HÄÄLETAMINE: TOIMUB
1.-14. APRILL 2019.
Hääletada
saab
vähemalt
16-aastane Haljala valla elanik
paberkandjal vallamajas ja valla
raamatukogudes, (esitades isikut tõendava dokumendi) ning
elektrooniliselt ID kaardiga
Haljala valla kodulehel.
Hääletamise tulemused ja
realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse valla
infolehes „Haljala Valla Sõnumid“, valla veebilehel ja valla
facebooki lehel.
Ettepanek peab sisaldama:
1. esitaja nime, kontakttelefoni
või e-posti aadressi;
2. kirjeldust, mis iseloomustab
lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla
jaoks;
3. sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue
võimaluse avanemisest kasu,
ürituse korral hinnangulist
sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.
4. hinnangulist maksumust;
5. muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja
kirjeldust sellest, mida oleks
ettepaneku hindajail lisaks
oluline teada).

ETTEPANEKUTE
HINDAMINE:

ETTEPANEKU
TEOSTAMINE

Ettepanekuid analüüsib ja
hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:
1. esitatud ettepaneku originaalsus;
2. esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;
3. esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab olema
teostatav ühe eelarveaasta
jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).
Hindamise läbinud ja nõuetele
vastavad ettepanekud avalda-

Realiseerimisele kuulub üks või
mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku
ei ületa 10 000 eurot. Hääletuse
tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele
kuuluvad ettepanekud kinnitab
vallavalitsus.
Haljala Vallavolikogu võttis
20.10.2015.a vastu määruse nr
45 “Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves”
HVS

Võsul, 22. jaanuaril 2019 kell 15:00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan,
Margus Punane, Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu.
Istungil ei osalenud Kristjan Alanurme ja Leo Bergström.

OTSUSEGA NR 76

tunnistati Haljala Vallavolikogu 20. märtsi 2018 otsuse nr 40
„Kinnistutele Merekooli tn 3 ja Merekooli tn 5, Käsmu küla,
Haljala vald reaalservituutide seadmine“ punkt 4 täies ulatuses
kehtetuks.
Otsusega on otsustatud kinnistutele reaalservituutide seadmine ning selle põhilised tingimused. Otsuse punktis 4 oli seatud
otsusele kõrvaltingimus, mille kohaselt kaotab otsus kehtivuse,
kui detailplaneering ja selle kehtestamise otsus vaidlustatakse
seaduses sätestatud korras ning vaidlustamise tulemusel tunnistatakse detailplaneering ja selle kehtestamise otsus mistahes
põhjusel kehtetuks ning selline otsus on jõustunud.

OTSUSEGA NR 77

otsustati müüa otsustuskorras Võsu alevikus Jõe tn 9a katastriüksus (tunnusega 19101:001:0082, registriosa 2450631 pindala
78m2) hinnaga 45 €/m2 kokku, lõpphinnaga eurot.

OTSUSEGA NR 78

otsustati müüa otsustuskorras Annikvere külas asuv Kooli kinnistu (registriosa nr 8188250, katastritunnusega 88702:002:0231)
hinnaga 4 500,00 eurot.

OTSUSEGA NR 79

moodustati 3. märtsil 2019 toimuvateks Riigikogu valimisteks
jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
valimisjaoskond nr 1, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald
Esimees - Heete Sederholm, liikmed: Eha Veem, Virko Sirkel,
Epp Ojalill ja Merikene Teppe.
Asendusliikmed: Heino Muruvee ja Mirjam Kulla.
valimisjaoskond nr 2, asukohaga Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald
Esimees - Marju Kirsipu, liikmed Marika Sundla, Sirje Kiviberg, Maiga Parksepp, Elisabeth Orgmets ja Pille Kalde. Asendusliikmed: Raivo Reinike ja Katrin Kivi.
Haljala valla 2019. aasta eelarve projekt läbis istungil II lugemise.
Istungi tutvustati volikogule Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ eelnõud. Arengustrateegia läbis istungil I lugemise.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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JAAK OTSIB ANNET3!

SPORT

Torti lõikas lahti sporihoones selle alguspäevadest saati töötanud administraator Kaidi Armipaik, kes tegi seda ka 15 aastat tagasi.

Haljala ja Võsu õpilased
lustisid Võsu spordihoones
Sel aastal möödub 15 aastat Võsu spordihoone valmimisest. Toona toimus spordihoone avaüritusena Võsu ja Haljala koolide vaheline rahvastepallivõistlus. Nüüd, 15 aastat hiljem, võtsid Võsu
ja Haljala õpilased mõõtu rahvaste- ja korvpallis. Soojenduseks
korraldas õpetaja Anne Reinhold, kes oli ürituse vedaja ka 15
aastat tagasi, lõbusaid teatevõistlusi. Nii rahvaste- kui ka korvpallis jäid peale Haljala kooli spordipoisid ja -tüdrukud. Võsu
kool paistis silma külalislahkusega.
Nagu korralikul sünnipäeval ikka söödi lõpetuseks torti, samal
ajal jooksis televiisorist slaidiprogramm 15 aastat tagasi toimunud võistlusest.
Avo Seidelberg

Korvpallurid osalesid talimängudel
Haljala vald osaleb üle pika aja taas kord Eesti omavalitsuste talimängudel. Valda esindas SK Aaspere korvpallimeeskond. Esimene võistlus oli korvpalli eelturniir, mis toimus Krootuse Põhikoolis Lõuna-Eestis. Startisime hommikul 7.45, tagasi jõudsime
22.30 – oli pikk päev.
Mängisime peamiselt noortega (sünd.1998 ja nooremad) ja üks
vanem mängija. Esimeses mängus sai üks põhimees vigastada ja
nii langes koormus noortele mängijatele. Kaotasime kõik 4 mängu ja finaalturniirile ei jõudnud ent saime hinnalise kogemuse
võrra rikkamaks ja oleme järgmiseks aastaks paremini valmis.

Haljala kooli sünnipäeva puhul tuleb otseloomulikult meie
sekka taas kooli algusaegade
koolmeister Jaak, ja mida muud
tal ikka otsida on, kui ANNET!
Noor, tule osalema Haljala
Kooli talendikonkursile JAAK
OTSIB ANNET3! Meis igaühes
peitub anne - inimkalkulaator,
kiireim paberlennukimeister,
3D joonistuskunn, kaarditrikimees, topsitantsukuninganna või mis kõik veel! Otsi välja
ANNE enda seest ja esita see
22. veebruariks oma klassijuhatajale! Koolipere liikmed ja
sõbrad, kes soovivad samuti lavalaudadele astuda, on oodatud
endast teada andma Greete To-

mingale greete.toming@haljala.
edu.ee
Märtsi alguses toimub andekonkursi ülevaatus ning parimad saavad esinema JAAK
OTSIB ANNET3 show’le aprillikuus.
Esineda võib nii üksi kui
mitmekesi ja etteaste sisu osas
piirangud puuduvad. Peaasi, et
etteaste oleks andekas, lõbus
või ootamatu.
Lisaküsimuste puhul pöördu
Greete Tominga poole greete.
toming@haljala.edu.ee

Ürituste kalender
27. jaanuar 10.00 Haljala valla lauatennise seeriavõistluse
IV etapp Võsu spordihoones
30. jaanuar 19.00 Räägime spordist Haljalas ja Haljala vallas
Haljala võimlas
2. veebruar 10.00 kabe meistrivõistlused Võsu spordihoones
16. veebruar suusatamine meistrivõistlused (täisk.15a ja vanemad) Haljalas
17. veebruar 10.00 Haljala valla lauatennise seeriavõistluse V
etapp Võsu spordihoones
10. märts 10.00 Külade spordipäev kabe, male, koroona, sõudeergomeetril sprint, korvpalli vabavisked, sportlik-meelelahutuslikud teatejooksud (võistkonnad viieliikmelised),
16. märts 10.00 male meistrivõistlused Võsu spordihoones
24. märts võrkpall meistrivõistlused Võsu spordihoones
31. märts Haljala valla lauatennise seeriavõistluse VI etapp
Võsu spordihoones
Avo Seidelberg

LEIA
SÕNASEGADIKUST
30
TALENTI!

Kaheksajalad pisikestele imedele
Haljala Kooli 9. klass liitus novembris kooli vilistlase Kadi
Reinebergi kutsel heategevusprogrammiga
„Heegeldatud
kaheksajalad
enneaegsetele
lastele“. Puuvillasest lõngast
heegeldatud kaheksajalgu valmis 10. Lisaks 9. klassile panustasid ka 5. ,6. , 7. ja 8. klassi
tüdrukud. Heategevusprojekt
kestis detsembrini, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda
selle aasta lõpuni. Kaheksajalad
saime viia N-Kaubamaja lasteosakonda Rakveres.
Miks just kaheksajalad? Eestis sünnib igal aastal ligi 800
enneaegset last. Lapsi peab elus
hoidma masinate abil. Heegel-

datud kaheksajalg aitab pisikest
raskel hetkel palju, kuna ta on
esimene mänguasi ja aitab kaasa sellele, et lastel on käevahel
väiksed kaheksajala kombitsad,
mitte juhtmed või toru mõni
paljudest torudest.
Allergiaohu tõttu oli välistatud lambavilla kasutamine

nii lõnga kui ka täidise kujul,
lisaks ei talu vill kõrge kuumusega pesu. Lõngade loetelu ning
õpetused kaheksajalgade heegeldamiseks oli välja toodud
lehel enneaegsedlapsed.ee. Kahesajalgade heeldamise FB grupis oli 619 liiget. 30. detsembri
seisuga oli MTÜ Enneaegsed

Kooli III veerand
on suusatamiseks

Tulge külade spordipäevale

Avo Seidelberg
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Külade spordipäev toimub sel aastal 10. märtsil Võsu spordihoones. Võisteldakse neljal individuaalalal –sõudeergomeetri sprindis, kabes, males, koroonas – millele järgnevad meeskonnaalad
korvapllivabavisked ja meelelahutuslik-sportlikud teatevõistlused. Individuaalaladel paneb iga võistkond välja ühe võistleja,
kusjuures üks võistleja ei saa osaleda mitmel alal. Võistkonnad
meeskonnaaladel on viieliikmelised. Võistkondi võib moodustada ka koopereerudes mitme küla peale ja miks mitte moodustada võistkond kandi peale. Palume võistkondadel registreeruda
telefonil 323 8400 või 5 650 0505, e-posti aadressil vosu.spordihoone@haljala.ee või spordikeskus@haljala.ee.
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Võsu Koolis
hüpati rõõmsalt
folgist popini
Uut aastat alustatakse ikka
rõõmsalt laulu ja tantsuga.
Selle aasta kolmandal koolipäeval, 9. jaanuaril said kõik
Võsu kooli ja lasteaiarühmade
lapsed osa noorusliku popfolkbändi Krunks More väga
inspireerivast
kontserdist
“Rõõmsa hüppega folgist popini”.
Kruks More tõi lavale suure
hulga pille ning põimis iidseid
loitse eheda omaloomingulise
pop-muusikaga.
Saime teada, et folkmuusikas on lugudes alati üks

nutikas
tarkusetera
ning
pop-muusika räägib peaaegu
alati armastusest.
Äratundmisrõõmu
jätkus
samuti: kuulsat topsipilli on
mänginud suur hulk Võsu kooli lapsi ka ise.
Kontsert oli tõeliselt kaasahaarav ning tantsima hakkasid lapsed juba enne ametlike
tantsulugude algust. Kahel
lapsel avanes võimalus ka artistide juhendamisel laval pilli
mängida.
Kontsert sai teoks tänu
koostööle Eesti Kontserdi
ning Vihasoo ja Kolga kooliga.
Aitäh kõigile!
Gerli Einala
Võsu Kooli huvijuht

Haljala kooli ümbritsevad hooldatud suusarajad, seega kuuluvad kehalise kasvatuse tunnid
suusatamisele. Õppekava näeb
ette ühe talispordiala valiku.
Meie koolil uisuplatsi pole,
seepärast oleme suusatamas.
Kooli suusabaas on väga napp,
kahjuks kõigile sobivas suuruses suuski ei jätku. Selleks, et
lisaks kooli kehalise kasvatuse
tundidele ka vabal ajal mõnusat
talveilma ära kasutada, peaksid
lapse varustuse hulka kuuluma
ka suusad.
Lastele suusariiete ja -varustuse valimisel tuleb eelkõige
lähtuda lapse vajadustest, oskustest ning mugavusest, mis
on väiksemate laste puhul kõige
olulisem. Kindlasti tuleb jälgida
ka lapse kasvamiskiirust. Lapsele ei tohiks soetada vales pikkuses ja jäikuses suuski, sest see
võib suusaelamuse ära rikkuda.
Suuski valides tuleks mõelda sellele, kuidas laps suudab
nendega toime tulla. Üldiselt
soovitame väikeste lapste puhul

Lapsed kontorisse saabunud
1229 kaheksajalga.
Materjali, ehk siis lõnga osas,
aitas meie projektis osalemisele
kaasa Haljala Kool. Täidisena
kasutasime võimalust kasutada
Trendsetter Europe OÜ kvaliteetseid patjade ja tekkide
tootmisest pärit sünteetilisi jääke. Kuna kaheksajalgu on vaja
pesta 60-kraadise veega, siis
on selline materjal väga sobiv.
Aitäh heegeldajatele ja kõigile
kaasaaitajatele!
Krista Strauss
Haljala Kooli
käsitöö-ja kodunduse õpetaja

võtta lapse pikkused suusad.
Kuna suusakomplekti hind on
päris kõrge, on võimalik võtta
ka suusad varuga (kuni 10 cm),
kuid sellisel juhul võib olla esimestel kordadel raske suuskadega hakkama saada.
Lühikese suusaga on parem
manööverdada ja suusad on
kontrollitavamad. Pikk suusk
on kiirem aga raskemini juhitav.
Traditsiooniline suusapikkuse
valimise rusikareegel suurematel lastel/täiskasvanutel: Uisustiili puhul: enda pikkus + 10
-15 cm. Klassikalise stiil: enda
pikkus + 15- 20 cm.
Traditsiooniline
suusakepi
pikkuse reegel: Klassikastiili
puhul korrutage enda kehapikkus 0,85. Uisustiili puhul
korrutage enda kehapikkus 0,9.
Laste suusakepid võiksid ulatuda õlani, väiksemate laste puhul
võiksid need olla veel lühemad.
Kui teil ei õnnestunud soetada suuski koolis toimunud suusalaadalt, julgustame kindlasti
silma peal hoidma FB-gruppidel ning kasutatud kaupade
poodidel.
Haljala Kool

VIKTORIIN
HALJALA KOOLI II
VIKTORIINI VASTUSED
1. Pythagorasel oli kokku 28
õpilast.
2. Juku on praegu 4 aastane.
3. aü ehk astronoomiline ühik
on pikkusühik, mis võrdub Maa
ligikaudse keskmise kaugusega
Päikesest (Astronomical Unit)
1aü = 149,5978707 km ehk siis

ca. 150 milj.km.
4. Kosmogoonia on astronoomia haru, mis uurib universumi
ja selle koostisosade teket ning
arengut.
5. Anagrammid
a) DISKRIMINANT
b) KAHEKOHALINE
c) HELINA,KIRJUTA KUUS
d) HARJUTUSÜLESANDED
6. Loetellu ei sobi Veenus, sest

see on planeet, teised aga planeetide kaaslased e. kuud.
7. Kuusnurga apoteem on sajandikeni ümardatult 3,72 cm.
Kuusnurga pindala on sajandikeni ümardatult 48,04 cm2
, viisnurga pindala on sajandikeni ümardatult 32,25 cm2,
musta värvi nahka kulus 425,7
cm2 ja valget värvi nahka kulus
1056,88 cm2.

8. Inimese organismis on ca
250 gr. soola(NaCl).
9. Piim on happeline (piimhape).
10. Väärisgaasidel on 8 elektroni väliskihis.
Parimad vastajad olid 9. klassi
õpilased Säde-Liis Orujõe ja
Anne Liis Ossi 11 punktiga. Võimalik oli saada 17 punkti.

Laukasoo taastub tasapisi inimese abiga
Haljala vallas asub
Laukasoo, mille mitmekesine ja suure
laugastikuga maastik
ei jäta külmaks ühtegi
eestimaalast, ühtlasi on
tegemist Lahemaa suurima sooga (1391 ha).
Nagu ka paljusid teisi kauneid
rabasid, on Laukasoo looduslikku seisundit tugevasti mõjutanud üle-eelmisel sajandil
alanud ja eelmisel sajandil hoogustunud kuivendamine.

LAUKASOO SEISUND
Lisaks ilusale maastikule on
raba oluline looduslik kooslus. Siit leiab üksnes soodele
iseloomulikke taimi (võtkem
näiteks huulheinad, turbasamblad), putukaid (rabakiilid),
kahepaikseid (rabakonn) ja linde (metsis).
Samuti on Laukasoo oluline
märgala, mis aitab reguleerida
veerežiimi ning pakub põua ja
suurte sademete korral leevendust.
Tugevamini on mõjutatud
loodepoolse Suurlauka ümbrus,
kus on kujunenud kõdusoomets ning kunagine laugas on
ca 60 protsendi ulatuses kattunud õõtsikuga.
Laukasoo
keskosas
olev
Kraaviotsa laugas on kuivendustöödest vähem mõjutatud.
Samuti on Uueküla-poolsel
kunagisel kaevandusalal kuivenduse mõjul algse lageraba
asemele kasvanud puistu.

TAASTAMISTÖÖDE
ETTEVALMISTUS
Laukasoos käivad tööd, millega kuivendustest kahjustatud
aladel taastatakse looduslikku
veerežiimi.
Taastamistegevuste mõjuala
– 705,3 ha – jääb rahvuspargi
piiridesse ning taastuv veere-

Ujuvekskavaator taastamistöödel Laukasoos 2019

žiim ei mõjuta era- ega majandatavaid maid.
Enne tööde algust uurisid
Tartu Ülikooli teadlased sealseid taime- ja loomaliike, arheoloogid tegid arheoloogilisi
uurimistöid ning koguti kultuuripärandit.
Eeltööde järel arvutati vee
liikumine ning seejärel valmis
Laukasoo
sootaastamiskava.
Pärast kooskõlastusringi valmisid teostusprojektid.
2017 ja 2018. aastal korraldati
Palmses mitmed avalikud arutelud, kus huvilised said tutvuda taastamisplaanidega.
Arutelul tõstatati küsimusi
näiteks veetaseme muutustest
eramaadel ja tehti projekti kohta parandusettepanekuid. Selle
tulemusena hinnati täiendavalt veerežiimi muutmise mõju
ümbritsevatele metsa-, põlluja elumaadele. Oluliseks peeti
mõju hindamist Uueküla maaüksustele, kus on esinenud ajutisi üleujutusi.

KUIDAS SOOD
TAASTATAKSE?
Laukasoo looduslikku seisundit
parandamiseks suletakse vanu
kraave ning võetakse maha osa
puistust. Kuivenduskraavidele
rajatakse paisud kopa ja vabatahtlike abiga.
Kraavivõrgu sulgemist kavandades oli esmatähtis arvestada eramaadega. Paraku
ilmnes osades paikades oht,

et tööde käigus mõjutatakse
lähedalasuvate eramaade veerežiimi. Seetõttu ei saa näiteks
sulgeda mõningaid kraave, mis
jäävad Laukasoo loodenurka,
rabast põhja, ehkki asuvad rahvuspargi territoorimil.
Raiete planeerimisel võeti arvesse, millised on praegu Laukasoos väljakujunenud
kooslused ja tehnilised piirangud ning milline oli projektiala
kuivenduseelne seisund.
Lisaks on taastamistööd Laukasoos positiivse mõjuga ka
kultuuripärandi vaatenurgast –
loodetavasti võimaldab see kunagisel Suurlaukal taastuda endises ilus ning anda soo nimele
tagasi tema algne tähendus.
Sootaastamistööd planeeritakse lõpetada hiljemalt 2020.
aastal.

LISAINFO PROJEKTIST:
Laukasoo soo taastamistöid
tehakse projekti „Soode kaitse
ja taastamine“ raames (ingl. k
Conservation and Restoration
of Mire Habitats – LIFE Mires Estonia); projekti nr LIFE14
NAT/EE/000126. Projekti rahastavad Euroopa Liidu LIFE
programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus; projekti
kestus on 2015–2021. Projektialal teostatakse kujundusraieid
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatud projekti
„RMK looduskaitselised tegevused“ toel.
Projekti „Soode kaitse ja

taastamine“ jooksul taastatakse Sirtsi, Tudu, Laukasoo,
Feodorisoo, Ohepalu ja Soosaare soostikes kokku ca 7000
ha soid, sh ligi 5000 ha Natura
2000 võrgustiku elupaiku.
Eestis on sootaastamistöid
tehtud juba nt Soomaal, Endla
soostikus, Nigulas, Lahemaal,
Muraka rabas jm.
Laukasoo taastamiskava ja
teostusprojekt on kättesaadavad: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/
Kontakt: projektijuht Jüri-Ott
Salm, jott@elfond.ee, tel 529
5933
Lisainfo raietööde kohta:
Harti Paimets, RMK looduskaitse tööjuht, harti.paimets@
rmk.ee , tel 503 6358,

Mis on soode roll
looduses ja miks
on soid meile vaja?
• sood puhastavad ja talletavad magevett;
• sood reguleerivad maastikul
veerežiimi ning leevendavad sellega põuda ja üleujutusi;
• sood seovad seal pidevalt
juurde tekkiva turba abil
hästi süsinikku ja pehmendavad sel moel inimese
põhjustatud kliimamuutusi;
• maailmamere kõrval on soo
ainus ökosüsteem, mis talletab atmosfääris ringlevat
süsinikku;
• soo on paljudele liikidele ainus elupaik (nt putuktoidulised huulheinad, jõhvikad,
rabapüü, paljud turbasamblaliigid) või rändepeatus- ja
sigimispaik (nt rabakonn,
mitmed kiililised);
• Eesti sood on näite- ja võrdlusaladeks, mille seisundit
saab võtta aluseks teiste Euroopa inimmõjutatud soode
taastamisel ja kaitsel;
• inimesele on kuivendamata
soo hea marjaala ja eriline
puhkekoht;
• sohu mindi vanasti peitu
sõdade ja nüüd liigse linnamüra eest;
• sood säilitavad põnevaid
jälgi inimtegevusest esemete, säilmete, sooteede ja
lugudena;
• soo on inspiratsiooniallikas
ja õppimiskoht;
• soid on vaja jätkusuutlikkuse mõttes – et oleks, mida
kasutada ka tulevikus.

Haljala raamatukogu kirjandusringi aasta
Maiga Parksepp

Haljala raamatukoguhoidja
Alates 1995. aasta sügisest tegutseb Haljala raamatukogus
kirjandusring. Koos käiakse
tavaliselt kord kuus, et arutleda kirjanduse ja kultuuri üle,
kohtutakse tuntud inimestega,
käiakse väljasõitudel. Ka 2018.
aasta, kirjandusringi 23. tegevusaasta ei erinenud üldjoontes
eelnevatest.
Aasta avaürituseks oli Salme
Heinla luuleõhtu. Salme tutvustas oma kõige uuemat luulekogu „Sinine kadakamari“, mille
kaunid vabavärsilised mõtisklused on Eestimaa loodusest,
meie maa ja rahva saatusest,
lapsepõlvest, noorusest. Ka
meie märtsikuine mõtisklusõhtu oli seotud Salmega, kuid siis
kõlas tema hääl ja luuletused
plaadi pealt. Süütasime küünla
ja mälestasime kirjandusringi
loojat, armsat inimest ja väljapaistvat Haljala kodanikku. Ka
novembrikuud võib nimetada
Salme kuuks, siis osalesime
kodanikupäeval ning vaatasime
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Sulev Oll

tema näidendi „Vaimude tund
Pihuveres“ suurejoonelist etendust, mille seadis lavale Martti
Samolberg.
Kirjanduslikel
kohtumistel
rõõmustasid meid veel Sulev
Oll, Rein Sikk ja Eha Veem
– kõik kirjutamisandega Lääne-Virumaa inimesed, kes omal
moel Haljalagagi seotud
ja
kõigil ka uued trükilõhnalised
raamatud kaasas. „Virumaa viguriga lood“, „Minu Virumaa“
ja „Leskede Klubi. Armulaua-

Foto: Maiga Parksepp

mõrv“ on huvilistele olemas ka
meie valla raamatukogudes.
Käisime kahel väljasõidul:
kevadel külastasime filmimuusemit ja nautisime Eesti Draamateatris Ita Everi mängu etenduses „Tuhk ja akvaviit“; sügisel
külastasime Tallinna Linnateatrit ning vaatasime värsket etendust „Mineku eel“.
Külli Heinla ja Reet Markin
jagasid muljeid Valgevene reisist. Meeleolu loomiseks sõime Valgevenes ülipopulaarseid

kartulipannkooke ja seenesalatit. Soovi korral võis tee kõrvale
võtta ka pitsikese teravat. Kõik
nagu päris! No või pisutki sarnane.
Aasta lõpus pidas kirjandusring jõulupidu koos Haljala Atsakatega. Tantsisime, laulsime,
lugesime luuletusi, pajatasime
nalju, mõistatasime viktoriiniküsimusi, tõmbasime järgmiseks aastaks õnne, saime kingitusi, sõime ja jõime. Oli tore
lõpp 2018. aasta hooajale. Aitäh
kõigile osalejatele!
Ka 2019. aasta toimuvad kirjandusringi
kokkusaamised.
Olgu öeldud, et need ei ole kinnised üritused, vaid oodatud on
kõik huvilised. Kirjandusringi
liikmed on need, kelle kohalolekule võib kindel olla, kes
on raamatukoguhoidjale kui
korraldajale suureks toeks ja
rõõmuks. 28. jaanuaril alustab
hooaega kohtumisõhtu ajaloolase Enn Tarveliga.

ÕNNITLEME VANEMAID

KRISTEL NAEL ja LAURI ANTON
poeg ALEX sündis 13.12.2018
MARI ja RENÉ ARMAS WEBER
tütar LIILU ELLEN WEBER sündis 15.12.2018
KAIRI TAMME ja ANATOLI MAIMISTOV
tütar MARIBELL sündis 04.01.2019
ELERI ja MARCO AITMAN
tütar MARTA HELENE sündis 07.01.2019
TERJE NÕMME ja TAUNO TOOMEJÕE
poeg KERDO sündis 09.01.2019

ÕNNITLUSED

94

ANNA BERGSTRÖM – 11. veebruar Villandi küla
ENDEL TOOMSALU – 19. veebruar Aaspere küla

91

ARVED MARGAT – 09. veebruar Muike küla

90

HEINO PAJUPUU – 15. veebruar Haljala alevik

89

GENNADI ZUSSI – 07.veebruar Võsu alevik

88

HARALD LASS – 20. veebruar Pedassaare küla
HARRI MANNOV – 26. veebruar Käsmu küla

87

VALERIA TOOMING – 20. veebruar Haljala alevik
KALJO VEINMANN – 24. veebruar Salatse küla

86

ENDLA AAVIK – 10. veebruar Võsu alevik

84

VAIKE VAIKLA – 03. veebruar Võsu alevik
MAIRE KIBIN – 01. veebruar Haljala alevik

83

KALJU RANDMAA – 06. veebruar Pajuveski küla
HANS KÕRVEK – 14. veebruar Toolse küla

82

MEELI VAHER – 05. veebruar Kandle küla
HEINO VESSEL – 07. veebruar Võsu alevik

81

EHA SEMJONOVA – 13. veebruar Vihula küla
HELBE LEHTMETS – 17. veebruar Haljala alevik

80

MAIE LEŠIN – 01. veebruar Haljala alevik
TIIU MÜLLA – 18. veebruar Haljala alevik
ILMAR MÄGI – 22. veebruar Varangu küla
VALDO VAINSALU- 26. veebruar Aaspere küla

75

REIN RAMOT – 03. veebruar Vanamõisa küla
AINO RAMOT – 10. veebruar Vanamõisa küla
TOIVO LÄNTS – 18. veebruar Auküla küla
PAUL SAMOLBERG – 19. veebruar Haljala alevik
EPP OJALILL – 20. veebruar Käsmu küla
LAINE VAAGERT – 21. veebruar Kärmu küla

70

UNO ABEL – 02. veebruar Haljala alevik
VALENTINA KALGRE – 03. veebruar Haljala alevik
ASTA KÜTT – 03. veebruar Tiigi küla
NELLY ÕISPUU – 12. veebruar Haljala alevik
VALTER KÜTT – 12. veebruar Vergi küla
MARJA REIMKEL – 19. veebruar Haljala alevik
HANNO NÕMME – 19. veebruar Võsu alevik
INGRID SEEGER – 28. veebruar Auküla küla

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
LEMBIT PLAASMAN

28.05.1940-01.01.2019

JAAK ALDUR 		

05.04.1954-01.01.2019

TIIT SEPP 		

17.12.1946-02.01.2019

MILVI ANTON 		

24.04.1947-11.01.2019

LAINE SAAR 		

12.02.1938-18.01.2019
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Reklaam

KUHU MINNA
Reede, 01. veebruar kell 19 film Klassikokkutulek
3. Ristiisad Haljala rahvamajas
Laupäev, 02. veebruar kell 19 Kalle Sepp ja Mikk
Tammepõld - Kontserttuur ‘’Unes või ilmsi’’ Haljala
rahvamajas
Esmaspäev, 04. veebruar kell 19 Meistrite liiga - Meistrite liiga / Ugala Teater – külalisetendus
Haljala rahvamajas. Peaosades Luule Komissarov ja
Peeter Jürgens. Piletid müügil Piletimaailmas
Teisipäev, 05. veebruar kell 12 - Lasteteater.
Viljandi Teatri Ugala lastelavastus “Kohtume kell 8
Noa laeval” Haljala rahvamajas. Piletid müügil Piletimaailmas.
Neljapäev, 14. veebruar - Haljala kooli algklasside
sõbrapäevatrall
Reede, 15. veebruar kell 20 - Sõbrasimman Haljala rahvamajas. Tantsuks ansambel “Absolut”. Laudade broneerimine tel.3250444. Pilet 5.- eurot
Laupäev, 16. veebruar kell 16 Tõnis MÄGI & Jarek
KASAR - Sõbrapäeva kontserdid Vihula mõisas
Laupäev, 16. veebruar - Lääne Virumaa segakooride ülevaatus Haljala Rahvamajas kell 9
Pühapäev, 24. veebruar kell 11 Küünalde süütamine Haljala kalmistul, millele järgneb lõunakohvi
koos vallavanemaga rahvamajas.
Kolmapäev, 27. veebruar kell 19 Teatriõhtu. Vana
Baskini Teateri komöödia “On alles perekond” Haljala rahvamajas. Osades Ene Järvis, Raivo rüütel Ivo
Eensalu, Karin Tammaru, Toomas Täht, Velja reinik, Alice Kirsipuu
Reede, 08. märts kell 20 Tantsuõhtu Haljala rahvamajas

TEATED

ÕIGUSNÕUSTAMINE
ERIVAJADUSEGA INIMESTELE
toimub Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumis
(Rakveres, Tallinna tn.29 , hoovipoolne maja, seal asub
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja kontor).
9. jaan, 6. veebruar, 6. märts, 3. aprill, 8. mai,
5. juuni - algusega kell 9.00.
Vajalik etteregistreerimine telefonil 601 5122
või 5385 0005 - Õigusteenuste büroo

OSTAN TEIE AUTO
KASVÕI JUBA TÄNA,
võib pakkuda igas seisukorras
Tel 53092650.
Kodused lapsed, kes ei käinud koduste laste jõulupeol, saavad oma kommipakid kätte vallavamajast
ja teenuskeskusest kuni 28.02.19. Kommipakk on
mõeldud alates sünnist.
Lisainfo: 327 8224

LAHEMAA RAHVUSPARGI
KÜLASTUSKESKUSES PALMSES
28. veebruar 18.00 loodusõhtu
looduskaitseteadlase Aveliina Helmiga
14. märts 18.00 loodusõhtu
Aarne Tuulega aasta linnust öösorrist
18. mai muuseumiöö
(meisterdamine, kohvik, kultuurilooline
retk Anne Kurepaluga)
Registreerimine ei ole vajalik. Lisainfo tel 329 5555, info.
lahemaa@rmk.ee , www.loodusegakoos.ee

Ethel Disain

Kõik Ethel Disaini kaubad ja
kõrvaehted/keed/võrud/komplektid



ALLAHINDLUSEGA -20% KUNI -50%
Müügil UUED DISAINEHTED!!!
Lisaks soojad bambusretuusid
ning värvilised pidulikud sukkpüksid.
05.02 Võsu Rannaklubi 15.00-16.00
07.02 Haljala Rahvamaja 14.00-15.00
www.ethel.ee ja FB – Ethel Design



Haljala Valla Sõnumid
OSTAME METSAOSTAME
METSAPÕLLUMAAD
JA JAPÕLLUMAAD
Miskort Tel: 508 4842
ASAS
Miskort
email miskort@miskort.ee
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

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

