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Kes või mis sai 555-aastaseks?!

Kuidas lahendatakse
Rannafestiga kaasnevad
probleemid?
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Haljala kooliga minnakse
edasi valgelt lehelt

2017 aasta kunstipäev õues. Foto: Greete Toming

Katrin Kivi
Haljala Vallavolikogu
augustikuu istungil
anti Haljala Vallavalitsusele otsusega nr 109
luba riigihanke Haljala
koolimaja uue arhitektuuri ja projekteerimiskonkursi läbiviimiseks
tähtajaga hiljemalt 1.
detsembriks 2019.
Haljala kooliga seotud teemadega edasiminemiseks kutsuti
juuli lõpus kokku erakorraline
vallavolikogu istung. Siis arutati, kas anda vallavalitsusele luba
sõlmida leping Haljala koolimaja ehitushankel osalenud soodsaima pakkujaga summas 5,855
miljonit eurot.

ERAKORRALINE ISTUNG
Tollasel volikogu istungil osalesid riigihanke korraldamisega
appi palgatud Telora OÜ esindajad Tarmo Lüll ja Olev Moldau, kellele ka volikogu liikmed
rohkelt küsimusi esitasid.
Esmalt konstateeriti, et ehitus kujuneb 1,5 miljoni euro
võrra arvatust kallimaks, neile rahanumbritele tuleb lisada
veel pool miljonit eurot kooli
sisustamise jaoks.
Teisalt on saanud projekt hä-

vitava hinnangu mitmetelt asjatundjatelt. Volikogu esimees
Vello Väinsalu palus istungil
Telora esindajal anda hinnang
10 punkti süsteemis koolimaja
projektile.
„Arhitektuuriliselt
võib hinnata hoonet 9 punktiga,
kuid arvestades energiatõhusust
ja muid selliseid näitajaid, siis
annaksin hindeks 2,“ tunnistas
Telora esindaja.
Probleemina toodi välja ka
see, et koolimaja suurus ei vasta
praegu valla vajadustele. Hetkel
õpib Haljala koolis 20-30 õpilast
rohkem kui kõne all olev projekt
mahutaks.
Kuigi juulis oli laual kaks eelnõu - üks, mis nägi ette ehituslepingu sõlmimist, ja teine küsis
luba uue konkursi välja kuulutamiseks uue lahenduse leidmiseks – otsustas volikogu, et otsuse tegemine lükatakse edasi.

KORRALINE ISTUNG
Viimasel volikogu istungil võetigi kooliteema taas päevakorda.
Selle päevakorrapunkti arutelul
osales 16 volikogu liiget. 8 neist
hääletas poolt, 6 vastu, Leo
Bergström jäi erapooletuks ja
Rainer Lille ei hääletanud üldse.
Rainer Lille, kes on eelarveja majanduskomisjoni esimees,
ütles Haljala Valla Sõnumid toimetusele, et loodab väga, et volikogu otsuse põhjal ehitatakse
Haljalasse uus koolimaja koos
täismõõtmetes
spordisaaliga.

Just ehitatakse uus, mitte ei hakata vana kooli rekonstrueerima.
Miks ei hääletanud? „Algselt oli volikogu päevakorras ka
minu esitatud eelnõu, mis oleks
lubanud hanke võitnud pakkujaga lepingusse minna,“ selgitas
Lille. „Kahjuks polnud eelnevate läbirääkimiste põhjal volikogu liikmete seas sellele eelnõule
piisavat toetust ning võtsin selle
eelnõu tagasi. Kuigi hääletusele
läinud eelnõu uut koolimaja lubab, oli mul selgelt erinev seisukoht, kuidas kooli projektiga
edasi minna.“
„Pööran tähelepanu, et jutt
käib ainult koolihoonest, kusagil ei märgita täismõõtmetes
spordisaali,“ jätkas ta. „Samuti
tähendas volikogu otsus koolimaja ehitusega alustada algusest: mitmete inimeste töö nullimist ja suure hulga raha – ligi
300 000 euro tuulde viskamist.“
Lõpetuseks avaldas Rainer
Lille lootust, et järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel
osalevad Haljala kandi inimesed
suurema aktiivsusega.

detud aasta jooksul ehk kuni
2019. aasta kevadeni sammugi
edasi liikuda, pidi asjaajamises
olema midagi väga valesti või
oli ikkagi tegemist ehitamiseks
mittesobiva ja valla võimekusele
mittevastava projektiga,“ kommenteeris Väinsalu. „See, et asju
ei oldud õigesti ja läbipaistvalt
aetud, päädis kevadel vallavanema umbusaldamisega ja kooliga
seonduv oligi umbusaldusavalduse keskseks teemaks.“
„Juba eelprojekti valmimisega
koostati paralleelselt ka eelkalkulatsioon koolihoone ehitamiseks, ja see ületas eelarves
ettenähtud võimalusi ligi 2 miljoni euro võrra,“ ütles ta. „Kuigi
toona ei tahtnud asjaosalised
seda tunnistada, selgus käesoleva aasta juulikuus lõppenud
ehitus- ja projekteerimise ühishanke tulemuste saabumisel, et
projekteerimise, ehitamise ja
sisustamise kogumaksumus ületab enam kui 2 miljoni euroga
valla eelarvestrateegias selleks
ettenähtut.“
Volikogu esimehe sõnul ei
õnnestuks sellist investeeringut

teha isegi siis, kui kõik muud
valla investeeringud ära jätta ja
jooksvaid kulusid kärpida. See
oli ka põhjuseks, miks volikogu
otsustas alustada uue koolihoone projekteerimisega uuesti.
„Oluline on vältida vigu, mis
varasemalt on tehtud ja kaasata
kohe algusest peale ehitus-tehniliselt pädev projektijuht ja
omanikupoolne
järelevalve,“
rääkis Väinsalu. „Vaja oleks korraldada avalik konkurss parima
arhitektuurse lahenduse leidmiseks, mitte klammerduda ühelt
büroolt saabunud pakkumise
külge. Arvestades ehitusturu
praegust olukorda ja eeldatavaid
hinnatasemeid, on võimalik kavandada uus ja modernne koolihoone, koos täismõõtmelise
spordisaaliga, oluliselt odavamalt. Seega oleks võimalik saavutada uue koolihoone parem
funktsionaalsus, tagada valla
finantsiline võimekus seda ehitada ja ka valla kõiki teisi investeeringuid ei peaks ära jätma.“

KUIDAS EDASI?

leberg kinnitab, et Haljala vajab
uut kooli.
„Minu silmis ei ole antud lahenduse juures arvestatud kooli
vajadustega. Kui lapsed peavad
käima koolis, kus ei ole osades
klassides piisavalt loomulikku
valgust, siis see on probleem,“
leidis vallavanem. „Need on signaalid, mis viitavad, et hilisem
hoone kasutamine võib tekitada
vastakaid tundeid. Ja kui mul on
võimalik neid ära hoida, siis ma
ka teen seda.“
Lilleberg usub, et nüüd saab
edasi liikuda kiiresti. „Hiljemalt
detsembriks on meil olemas uus
kavand koos projekteerimismaksumusega. Peale seda asume projekteerima.“
„Koolihoone uuesti projekteerimine toob kaasa ühe õppeaasta võrra nihet uude kooli
õppima asumisel. Tähtaeg on
2022 sügisel uues koolis õpinguid alustada. Minu hinnangul
on uue kooli projekteerimisel
rõhk valgusel, soojusel, hubasusel. Need on tingimused, milles
ei saa teha järeleandmisi.“

Ka Haljala vallavanem Ivar Lil-

EDASI VALGELT LEHELT
Volikogu esimees Vello Väinsalu
märkis, et kõigele senitehtule
joone allatõmbamine ja valgelt
lehelt taasalustamine on paratamatu.
„Kui 2018. aasta varasuvel
valminud eelprojektist ei suu-

Poolt hääletasid Triin Toming, Anti Puusepp, Krista Keedus, Vello
Väinsalu, Margus Punane, Aivar Maurer, Urve Kingumets ja Jaan Meerits.
Vastu andsid hääle Aide Veinjärv, Annika Hallimäe, Urmas Osila,
Greete Toming, Leo Aadel ja Tea Treufeldt.
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Natturi 555 ehk pasunahelidest svingini
Kui Viljandi ansambel SP Swing
20. juuli õhtul Natturi külas pillidele hääled sisse pani ja rahva
tantsule kutsus, oli Natturi külapäev juba mõnda aega kestnud. 555 sünnipäev on vägev
number ja seda lahjalt tähistada olnuks üsna rumal. Sestap
peabki alustama algusest.

MIS KÜLAVANEM
SEE ILMA PASUNATA...
Natturilaste ja nende külaliste
omavahelistes juttudes räägitakse sageli viie aasta tagusest
meeleolukast 550. sünnipäevast. Egas tänavune külapäev
saanud kehvem olla. Et mitu
pead on ikka mitu pead, kirjutati kevadel ühisel talgupäeval
üles mõned plaanid, kuidas seekordne pidu võiks välja näha, ja
taludele jaotati esialgsed ülesanded. Ettevalmistus võis alata.
Kellelgi tuli pähe mõte, et külavanem võiks kõiki pidupäeva
varahommikul pasunahelidega
äratada. Egas me arvanud, et
Enn Palmets sellest ideest kohe
kinni haarab, aga haaras! Nagu
nüüd kõik aru võivad saada, ärkas küla Ennu pasunahelide
saatel kell kaheksa ja pidupäev
oligi alanud.

MIS KÜLA SEE
ILMA OMA LIPUTA...
Kui eelmist, 550. sünnipäeva
jäi meenutama teeäärne külakivi kirjaga „Natturi 1464“, siis
tänavu otsustati muretseda ka
oma lipp. Mõeldud, tehtud!
Facebooki Natturi lehel väljakuulutatud konkursile laekus
mitmeid kavandeid, mille seast
osutus populaarseimaks lipp,
millel kõikide meie suitsude

Foto: Anu Hall

peremärgid. 19. juulil õnnistas
Esku kabelis lipu Haljala koguduse õpetaja Urmas Karileet.
Siinkohal kuuluvad tänusõnad
Ulvi Koovile, kes lipu valmimisel silma peal hoidis. Aitäh ka
vallavalitsusele, kes lipuvarda
soetamist rahaliselt toetas.

MIS PAIK SEE
ILMA OMA LAULUTA...
20. juuli südapäeval kogunesid
sünnipäevalised Natturi neeme randa, kus ootamas oli
ülakülarahvas oma söögi- ja
joogiüllatustega. Eelmisel päeval õnnistatud lipp rulliti lahti,
usaldati peoväljakule jõudmiseni laste kätte ja kõik pidulised
laulsid esivanemate kombel
pikka regilaulu, mille allakirjutanu küla juubeliks lõi. Järgnes

lärmakas rongkäik
alakülla.
Ikka nii, et külavanem oma pasunaga ees ja ülejäänud seltskond rõõmsalt järel.

MIS AASTAPÄEV SEE
ILMA AMETLIKU OSATA...
Natturi külapäeva avamisel Siimu talu platsil võtsid sõna külavanem Enn Palmets ja Haljala
valla volikogu esimees Vello
Väinsalu. Lipu heiskamise au
kuulus küla eakamale esindajale Lilli Saksale. Samal ajal kõlas
laul „Mu süda, ärka üles“ Kärt
Tomingase ja tema heade kaaslaste esituses.

MIS KOKKUTULEK SEE ILMA
SPORDIVÕISTLUSTETA...
Et terve vaim ja terve keha teatavasti kokku kuuluvad, järg-

MÕNE REAGA

Haljala Valla Sõnumid tiraaž väheneb
Siiani on Haljala Vallavalitsus välja andund ajalehte Haljala Valla Sõnumid igakuiselt 2300
eksemplari, millest 2138 kanti avaliku teabena
elanikele koju.
Omniva teavitas, et korrastas postiaadresse.
Selle tulemusena vähenes Haljala vallas postkastide arv, kuhu kojukannet teostakse ligi saja

võrra. Edaspidi kantakse vallaleht 2029 leibkonnani. Lehe trükiarv hakkab olema 2200.
Haljala Valla Sõnumid ilmub endiselt iga kuu
viimaseks tööpäevaks. Kaastöid on võimalik
edastada kuni 15. kuupäevani.
HVS

Karepal toimub kriisiõppepäev
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Lääne-Viru turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning
Politsei- ja Piirivalveametiga korraldavad elanikkonnakaitse teemalist kriisideks valmistumise õppepäeva Haljala vallas 15. septembril 2019
algusega 10.20
Õppepäeva läbivaks teemaks on kriisideks
valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja oskuste suurendamine lauaõppuse meetodi kaudu.
Kriisiõppepäevale oodatakse külavanemad,
kogukonna/küla eestvedajad ja aktiivsed liik-

med, kogukonda arendavate MTÜ-de juhid,
kohaliku omavalitsuse esindajad ning inimesed,
kes tulevikus sooviksid antud valdkonnaga tegeleda oma kogukonnas.
Asukoht: Karepa Rahvamaja, Karepa küla,
Haljala vald, Lääne-Virumaa.Ajakava on leitav
Haljala valla koduleht koosolekute kalendristRegistreerumine lõppeb 9. september 2019 kell
14.00. Lisainfo: sirli.kapper@virol.ee tel. 524
1280.
HVS

Vest-Agderi stipendium ootab kandidaate
Lääne-Viru sõprusmaakond Vest-Agder Norrast
annab üheteistkümnendat korda välja 25 000
(2500 EUR) Norra krooni suuruse stipendiumi
Lääne-Virumaal tegutsevale kunstnikule või
kultuuritegelasele.
Stipendiumi eesmärgiks on kaitsta ja edendada kultuuri- ja kunstikeskkonda maakonnas
ning luua kohalikule kunstnikule või kultuuritegelasele võimalus areneda. Stipendium jaguneb
kuni kahe kandidaadi vahel. Stipendiumitaotlus
peab sisaldama kunstniku või kultuuritegelase
isikuandmeid (sh pangakonto numbrit), loetelu
2018. aasta tähtsamatest töödest-projektidest ja

kirjeldust stipendiumi kasutamise kohta. Taotlus
peab olema vormistatud eesti ja inglise keeles.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ootab
vabas vormis taotlusi märgusõnaga “Vest-Agderi
kunstistipendium” 12. septemberiks kella 12-ks
elektrooniliselt aadressil virol@virol.ee või postiaadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatus valib
esitatud kandidaatide seast vähemalt ühe inimese ning annab kandidaadi andmed edasi koostööpartneritele Norras.
HVS

nesid spordivõistlused. Omavahel võtsid mõõtu nii lapsed
kui täiskasvanud, kelle puhul
lapsemeelsus ainult kasuks
tuli. Vältimaks tõsiseid sporditraumasid, viis Anu Hall läbi
meeleoluka eelsoojenduse ja
võistkondlikud jõukatsumised
võisidki alata. Lapsed nautisid aardejahti ja teisi vahvaid
sportlikke mänge, mille organiseerisid lisaks Anule Kätlin
Lepa ning Mari Viikman, ja siis
asusid end proovile panema
täiskasvanud. Vaatamata sellele,
et Jane ja Tiit Pregel ning Antti
Kilk olid spordiprogrammi valinud nn kiiksuga alad, võtsid
osalejad asja väga tõsiselt ja
kõik olid innukalt oma võistkonna eest väljas. Eriti populaarne oli Natturi külapidude

traditsiooniline käterätivõrkpall, mis haaras kaasa nii mängijaid kui pealtvaatajaid. Tasus
osaleda, sest kõikidele tublidele
atleetidele riputati kaela medal,
millel kirjas „Natturi 555“. Siinkohal aitäh meenete ja medalite
eest sihtasutusele Hea Hoog!

MIS KÜLAPÄEV SEE
ILMA MEELELAHUTUSETA...
Pärast mõningast pausi koguneti uuesti Siimu talu platsile,
kõigil kaasas hea-parem imelise pidulaua jaoks. Selle eest,
et joogitermosed kogu aeg täis
oleks ja kõigil puhtad nõud võtta, hoolitses Aime Palmets.
Veel natuke sigimist-sagimist,
tervitusi, õnnesoove... Seejärel
andis sünnipäevalistele mõnusa
kontserdi Kärt Tomingas, keda

saatis Külli-Katri Esken. Kontserdil kuuldud laulude sõnad
olid palsamiks iga luulesõbra
hingele ja näitlejaks õppinud
lauljatar võlus kuulajaid omapärase muusikalise minietendusega.
Veel said kõik soovijad oma
teadmised proovile panna, kui
Roberta Mark viis läbi erakordselt lõbusa ja üllatusi pakkuva mälumängu. Sellest võitsid
kõik – nii teadjad kui vastuseid
kuuldes teadjaks saajad...
Kohalolijad kirjutasid Kati
Leete initsiatiivil oma nimed
kaskede vahele tõmmatud kiledele, mis jäid meenutama neid
armsaid inimesi, kelleta Natturi
555. sünnipäev polnuks selline,
nagu see oli. Performance missugune!
Siis pääses lavale ka Viljandi
ansambel, kes hoolitses jalakeerutuse eest ja kellest loo
alguses juttu tegin. Svingihelid
kestsid öiste tundideni. Oli väga
tore pidu. Aitäh kõigile, kes külapäeva õnnestumisele kaasa
aitasid!

MIS KIRJATÜKK
SEE ILMA EPILOOGITA...
Oma tervituskõnes ütles Vello Väinsalu, et kui meie küla
elanikud tahaksid järgmist ainult number viitega tähistatud
sünnipäeva tähistada, peaks
ootama „kõigest“ 5000 aastat...
Natturilased otsustasid siiski
tunduvalt varem kokku saada.
Eks ikka juba tänavu augustikuu lõpus iga-aastasel traditsioonilisel muinastulede ööl.
Kohtumiseni, armas Natturi
rahvas!
Ebe Talpsepp

Alevikuvanema 100
esimest päeva
Kindlasti ei ole see enam uudiseks, et Haljala alevikul on oma
vanem, kes püüab kogukonda
liita ja aktiveerida ja parendada meie ühist elukeskonda. Nii
nagu iga algus on raske ja vaevaline, on ka kogukonna vanema ülesannetes olemine veel
hetkel krobeline. Inimestega
suhtlemisel aitab kaasa kõikvõimas Facebook, kus grupis
„Haljala aleviku rahvas“ on
juba 260 liiget. Seal toimuvad
arutelud ja mõttevahetused, et
mida ja kuidas paremaks saaks
muuta.
Et minu alevikuvanemaks
saamine jäi kevadesse, siis esimeseks väljakutseks sai prügikoristuse talgute korraldamine
ning sealt edasi prügi teema
laiemalt. Tänaseks võib öelda, et midagi on ka ära tehtud
- alati pilgeni täis Põllu tänava
pakendikonteinerid said teisaldatud uude tuulevaiksemasse
kohta garaažide juurde. Kahjuks konteinerite tühjendamis
sageduse tihedamaks muutmise
soovi hetkel veel ei rahuldatud,
aga jätkame üritamist.
Teise teemana on hetkel
arutelus Haljala kiriku või bussijaama lähedusse avaliku tua-

leti rajamine. Liiga tihti näeme
inimesi „asjatamas“ kirikuaias.
Just selle tõttu võikski Haljala
keskel olla selline koht, kus hädaline ja juhuslik möödakõndija
ei peaks piinlikust tundma. Ka
turistid satuvad üha rohkem
meie alevikku, kirikus toimuvad peale jumalateenistuste ka
kontserdid ja muud rahvarohked üritused. Kindlasti leiaks
uus ja korralik tualet vajalikku
kasutust.
Hetkel kolmas teema on Haljala Vabadussammas ja seda
ümbritsev ala, mis pole viimase
30-ne aasta jooksul suuremat
„iluravi“ saanud. Kui algul oli
plaan vaid lipumast püstidada,

siis peale arutelusid tõdesime,
et parendamist vajab nii sammas ise kui kogu kompleks tervikuna.
Mõtteid ja plaane on veel, aga
et on suvine aeg, siis asjad kulgevad rahulikumas tempos ja
vaikselt. Eks sügisel siis jätkame
suurema kire ja tahtmisega!
Soovin kõigile ilusat suve
lõppu ja koolilastele head uut
õppeaastat ning loodan, et vallajuhid suudavad peatselt ka
Haljala uue koolimaja nurgakivi
paika panna.
Margus Laigu
Haljala alevikuvanem
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Võsu Rannafestivaliga kaasnevad
probleemid lahendatakse koostöös
Katrin Kivi
Juuli viimasel nädalavahetusel toimus Võsu
Rannafestival, mis
tõi randa pidutsema
rohkem rahvast kui ei
kunagi varem – festivali
väisas ligi 11 000 piletiostjat, lisaks suvitajad, elanikud ja niisama
kulgejad. Sündmus
pakkus rahvele rõõmu
aga külvas ka pahameelt.
Festivalijärgsel nädalal kutsuski Haljala vallavanem Ivar
Lilleberg kokku ettevõtjad,
sündmuse korraldaja, politsei
esindajad, et üheskoos arutada
läbi, kuidas tulevikus tänavusi
möödalaskmisi vältida.
„Valla jaoks oleks kõige lihtsam sellist sündmust mitte korraldada, siis poleks probleeme,“
märkis koosolekul vallavanem
Lilleberg. „Kuid ka see pole
kõige mõistlikum lahendus. Parem lepime reeglites kokku, et
ilmsiks tulnud valukohti tulevikus vältida.“

KUHU KADUS VESI?
Sellel korral oli vast kõige suuremaks probleemiks see, et
laupäeval, 26. juulil andis järgi
Võsu pumbajaam jättes terve
alevi ligikaudu neljaks tunniks
veeta.
Mis juhtus? Lillebergi sõnul
teavitas Haljala Soojus kella 15
aegu, et aleviku vee tarbimie
on suurem kui pumbajaama
võimekus vett välja lasta. See
tähendas seda, et vesi võib saada otsa.

Vald teavitas sellest Võsu rahvast sotsiaalmeedia vahendusel
ja pani südamele, et oldaks veetarbimisel säästlikud. „Juhtus
aga see, et teate peale hakkasid
inimesed veel rohkem vett tarbima– varuma,“ märkis Lilleberg. „11 m3 tunnis asemel, mis
oleks normaalne, pumbati vett
välja 25 m3 tunnis.“
Vesi kadus kell 16.30, mahuti
täislaskmine võtab aega 4 tundi.
Vallavanem selgitas, et vee
probleeme on tulevikus võimlalik ennetada sellega, et vahepeal keerata vesi kinni, keerata
võimsus poole peale või tuua
kohale varutünn.
Siin kohal viitas Lilleberg ka
asjaolule, et Võsu alevikus ei ole
trassikoormus täielikult kontrolli all, sest veeettevõttele pole
kõik trassid teada. „Vett kulub
palju rohkem kui mõõtmistulemused näitavad.“

TURVALISUSE KÜSIMUSED
Rannafestivali

territooriumil

toimetas atesteeritud turvafirmast 40 turvameest.
Politsei- ja Piirivalveameti oli
kiirema reageerimisvõimekuse
eesmärgil sarnaselt möödunud
aastale ka tänavu festivali ajaks
loonud Võsule ajutise staabi.
„Meil on Võsuga juba kogemused, ettevalmistamisel võtsime arvesse ka seda, et kuna
Weekendfestivali ei toimu, siis
Võsul võib selle võrra olla rohkem pidutsejaid, „ rääkis kohtumisel viibinud Ida-Prefektuuri
ennetus- ja menetlustalituse
juht Joel Alla. „Olime festivali
nädalavanetusel väljas maksimumvõimekusega,
suuremat
üksust poleks võtta olnud, kuid
olime jännis avaliku korra tagamisega.“
„Meie töö algab siis kui fest
oli läbi, ja kestis nii kaua kuni
olid avatud baarid, ehk hommikutundideni,“ märkis Alla. „Päris palju kulus ressurssi joobes
alaealistele. Seadusest tuleneb
meil kohustus joobes alaealine

anda üle täiskasvanule. Paraku
oli päris palju lapsevanemaid,
kes ei soostunud oma võsukestele järgi tulema. Üks alaealine
tuli viia koguni Järva-jaani.“
Politsei esindaja selgitas, et
kõige raskemad kohad olid
Ukulele ja O Kõrtsi ümbrus,
mingil määral ka poe esine.
Rahvast oli seal palju, lisaks
liiklusummikud, see kõik tegi
korra tagamise väga keeruliseks.

MILLINE OLEKS LAHENDUS?
„Kui igaüks istub oma kaevikus, ja mõtleb, et peaasi, et ise
teenida saaks, siis see on liiga
lihtne tee,“ leidis vallavanem
Lilleberg. „Sellistel sündmustel peavad ka burgerimüüjad
palkama turvatöötaja. Avaliku
ürituse luba oli sellel nädalavahetusel taotlenud koos lahja alkoholi müügiloaga kolm
ettevõtet, ka neil on kohustus
tagada korda ja puhtust. Jah,
vallapoolne prügimajandus oli

Rakvere Politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste: „Tabasime 45 joobes alaealist, neist 4 oli
tarvitanud narkootikume – olime selleks valmis,
aga millega ei osanud me arvestada, oli lastevanemate ükskõiksus. Nende noorte osas, kelle
vanemad ei soostunud neile järgi tulema, pidi
lahenduse leidma politsei ise. Osad viisime koju
ning osad paigutasime arestimajja, aga kõik see
vähendas meie reageerivat ressurssi.
Nimetatud numbrid aga viitavad sellele, et tegelikult ei ole probleem Võsu Rannafest, vaid põhjused on kuskil kaugemal - iga noore lastetuba ja
vanemlik hoolimatus. Politsei oma väljasolekuga
ei suuda seda aga kindlasti ravida, see kasvatus
hakkab ikka lapse esimese sammu tegemisel.
Jah, olen nõus et nii mõnigi vaatepilt alkoholi
tarvitavatest noortest riivas silma, kuid paraku
pidime olema hõivatud sellega, et alkoholijoobes noorte inimeste vanemad kätte saada, neile
selgeks teha, et nad vastutavad oma lapse eest,
ning tagatipuks pidi politsei veel mõned noored
koju viima.“

tänavu nadi, aga julgen seda ka
teistele ette heita.“
Kohtumisel lepitigi kokku, et
edaspidi lähenetakse nii turvalisuse küsimustele kui ka prügi
probleemidele koostöös. Politsei ja turvameeste operatiivse
tegutsemise tagamiseks luuakse ühtne plaan, mis võimaldab
raadioside teel on mobiliseerida vajadusel suuremat hulka
korratagajaid. Sarnane plaan
tehakse ka puhtuse tagamiseks.
Ühe võimalusena pakuti välja
piirata festivali ajal autoga liikumist ja suunata tasuta parklad
alevist välja. Alevis oleks parimine vaid selleks ettenähtud
kohtades, tasuline ja järelevalve
all. Nii saaksid kohalikud luba-

dega festivali ajal muretumalt
liikuda, välditaks ummikuid,
politsei ja turvameeskond saaksid paremini oma tööd teha
ning alevis asuvad parklad ei
muutu selleks ajaks joomalaagriteks.
Lisaks arutati võimalust keelustada festivali ajal klaastaaraga ringiliikumine, kasutusele
võtta panditops, piirata teiste
meelelahutusasutuste avamisaegasid jms. Selleks, et see kohtumine ei jääks vaid üheks kohtumiseks, plaanib Ivar Lilleberg
õige pea moodustada meeskonna, kes oleks selle sündmuse
korraldamise tuumik laiemas
vaates.

Sagadi mõisas toimus ülemaailmne samojeedi
koerte kokkutulek
Augusti alguses toimus Sagadi
mõisas ülemaailmne samojeedi
koerte omanike, kasvatajate ja
fännide kokkutulek „World Samoyed Meeting 2019”.
Osalejaid oli lähemalt ja
kaugemalt – kõige kaugemad
delegatsioonid saaabusid Eestisse Ameerika Ühendriikidest,
Austraaliast ja Uus-Meremaalt,
neljajalgsed aga Suurbritanniast, Saksamaalt ning Slovakkiast.
Iga 4 aasta tagant toimuv
WSM oli järjekorras juba
viies – varasemalt on korraldajamaadeks olnud Itaalia,
Slovakkia, Suurbritannia ning
4 asatat tagasi andis Eestile teatepulga üle Austraalia samojeediklubi.
Sündmus on ellu kutsutud
ühendamaks samojeedi koerte
omanikke, kasvatajaid ja huvi-

lisi üle kogu maailma selleks,
et tagada selle erilise tõu tervis,
heaolu ning säilimine võimalikult algupärasena.
Kokkutuleku keskmeks oli
konverents teemal samojeedi
koera minevik, olevik ja tulevik.
Huvilised said kuulata loenguid
samojeedi koerte standardist
ja selle erinevustest erinevate
kontinentide lõikes, tõu geneetilisest mitmekesisusest ning
spetsiifilistest silmaprobleemidest. Käsitleti ka koolitamist
ning tõu sobivust teraapiakoerandusse, lisaks said soovijad
oma kätt proovida ka samojeedi
koera villa viltimise töötoas.
Rahvusliku õhtu raames esinesid Eesti pärimustantsuansambel Leigarid ja samojeedi
koerte algupärasele päritolumaale viidates tutvustas Udmurdi-Neenetsi kultuuri alati

Käbid ei kuku kännust kaugele. Foto: Ivi-Triin Vahera

rõõmsameelne Udmurdi päritolu Maria Korepanova.
Kaugelt tulijate jaoks polnud
sugugi vähemolulised ka kaks
samojeedi koerte erinäitust.
Tõukoeraaretuses on rah-

vusvaheline koostöö äärmiselt
oluline - see võimaldab hoida
tõu geneetilist mitmekesisust
ning säilitada tõugu ühtlase ja
äratuntavana ka mitmete koerapõlvkondade järel.

Reedesele Eesti samojeedi
koerte erinäitusele oli registreerinud 111 ning laupäevasele 105
naerunäolist koera. Osalejaid
oli lisaks Eestile veel ka Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast,
Venemaalt, Lätist,
Leedust,
Saksamaalt, Suurbritanniast ja
Slovakkiast. Kohtunikeks olid
kutsutud rahvusvahelised spetsialistid Austraaliast, Suurbritanniast, Soomest ning Poolast.
Näituse üldvõit jäi mõlemal
päeval Eestisse, vastassugupoole parima koera tiitel reisis laupäeval aga Leetu.
Nelja päeva jooksul käis Sagadis üle 25 tõuhuvilise, kuid
ka hulganiselt Lääne- Virumaa
kohalikke elanikke.
Tagasiside piiritagustelt külastajatelt on eranditult olnud
ülivõrdes positiivne. Enim kiitust on pälvinud looduslikult

kaunis asukoht ning nii mõnigi
külalistest andis lahkudes lubaduse Sagadisse tagasi puhkama
sõita. Kiita said ka ürituse sujuv korraldus, rõõmsameelsed
inimesed, hea söök ning nii
mõnelgi korral kostus läbi, et
tegemist oli kõige paremini korraldatud WSMiga läbi aegade.
Lõbusa faktina võib ehk välja
tuua, et ainsa negatiivse asjaoluna märgiti ära Lahemaa sääski,
mis nendega mitte harjunud
külalistele vahel üsna ebamugavaid reaktsioone põhjustasid.
Järgmine World Samoyed
Meeting toimub juba aastal
2022 – korraldamise teatepulk
sai üheskoos WSMi lipu langetamisega antud üle taaskord
Slovakkiale.
Ulvi Koov ja Maarja Kalma
WSM2019 korraldustoimkond
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24.07.2019 istungi kokkuvõte
Otsustati võõrandada otsustuskorras Annikvere külas
asuv 385/3544 mõtteline osa Kungla kinnistust ja reaalosana korter nr 1.
Määrati tasuta koduteenus ühele teenust vajavale isikule.
Nõustuti Haljala valla haldusterritooriumil asuva 11
maaüksuse jätmisega riigi omandisse, määrati nende
maaüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Anti luba avaliku ürituse „Tantsuõhtu“ korraldamiseks
26.07.2019 Rutja külas ja „Tänavatoidufestival“ 26.07.2019
kuni 28.07.2019 Võsu alevikus Mere 6a kinnistul.
Eraldati valla eelarvest EELK Haljala Püha Mauritiuse
kogudusele 15 000 eurot kiriku renoveerimiseks.
Määrati 2019. aasta hajaasustuse programmi toetused.
Kokku määrati toetus 12 projektile, millest kaks said osalise rahastuse.
Nõustuti Vainupea jõel Pajuveski külas Veskirahva
maaüksusel paikneva Pajuveski paisjärve paisutamisega
ja paisutusele vee erikasutusloa andmisega.

31.07.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 564
eurot.
Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus transpordi osaliseks hüvitamiseks.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja kaks jäätmevaldajat perioodiliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Otsustati lubada paigaldada infosilt väljavõttega Haljala
valla koerte ja kasside pidamise eeskirjast Vainupea külas
Rannakivi maaüksuse lõunapoolsele küljele.
Tehti volikogule ettepanek algatada Eisma küla Sulevi
ja Eisma tee maaüksuste detailplaneeringu koostamine,
mille eesmärgiks on alale multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine.
Väljastati ehitusluba Liiguste külas Ülle-Reinu katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Aaspere külas Varjukase katastriüksusel asuvale päikeseelektri tootmisjaamale.
Nõustuti Palmse külas Aadu ja Tagavälja katastriüksuste piiride muutmisega ja Pajuveski külas Jüri katastriüksuse jagamisega ning määrati tekkivate Aadu ja Tagavälja
katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Tehti vallavolikogule ettepanek anda luba Haljala vallas Põdruse külas asuva Marina kinnistu, pindalaga 16565
m², omandamiseks ja esitati vastav eelnõu.
Tehti volikogule ja Tallinn-Lahemaa kergliiklustee
koostöös osalevatele asutustele ettepanek sõlmida enne
koostöölepingu sõlmimist ühiste kavatsuste protokoll.
Vallavanem Ivar Lilleberg annab ülevaate Haljala uue
koolihoone riigihanke tulemustest.

7.08.2019 istungi kokkuvõte
Otsustati esitada Haljala Vallaraamatukogu haruraamatukogude teeninduspiirkondade ja võimaliku töö ümberkorraldamise küsimus aruteluks kogukonnakomisjonile
ja kandikogudele.
Anti luba avaliku ürituse „Festival VIRU FOLK 2019“
korraldamiseks 09.08.2019 – 11.08.2019 Käsmu külas.
Väljastati luba reklaami paigaldamiseks Idavere külas Mäekünka kinnistule eksponeerimiskestusega
05.08.2019 kuni 04.10.2019.
Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega
Elektrilevi OÜ kasuks Haljala valla omandis olevale Käsmu külas asuvale kinnistule Laane tee L2.
Nõustuti Koljaku külas Sagadi metskond 19 ja 330 katastriüksuste jätmisega riigi omandisse.
Anti kasutusluba Haljala alevikus Uus põik 12 katastriüksusel asuvale elamule.
Väljastati ehitusluba Käsmu külas Laane tee 6 katastriüksusele mänguväljaku rajamiseks, Pihlaspea külas Matsu katastriüksusele suvila püstitamiseks ja Mustoja külas
Lille katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Eru külas Arni katastriüksusele elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Muudeti Haljala valla kriisikomisjoni koosseisu ja arvates kriisikomisjoni koosseisust välja Aivar Aruja ja määrati uueks kriisikomisjoni aseesimeheks majandus- ja hankejuht Annes Naan.

14.08.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 190.00 eurot.
Anti luba avaliku ürituse heategevuslik kontsertõhtu
„HEA TEGU LIHTSUSES“ korraldamiseks Lobi külas
24.08.2019.
JÄRGNEB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 
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Mittetulunduslikuks tegevuseks
saab taotleda toetust
Haljala
Vallavalitsus
ootab
15.septembriks taotlusi kogukondade omaalgatusliku tegevuse, vallaelanike koostöö,
kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse,
terviseedendamise,
noorsootöö, ühistegevuse ja
vaba aja võimaluste mitmekesistamiseks.
Toetust antakse: 1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste
eesmärkide täitmiseks;
2) ühekordse toetusena mittetulundus- ja äriühingutele,
sihtasutustele,
seltsingutele
ja üksikisikutele Haljala valla
elanikele suunatud või elanike

korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks ja/või
valla esindamiseks;
3) projektitoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele erinevatest
fondidest ja programmidest
rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.
Toetust saab taotleda Haljala
valla territooriumil toimuvateks
tegevusteks ja kasusaajateks
peavad olema Haljala valla elanikud.
Toetuse saamiseks esitab
taotleja Haljala Vallavalitsusele
vormikohase taotluse, millele
lisatakse eelarve ja muud nõutud dokumendid.

Enne taotlema asumist soovitame kindlasti läbi lugeda
määrus „Haljala valla eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord“ ja vaadata üle taotluste hindamismetoodika (määruse lisa 2).
Määrus koos lisadega kättesaadav valla kodulehel: https://
www.haljala.ee/oigusaktid
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitab vallavalitsus hindamiseks hindamiskomisjonile, kes vastavalt
hindamistulemustele koostab
hiljemalt 15. detsembriks koondi toetuse saajatest.
Vormilise otsuse toetuse
eraldamiseks või mitteeralda-

miseks teeb vallavalitsus pärast
valla eelarve kinnitamist.
Tegevustoetuse ja ühekordse toetuse saajaga sõlmitakse
leping ühe kuu jooksul arvates
otsuse langetamisest.
Projektitoetuse saajaga lepingut ei sõlmita, toetus makstakse taotleja arvelduskontole
pärast taotleja poolt kaasrahastamise otsuse ja projekti täieliku eelarve esitamist vallavalitsuse korralduse alusel.
Küsimuste
korral
võtke
ühendust kogukonna-ja arendusnõuniku Anneli Kivisaarega,
tel 5251127 või e-mail: anneli.
kivisaar@haljala.ee

Eesti kodaniku passi saab nüüd
taotleda ka iseteenindusest
Alates eelmise nädala lõpust
saab Politsei- ja Piirivalveameti
iseteeninduskeskkonnas aadressil etaotlus.politsei.ee lisaks
ID-kaardile taotleda ka Eesti
kodaniku passi nii endale kui
oma alaealisele lapsele.
Täiskasvanud Eesti Vabariigi
kodanik saab PPA iseteeninduse kaudu taotleda korduvat
dokumenti, kui talle on varem
välja antud kas Eesti kodaniku
pass või ID-kaart. Alaealisele
lapsele saab esmast või korduvat dokumenti taotleda juhul,
kui tema sünd on registreeritud Eesti rahvastikuregistris
ning vähemalt ühele tema vanematest on varasemalt välja
antud Eesti kodaniku pass või
ID-kaart.
„Iseteenindus kõige kiirem
ja mugavam viis dokumendi-

taotluse esitamiseks - enamik
andmevälju on inimese eest
juba automaatselt täidetud, mis
muudab taotlemise lihtsaks ja
säästab inimese aega,“ rääkis
identiteedi ja staatuste büroo
valdkonna koordineerija Marit
Abram.
Lisaks passi taotlemise võimalusele on toimunud veel mõ-

ned muudatused, millest taotlejad on seni puudust tundnud
– näiteks saab pärast uuendusi
tasuda riigilõivu krediitkaardiga
ning taotleda dokumendi väljastamiseks aukonsuli juurde.
„Kuna paljud inimesed soovivad taotleda ID-kaarti ja passi
koos ning ühiselt on see soodsam, leiti seni taotluse esitamiseks muu alternatiiv – seda
mindi esitama kas teenindusse
või esitati see posti või e-posti teel. Loodame, et inimesed
avastavad enda jaoks kasutajasõbraliku iseteeninduskeskkonna,“ ütles Abram.
Iseteenindusse
saab
siseneda mugavalt PPA veebilehe
kaudu
aadressil
www.politsei.ee
otselingiga
etaotlus.politsei.ee. Keskkonda
saab sisse logida lisaks ID-kaar-

dile ka mobiil-ID-ga või pangalinkide kaudu ehk dokumenti
saab taotleda ka juhul, kui varem välja antud ID-kaart on
juba kehtivuse kaotanud.
„Julgustan kõiki inimesi,
kelle dokumendi kehtivusaeg
läheneb lõpule, säästma end
teenindusse minemise jalavaevast ja esitama taotluse mugavalt arvuti tagant lahkumata,“
rääkis Abram. Iseteeninduses
on võimalik ID-kaarti taotleda
juba alates 2017. aasta kevadest.
Sellest ajast on läbi iseteeninduse esitatud juba üle 75 000
ID-kaardi taotluse. Passi iseteeninduses taotlemise võimaluse on juba edukalt avastanud
paarsada inimest.
Kristjan Lukk
pressiesindaja
www.politsei.ee

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
ISTUNG NR 26
Haljalas, 31. juulil 2019 kell
15:00.
Istungil osalesid kõik volikogu liikmed: Leo Aadel, Leo
Bergström, Annika Hallimäe,
Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila,
Margus Punane, Anti Puusepp,
Mare Raja, Greete Toming,
Triin Toming, Tea Treufeldt,
Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Volikogu arutas uue Haljala
koolimaja projekteerimise ja
ehitusega seoses koolihoone
ehitus- ja projekteerimistööde
lepingu sõlmimiseks vallavalitsusele volituste andmist ja
alternatiivina loa andmist uue
arhitektuuri ja projekteerimiskonkursi korraldamiseks.
Volikogu eelistust välja ei selgitanud, vaid otsustas jätkata
teema käsitlemist järgmisel volikogu istungil.

ISTUNG NR 27
Võsul, 21. augustil 2019 kell

16:00.
Istungil osales 16 volikogu
liikmed: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista
Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan
Meerits, Urmas Osila, Margus
Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Mare
Raja.

OTSUSEGA NR 109
anti Haljala Vallavalitsusele
luba riigihanke Haljala koolimaja uue arhitektuuri ja projekteerimiskonkursi
läbiviimiseks tähtajaga hiljemalt 1.
detsembriks 2019.

OTSUSEGA NR 110
anti kolmanda riigi kodanikule
luba Põdruse külas asuva Marina kinnistu omandamiseks.

OTSUSEGA NR 111
võeti vastu AKA Natura koos-

tatud Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering.

OTSUSEGA NR 112
algatati Eisma küla Sulevi, osaliselt Eisma sadama ja Eisma
tee maaüksuste detailplaneeringu koostamine.

OTSUSEGA NR 113
anti AS-ile Haljala Soojus ja
Haljala Vallavalitsusele volitused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu
veevärgi ja -kanalisatsiooni
nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

OTSUSEGA NR 114
arvati vallavalitsuse koosseisust
välja Kristi Aron ja kinnitati
uueks vallavalitsuse liikmeks
Sirje Laigu.

OTSUSEGA NR 115
nimetati vallavanema asendajaks Eesti Linnade ja Valdade
Liidu üldkoosolekule ja volikokku Sirje Laigu.

OTSUSEGA NR 116
nimetati vallavalitsuse liikme
asendajaks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Sirje Laigu.

OTSUSEGA NR 117
nimetati eelarve- ja majanduskomisjoni ning keskkonna-,
maa ja planeeringute komisjoni
liikmeks Urmas Osila. Eelarveja majanduskomisjoni koosseisust arvati välja Annes Naan.

OTSUSEGA NR 118
kinnitati
revisjonikomisjoni
esimeheks Jaan Meerits ja aseesimeheks Annika Hallimäe.
Volikogu poolt vastuvõetud
otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.
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Huvihariduse ja
huvitegevuse toetus
Alates 1. septembrist kehtib
ühtne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord, mille eesmärgiks on süsteemne ja
juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning
mitmekesisuse parandamine, et
suurendada õppurite võimalusi
omandada teadmisi, oskusi ja
hoiakuid valitud huvialal ning
vähendada õppurite arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).
Toetust antakse Haljala vallas
elavate ja õppivate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses
ja huvitegevuses osalemiseks.
Õppuritoetuse puhul erista-

Võimalik taotleda:
- õppuritoetust;
- transporditoetust;
- huvilaagri toetust;
- teenuse pakkuja
toetust.
takse huvikooli õppuri toetust,
mida makstakse huvikoolis käivale õpilasele ja huvitegevuses

osaleva õppuri toetus, mida
makstakse huviringides, klubides, stuudiotes vms (seal hulgas
ka huvikoolides millede tegevus ei vasta huviharidusstandardile) käivatele õpilastele.
Huvikool korra tähenduses on
kool, mis on registreeritud Eesti
Hariduse Infosüsteemis (EHIS),
selle õppekava vastab huviharidusstandardile ning on EHIS-es
kättesaadav. Kui huvikool ei
vasta eelpool nimetatud tingimustele, siis käsitletakse seda
kui huvitegevuse pakkujat. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes,
huvikoolides vms.
Huvikooli õppuri toetust
makstakse õppeaasta eest, huvitegevuses osaleva õppuri ja
transporditoetust aga üheksa
kuu eest. Õppuri toetust makstakse kuni kahe huvitegevuse
või huvihariduse eest. Esimese tegevuse puhul kuni 100%
ja teise puhul kuni 50%, kuid
mitte rohkem kui Haljala Vallavalitsuse poolt kehtestatud
määras.
Transporditoetust makstakse
huvitegevuses osaleja transpor-

dikulude katmiseks. Transporditoetust makstakse juhul, kui
huvihariduse ja huvitegevuse
toimumise kohta ei ole võimalik saada maakonnasisese
ühistranspordiga. Sellisel juhul
kompenseeritakse
sõidukulu
huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks kommertsliini sõidupiletite alusel. Kui
huvihariduse ja huvitegevuse
toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga,
kompenseeritakse sõidukulud
kuludokumendi alusel Haljala
Vallavalitsuse poolt kehtestatud
määras.
Huvilaagri toetust makstakse
õpilasele aastas ühes huvilaagris osalemise toetuseks kuni
50% huvilaagri maksumusest,
kuid mitte rohkem kui Haljala
Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras. Huvilaagri toetust
makstakse eeldusel, et see toetab õpilase varem valitud huviala.
Teenuse pakkuja toetust saab
taotleda juhul, kui huvitegevust
või huviharidust pakutakse
Haljala valla territooriumil Haljala valla õppuritele. Toetatav

tegevus peab olema kooskõlas
valla arengukavaga ja huvihariduse ning huvitegevuse kavaga. Teenuse pakkuja toetust
makstakse teenuse pakkujale
töötasu kulude katmiseks ja vahendite soetamiseks ning toetuse eraldamise otsustab vallavalitus igakordse taotluse puhul
arvestatakse pakutava huviala
vajadust (osalevate laste arvu),
valla palgataset, põhjendatud
transpordi- ja muid kulusid,
valla pakutavaid teisi toetusi
ning vallale eraldatud riikliku
huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse suurust.
Õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlemiseks tuleb
vallavalitusele esitada taotlus
15. oktoobriks või erandkorras
15. jaanuariks. Teenuse pakkuja toetuse taotlemiseks tuleb
esitada taotlus 15. novembriks.
Huvilaagri toetuse taotlemiseks
võib esitada taotluse jooksvalt
kogu aasta vältel, kuid vähemalt
kaks nädalat enne huvilaagri
toimumist.

TASUB TEADA

Muutusid valla hallatavate asutuste e-posti aadressid
Haljala Vallavalitsus annab teada, et muutunud on valla hallatavate
asutuste e-posti aadressid. Siiani olid kõikide aadressid vormistatud haljala.ee domeenile.
Edaspidi kasutavad haljala.ee domeeni vaid vallavalitsuse struktuuri töötajad, hallatavate asutuste jaoks on kasutusele võetud haljavald.ee domeen.
Varem toiminud aadressid on suunatud uutele, kuid palume võtta kasutusele uue domeeniga aadressid.

UUED AADRESSID ON JÄRGMISED:
Haljala Rahvamaja - rahvamaja@haljalavald.ee
Haljala Valla Spordikeskus - spordikeskus@haljalavald.ee
Haljala võimla - voimla@haljalavald.ee

Võsu spordihoone – vosu.spordihoone@haljalavald.ee
Haljala Valla Sõnumid – leht@haljalvald.ee
Haljala Noortekeskus – haljala.noortekas@haljalavald.ee
Võsu nooretuba – vosu.noortekas@haljalavald.ee
Haljala Vallaraamatukogu - haljalark@haljalavald.ee
Võsu haruraamatukogu - vosurk@haljalavald.ee
Võsupere haruraamatukogu - vosupererk@haljalavald.ee
Vihula haruraamatukogu - vihulark@haljalavald.ee
Vergi haruraamatukogu - vergirk@haljalavald.ee
Karepa haruraamatukogu - karepark@haljalavald.ee
Aaspere haruraamatukogu - aaspererk@haljalavald.ee
Varangu haruraamatukogu - varangurk@haljalavald.ee

Anti luba ilutulestiku korraldamiseks Vihula mõisas
16.08 ja 19.08 ning Käsmu külas Lainela Puhkekeskuses
17.08.
Eraldati Haljala valla 2019. aasta eelarvest Tiia Hansarile ühekordset toetust summas 300 eurot heategevusliku kontsertõhtu Vähiravifondi ,,Kingitud elu“ toetuseks, MTÜ-le Lahemaa Rannakultuuri Selts ühekordset
toetust summas 300 eurot projekti „Kunstnik Richard
Uutmaa pink Altja rannas toetuseks“, MTÜ-le Käsmu
Lahe Merekool projektitoetust summas 7500,10 eurot
projekti „Käsmu Lahe Merekooli käivitamiseks vajaliku inventari soetamine“ toetuseks ja anti EELK Käsmu
Kogudusele luba kasutada 2019 aastaks antud toetust
Käsmu kalmistu laiendamisega seotud tegevuste elluviimiseks.
Lõpetati Koljaku külas Silla ja Greenwaldi maaüksusega liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus eesmärgiga teha Maa-ametile ettepanek anda maa munitsipaalomandisse iseseisvalt kasutatava kinnisasjana tee
kasutamise otstarbel.
Nõustuti ettepanekuga määrata Vergi külas liikluspinna nimeks Luige tee ning suunati eelnõu avalikustamisele.
Otsustati lõpetada Terevete tn 12 kinnistu hoonestusõigus ja võõrandada kinnistu hoonestusõiguse omanikule kuna hoonestaja on täitnud kõik hoonestusõiguse
seadmise tingimused ja omab õigust kinnistu omandada.
Väljastati ehitusluba Sagadi külas Põldre katastriüksusele suvemaja ja garaazi püstitamiseks ning Karepa külas Forelli katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Tehti volikogule ettepanek:
võtta vastu Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering ja esitati vastav eelnõu;
algatada detailplaneeringu koostamine Eisma külas
Sulevi, osaliselt Eisma sadama ja Eisma tee maaüksustele;
minna Haljala uue koolihoone projekteerimise ja ehitamisega edasi väljapakutud eelarvestrateegia variandiga, mille kohaselt on eeldatav koolihoone maksumus
20 % odavam hankel riigihankel saadud maksumusest ja
teha volikogule ettepanek anda vallavalitusele luba Haljala koolimaja uue arhitektuuri ja projekteerimiskonkursi korraldamiseks ning esitati vastav eelnõu;
volitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava
kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetele vastavust
kontrollima AS Haljala Soojus ja Haljala Vallavalitsus.
Nõustuti Haljala jäätmeveo piirkonnas AS Ragn Sellsi jäätmeveo ca 50 % hinnatõusuga, lähtudes piirkonna
teenindamise keskmisest m3 hinnast järgmiselt:
Maht

Vana hind km-ta

Uus hind km-ta

80 l

0,01

0,71

100 l

1,1

0,89

140 l

0,01

1,24

240 l

0,01

2,12

370 l

2,6

3,28

600 l

4,9

5,32

800 l

5,1

7,09

1500 l

14,4

13,30

2500 l

22

22,16

4500 L

33

39,89

Vallavanem Ivar Lilleberg tutvustas esialgset kava Haljala vallavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri muudatustest.
Struktuuri muutmise eelnõu esitatakse Haljala Vallavolikogu septembrikuu istungile.

21.08.2019 istungi kokkuvõte
Anti luba avaliku ürituse „Perepäev Korvpalli ja Päästeteenistusega“ korraldamiseks Aasperes 24.augustil
2019.a.
Määrati Noonu külas asuva munitsipaalomandis oleva tee nr 88770102 teenindamiseks vajaliku maa suurus,
maaüksuse aadress ja sihtotstarve.
Määrata Haljala vallas Aasumetsa külas oleva ehitise –
elamu teenindamiseks vajaliku maa suurus ja tagastada
Paemetsa maaüksus ½ mõttelises osas ühele isikule ja
erastada ½ mõttelises osas teisele isikule.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja talveperioodil mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga.
Tehti vallavolikogule ettepanek:
-algatada Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr
27 „Pädevuse delegeerimine“ muutmine ja esitati vastav
eelnõu;
-algatada Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr
46 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ muutmine ja
esitati vastav eelnõu.
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2019. aasta viib Aaspere-Haljala
jooksu Põdruse-Haljala radadele

SPORT

Greete Toming

Avalike suhete- ja projektijuht

Haljala Kool

Aaspere-Haljala jooks
on Haljala kooli üks
traditsioonilisemaid
üritusi, mis eelmisel
aastal leidis aset juba
28. korda.

Rannavolle võitis 22
Rannavolle 4x4 turniiril Haljala väljakul astus võistlustulle 4
võistkonda – 22, Vergi, Agribasket ja Harrastajad. Mängiti alagrupis kõigiga läbi, mille järel algasid kohamängud. Vergi võitis
alagrupis kõiki kuid, finaalis kaotasid võistkonnale 22. Tasavägise pronksimängus võitis Agribasket.

Rannajooks tuli taas
Eelmisest rannajooksust Võsul on möödunud rohkem kui
kümme aastat. 28. juulil toimus see taas. Rada kulges osaliselt
kergliiklusteel, osaliselt rannaliival ja üks osa tuli läbida madalas merevees. Kuni 16-aastased läbisid 1,7 km ja 16 ja vanemad
3,4. Tüdrukute kuldne medal riputati kaela Marta Muradyanile,
poiste kiireim oli Gregor Rasva. Naiste parim oli Svetlana Muradyan, meestest pani paremuse maksma Kaarel Gustav Männaste.

Imeline maailm ehk kuidas ma
maailmameistrivõistlustel osalesin
Miks läksin? Eestipoolne korraldaja kutsus, uudishimu oli suur,
toimus peaaegu kodus – Kadrinas.
Mis toimus? Rahvusvaheline maailma karikavõistlus FINSO
V etapp. Kokku toimub 8 etappi, kaks Eestis, üks Saksamaal,
üks Ameerika Ühendriikides, üks Peterburis, üks Soomes ja
kaks Lätis. Viimasel etapil kuulutatakse välja aasta parim novuse
mängija.
Mida nägin? Novus sarnaneb koroonaga ent on siiski väga erinev. Kummalisel kombel leidsin sarnasust ka malega. Novuse
meistril on lisaks „vanamehele“ ja kiile kaasas ka isiklik pintsel.
Lätlased on teistest mängijatest peajagu üle – pole ka ime, mäng
ju sealt pärit.
Mida juhtus? Sain võrratu elamuse, kogemustest rääkimata,
palju uusi tuttavaid. Võimalik, et järgmisel aastal toimub üks
etapp Võsul.
Millise koha saavutasin? Jäin viimaseks. Pooled mängijad olid
minust peajagu üle, teine pool kahe ja enamgi jagu üle. Novust
nagu iga teist spordiala treenitakse regulaarselt mitu korda nädalas. Olin novuse laua taga neljandat korda, võiduta siiski ei jäänud – 11-st mängust ühe võitsin ühe mängisin viiki.
PS! Haljala võimlast leidsin kaks novuse lauda. Sügis-talvsel
hooajal mängime?!
Avo Seidelberg

Osavõtjaid on olnud erinevatest
vanusegruppidest ja asukohtadest, jooksurõõmu on jagunud
kõigile. Sel aastal läbi viidav
Tallinn-Narva maantee remont

seab meid korraldajatena uute
olukorda, kus jooksul kasutatav
tee on harjumuspärasest suurema liikluskoormuse all.
Õnneks ei ole olemas ületamatuid takistusi, on uued ja
värsked lahendused– Haljala Kool kutsub selleaastaseks
sügisjooksuks vilistlasi, sõpru
ja õppureid Põdruse-Haljala
jooksule! Nagu ikka, leiab jooks
aset septembrikuu kolmandal
kolmapäeval, seekord siis 18.
septembril.
Muutunud raja täpsed distantsid ning muu vajaliku info
leiad juba peagi kooli kodulehelt www.haljalakool.ee või
kooli Facebooki lehelt.

2019. aasta viib Aaspere-Haljala jooksu sõbrad traditsioonilistelt radadelt kaugele. Foto:
Ain Liiva

7

Tasub teada

September 2019

Diplomaatiast ja Eestist
Kohtumine suursaadik Toomas
Tiiveliga Karepa (pildil) raamatukogus 18. juulil.
Toomas Tiivel on töötanud
EV Välisministeeriumis ning
olnud erakorraline ja täievoliline suursaadik Lätis ja Rootsis
ning EXPO 2010 Eesti peakomissar Hiinas. Hariduselt on
aga hoopis bioloog ning huvilt
orienteerub hästi peenemate
napside maailmas. Ta on olnud Akadeemilise Inglise Klubi
president ja on Viskiklubi president. Tema sulest on ilmunud
„Viskimaailma teejuht“, „Viinad
ja peenemad napsid“ ja „Maailma napsid“.
Diplomaatia on riike või
rahvusvahelisi organisatsioone esindavate isikute vaheline
suhtlemine. Kahepoolne diplomaatia toimub kahe riigi vahel
ja mitmepoolne diplomaatia
paljude riikide vahel. Mitmepoolne diplomaatia toimub sageli mõne rahvusvahelise organisatsiooni (näiteks ÜRO) egiidi
all. Tänapäevase diplomaatia
kujunemise alguseks loetakse
18. sajandit. Aga eks erinevatel
viisidel toimis see ka varem.
Igale riigile on oluline esinduse olemasolu eelkõige naaberriikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
Diplomaat on riiki või rah-

vusvahelist
organisatsiooni
esindav kindlaksmääratud volitustega isik. Diplomaat saab
tavaliselt väga laia erialase hariduse diplomaatide koolis, kus

pearõhk võõrkeeltel, ajalool,
etiketil ja ka näiteks luurealastel
teadmistel. Seega võib öelda, et
diplomaadi ja spiooni vahe on
tunnetuslik piir. Diplomaadi

Suvised tegemised
Vergis
13. juulil pidasime traditsioonilist Kaluritepäeva.
Seekord olid fookuses kalatoidud. Huvilised õppisid Altja
perenaise Ülle Tamme juhtimisel valmistama „siia äkist“, räimerulle - kõike algusest peale
ja kohalikust kalast. Harjutada
sai ka fileerimiskunsti, ei puudunud suitsukala. Üheskoos
valmistasime kalasuppi.
Soovijad said koos Käsmu
Vabatahtlike Merepäästjatega
lahel paadiga sõita ning omandada mereteadmisi. Maanteeamet tegi ohutu liikluse teavitustööd pöörleva autoga.
Spordisõbrad pidasid rannavõrkpallilahingut, toimusid nii
laste kui täiskasvanute jalgpalliturniirid.
Kunstihuvilised valmistasid
keraamikat teemal „Meri ja kajakad“.
Oma ballaadidega soojendas südant omakandi andekas
muusik Kelly Vask. Õhtul jätkus
meeleolukas pidu sadamas ansambliga „Respekt“.
„Kas teil ikka kala on?“- see
on enne Kaluritepäeva sage küsimus. Seekord oli! Ning kõige
olulisem - sõbralikud ning kokkuhoidvad inimesed.
Täname kõiki abilisi ning
osalejaid!

KÜLA KUNSTIPÄEV
17. augustil said Vergi elanikud
kokku, et üheskoos kunstnikeks
kehastuda. Kokku tuldi raamatukokku, kus pastellmaali alast
õpetust jagas kunstiõpetaja

Katrin Leete. Ülesanne oli üpris
abstraktne ja vaba, seega leidis
igaüks ennast köitva teema.
Osalejad aitasid ja kiitsid üksteist, endal nägu naerul.
Ühise jõu ja nõuga pandi val-

minud meistriteostest üles näitus, mida saab raamatukokku
vaatama tulla. Ehk saab ka teinekord koos kunsti teha!
Liina Heinvere

ülesannete hulka kuulub olla
uudishimulik, koguda infot ja
osata teha vahet, mis on esindatavale maale oluline. Diplomaatide maalt välja saatmine ei ole

midagi ebatavalist, seda juhtub
kogu aeg. Põhjuseks on peaaegu alati, et diplomaat tabatakse
salajaste andmete ebaseaduslikult kogumiselt.
Diplomaati ja saatkonna töötajaid kaitseb diplomaatiline
kaitse, mistõttu ei ole asukohariigil õigust diplomaadilt vabadust võtta ega teda ka näiteks
läbiotsimiseks kinni pidada.
Diplomaadi viibimine ametiautos tähendab, et ta on oma riigi
territooriumil.
Puutumatuse
peab tagama riik, kus ollakse.
Sellise kaitse olemasolu tagab,
et ei juhtuks nii, nagu kunagi
eestlaste nelja kuningaga Paides.
Mis on riik? Ametlikku definitsiooni sellele ei ole, kuid
üldiselt arvestatakse kolme
tunnust: territoorium, rahvas
ja valitsus. Tunnuseid võib olla
mitmeid: rahaühik, erinevad
toimivad süsteemid, politsei
jne. Riiklus ei sõltu rahvusvahelisest tunnustamisest, kuigi see ei ole üldse tähtsusetu.
Mõiste „rahvusvaheline kokkulepe“ on esineja meelest auklik,
sest alati on riike, mis pole mingi aspektiga nõus.
ÜRO Julgeolekunõukogu on
tähtsaim rahvusvaheline püsivalt tegutsev organ, mis koosneb 15 liikmest, kellest viis

– Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina RV – on alalised
ja omavad vetoõigust. Julgeolekunõukogu vastutab rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest.
Külaline peab suuri rahvusvahelisi organisatsioone suurteks
ja kohmakateks, aga ilma nendeta oleks kindlasti halvem.
Oma
välisministeeriumis
töötatud kõige huvitavamaks
ajaks peab T. Tiivel aega, kui
välisministriks
oli
Toomas
Hendrik Ilves ja suursaadikuks
olemise aega Läti Vabariigis.
Kui kõik oli pidevas muutumises ja arengus, välisministeeriumisse kutsuti tööle oma eriala
spetsialiste. Eesti puhul peeti
eriliseks seda, et iga ametnik
teadis küsimustele vastata, ei
suunatud ainult kõrgema esindaja poole. T. Tiivel peab seda
kõige suuremaks tunnustuseks
Eesti diplomaatiale.
Riik peaks olema võnkumises, rahulikum aeg, uute ideede
aeg. Praegust aega peab rahulikuks, ametnike ja advokaatide
ajaks. Uusi võnkeid ootab külaline loomeliitudelt.
Ene Loo
Karepa raamatukogu
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ÕNNITLEME VANEMAID

KULTUURIKAVA.EE

UNIMA

Pühapäev, 8. septembril
kell 12 Põnnide 3-võistlus
Haljalas

(Rahvusvaheline Nukuteatrite Liit)

Eesti Keskuse
NUKUTEATRITE PÄEV
14. septembril 2019

Laupäev, 14. septembril kell
12 Haljala valla meistrivõistlused korvpallis Haljalas
Laupäev, 14. septembril kell
18 Lõikustänupüha teenistus
Vainupea kabelis
Reede, 20. septembril kell
19
AVAMEELSELT
ABIELUST ehk peatükid, mis me
omal ajal vahele jätsime Haljala rahvamajas
Laupäev, 21. septembril kell
13 Mõttetalgud Aaspere mõisas

TEATED
● Ostan igas seisukorras
sõidukeid! (Seisnud, rikkega,
ülevaatuseta jne). Tel: 5565
9595

Haljala Rahvamajas

11.00 Avamine
11.15 Nukuteater Kehra Nukk
„Lumeeit“
12.00 Viljandi Nukuteater
„Lugu karupojast ja sellest,
kes elab jões“
13.30 Nukuteater Kehra Nukk
„Punamütsike“
14.30 Nukuteater Marionett
„Jokker-Joosu ja nukud“
15.15 UNIMA räägib nukuteatritest
ja lõpetamine
Tule vaata imepäraseid nukuetendusi,
etendused on kõik TASUTA

● OSTAN IGAS SEISUKORRAS SÕIDUKEID JA KAUBIKUID! VÕIB REMONTI
VAJADA! TEL 53092650

Mere tn 6, Võsu alevik,
45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227,
E-post: leht@haljala.ee

RITA KORKMA ja ANDERO VÕIKAR
sündis poeg JAREK OLIVER 05.08.2019

ÕNNITLUSED

95

LAINE KASK – 23. september
HILDA LEHISTE – 25. september

93

ILMA BIIDER – 5. september

92

MARTIN ILVES – 9. september

89

ESTRA JÜRKEN – 10. september
LIIDIA SANG – 28. september
SINAIDA RINNO – 28. september

88

JUTA TOOMEL – 8. september
AINO TAMM – 26. september

87

86

ARNOLD TOMMULA – 29. september

85

IRENE SUSI – 15. september
VIRVE RANDOJA – 17. september

13.septembril

11:00 - 13:00

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD

Haljala Rahvamajas

AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

84

LIIA KRIIVA – 13. september
PILLE SIRKAS – 15. september
HELVE TULL – 22. september
GALINA SINILA – 29. september

83

VIRVE RAUDE – 30. september

82

ENNO TOMING – 5. september
SAIMA PAAT – 29. september

81

TIINA SILLAJÕE – 17. september
HELVE KENDRA – 20. september
AAVO ALUJÄRV – 30.september

80

VAIKE SAAR – 3. september
ELDUR TIKERBÄR – 19. september

75

Haljala Valla Sõnumid

Ajalehe
vastutav
väljaandja
on
Haljala
Vallavalitsus

SIRLI ja IVO PENT
sündis poeg AGON 02.08.2019

NIINA JAANSOO – 05. september
MARVI TRANSTOK – 20. september
ELSI LILLAKAS – 23.september
ARNOLD KÕIKER – 29. september

● Käsmu küla Põhja tn 7a
detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul
15.08.2019 kuni 15.09.2019
Haljala valla vallamajas, Võsul,
Mere tn 6 tööaegadel.
● Haljala Vallavalitsus annab teada, et vanemluskoolitusgrupp
„Imelised
aastad“ alustab 3. septembrist. Koolitus toimub Haljala
Lasteaias Pesapuu kuni detsembrini, kokku kohtutakse
16 korda.
Lastele on korraldatud lastehoid. Osalejatele pakutakse
õhtusööki.
Infot koolituse kohta saab
lingilt:
ttps://www.tai.ee/et/
instituut/koostooprojektid/
vanemlusprogramm, https://
tarkvanem.ee/koolitused/
imelised-aastad/
Huvilistel palun ühendust
võtta
Lastekaitsespetsialist Helgi Vassariga telefonil
53448069.

MARI ja ANDRES SAAMOT
sündis poeg JAKOB 09.07.2019

Kui Jumala lubab, toimub
1. septembril kell 10.00
Haljala Püha Mauritiuse kirikus
kontsertjumalateenistus.
Esinevad Pärt Tarvas, Tiit Korsar,
Sven Rannar, Arabella Strazdin ja
Tiia Paist.
Muusika ja liturgiaga teenib
kaasa diakon Ahti Bachblum.
Kogu südamest tere tulemast!!!

REET KÜTT – 13. september
ÜLLA KELLO – 22. september
FRED KAASIK – 27. september
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ALEKSANDER PAAL – 20. september
SIRJE KIVIBERG – 20. september
VILMA EHALA – 21. september
AADU ALT – 26. september
ARVI AROS – 26. september

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
ERKKI KALEVI SUONIO

17.05.1936-19.07.2019

VILMA KIVJA

27.06.1931-12.08.2019

SELMA PENTSOP

04.10.1932-17.07.2019

