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TRIIN TOMING –
õietolmuteadlane, kes
tüürib metalliettevõtet ja
volikogu liikmena
Haljala valda
Pildil Metallitoa rattahoolduspunkt Pumpic Võsu rannas. Foto Ain Liiva

Kent Kerner
avalike suhete spetsialist

Alati särav ja rõõmsameelne
Triin Toming (pildil) on Haljala
Vallavolikogu liige ja pereettevõtte Metallituba OÜ asutaja ning
juhataja. Triin ise sõnab, et palju
käsile võtta on talle omane ning
sellisest tegutsemisest tunneb ta
ka suurt heameelt.
METALLITOA ALGUSAASTAD
Pereettevõtte Metallituba OÜ asutas Triin
2012. aastal koos oma abikaasa Aleksiga.
„Meil oli kogu aeg ühine soov oma ettevõte luua. Pidevalt ka võimalusi otsisime,
kuid 2012. aastal jõudsime asjade kokkulangemise järel selleni, et Metallituba
loodud sai,“ selgitas Triin.
Metalliettevõtte loomisele läks Triinu
ja Aleksi mõte hetkel, mil nähti kuulutust,
millega pakuti Haljalas rendile metallitöötuba koos seadmetega. Triin räägib, et
nad käisid seda küll vaatamas, kuid sel-

leks hetkeks oli nende nägemus teistsugune ning kahjuks sellest kuulutusest kinni ei haaratud. „Selleks ajaks olime juba
turuolukorda uurinud ja vajadus sellisele
ettevõttele oli täitsa olemas, mis andis ka
innustust ideega edasi minna,“ sõnas Triin
Toming ja lisas, et peagi jäi neile silma, et
Kihlevere külas Kadrina vallas on müügil
endine katlamaja, mis metalli töötlemisega seotud ruumivajadusele vastab.
Sellega sai Metallituba hoo sisse, kuna
koheselt hakati otsima finantseerimisvõimalusi, et hoone soetada ning taotleti alustava ettevõtte toetust, mille eest
Metallituba oma esimese saepingi ostis.
„2013. aastal alustasime tootmisega, ise
käisime samal ajal muidugi veel tööl,
kuna kindlust, et ka püsime jääme, koheselt ei tulnud,“ rääkis Triin.
Metallituba valmistab allhanketeenusena metsaveotõstukite ja põllumajandushaagiste tootmiseks vajalikke detaile
ning ühele korralikule metalliettevõttele
kohaselt tehakse plasma- ja gaasilõikust,
detailide painutamist, saagimist, puurimist, keevitamist ja värvimist. „Teenuseid
on aja jooksul pidevalt juurde tulnud,
kuid algust tegime väiksemalt. Olime ai-

nult mina ja Aleks ning kaks meest veel,
see tähendas, aga et kõik tegid seda, mida
sel hetkel kõige rohkem vaja oli,“ lausus
Triin. „Algusaastadel olin mina näiteks
veoauto roolis, sest kaup tuli ju laiali vedada. Arvan, et olin päris hea veoautojuht,“ lisas ta. Triin meenutab lugu, kus
nad olid kauba veokisse laadinud, kuid
keegi oli oma kohvitassi kauba vahele
unustanud, aga kohale jõudes polnud tass
ümber läinud ja kohvi oli ka veel tassis alles. „Ma ei mäleta, kas kohv veel soe oli,
aga nii osavalt sõitsin küll, et tass ümber
ei läinud,“ meenutab Triin toredat seika.

METALLITUBA 10 JA PUMPIC
Selle aasta novembris tähistab Metallituba suurt 10. juubelit ning Triin sõnab, et
kindlasti ilma peota sünnipäev ei möödu. Kui küsida Triinult, mis on 10 aastaga muutunud, vastab Triin naljatledes, et
täna saab ta juba aru, millega tegeleb. „10
aastat tagasi olin tegev õietolmuteadlasena, mistõttu metallitööstusest ei teadnud midagi. Kümme aastat on aga oma
töö teinud ja nüüd midagi juba tean, sest
alguses pidi kõikidesse teemadesse ikka
väga süvitsi minema,“ lausus ta ning lisas,

et meeskonna laienemisega on tema põhirolliks kujunenud meeskonna toetamine, igapäevane suhtlus koostööpartnerite
ja ettevõtte seisukohast nii-öelda pikema
plaani ja arendusprojektidega tegelemine.
10. tegevusaasta eel leidis Metallituba ka selle päris oma toote – Pumpicu.
Pumpic on rattahoolduspunkt, mille abil
saab kummi täis pumbata ning valikut
tööriistu sõiduvahendit putitada. Kadrina
spordikeskuse juurde paigaldati esimene
Pumpic ning nüüd leidub neid juba päris palju. Kuulsust Pumpicul jagub, sest
esimesel tootmisaastal sai Pumpicust
ka Lääne-Virumaa aasta toode. „Teeme
koostööd kinnisvaraarendajatega, mistõttu võib üpris paljude uusarenduste
lähedusest ka Pumpicu leida,“ selgitas
Triin Toming. Kui 2021. aasta sügisel ilmus Virumaa Teatajas artikkel, kuidas
Pumpic Eestit vallutab, siis tänaseks on
suund pööratud ka välisturgudele. „Eestis
olime küll rattahoolduspunkti valmistajatena esimesed, kuid välismaal neid tegijaid ikka leidub. Sellest hoolimata teeme plaane, kuidas välisturule siseneda ja
praegu oleme sihikul võtnud Rootsi,“ ja-

gas Triin Pumpicu maailmavallutusplaani.
Kümnes tegutsemisaasta möödub ka
laienemisplaanide tähe all. Nimelt on
Triin ja Aleks naaberkinnistu omanikuga läbirääkimisi pidamas, et Haljalas
asuvat tootmiskompleksi laiendada ning
töötingimusi parandada. „Meie jaoks on
algusest peale olnud oluline panustada töötingimustesse ja -keskkonda. Töö
metalliettevõttes pole kerge, mistõttu on
töötajate motiveerimine ja heade töötingimuste tagamine meie jaoks prioriteet,“
selgitas Metallitoa juht ning lisas, et sellest ka naaberkinnistule laienemisplaan
lähtub.

JUHTIMINE KUI SUHETE
LOOMINE JA HOIDMINE
Triin ütleb, et juhina tahab ta olla oma
töötajate jaoks olemas. „Minu jaoks on
oluline, et töötajate vahel oleks usalduslik
suhe, mistõttu sellesse ka panustan,“ selgitas Triin. Hetkel töötab Metallitoas 22
töötajat ning senini pole töötajate leidmisega probleemi olnud, kuid majandus- ja
koroonakriis pole mõjutustest puutumata
jätnud ka neid.
Jätkub lk 2

VALLAVANEMA VEERG
2022. aasta 1. jaanuari seisuga elab Haljala vallas 4343 inimest. Ühe aastaga on
rahvaarv teinud väikese languse seitsme
inimese võrra. Samas on põhjust ka rõõmustamiseks, sest eelkooliealiste laste arv
on üle paarikümne võrra tõusnud. Meie
jaoks on see märk, et noortele peredele
on Haljala vald elupaigana atraktiivne.
Laste arvu kasv on aga kaasa toonud
murekoha, millega igapäevaselt tegelenud oleme – kuidas tagada kõikidele lastele koht meie lasteaedades. Iseenesest
on see positiivne, et lasteaiad on lapsi

täis ja lastega peresid valda juurde tuleb.
Kuid igas hea peitub ka tükike muret, sest
tekkinud on nii-öelda joonealuseid lapsi,
kellele vald lasteaiakohta hetkel tagada
ei suuda. See on olukord, mis vajab meilt
lahendusi ning nendega oleme aasta algusest saadik tõsiselt ka tegelenud.
Selle aasta sügisel avame peale kooliklasside väljakolimist Haljala lasteaias
Pesapuu üheksanda rühma. Töötame
selle nimel, et Võsul saaks tulevikus olema kaks lasteaiarühma. Kuna Võsu kooli
lasteaiarühmades on järjekord, siis ava-

me Võsuperes hoiurühma, kus Võsu kool
osutab lastehoiuteenust lastele vanuses
1,5-3-aastat. Lahendusena on see ajutine,
kuid leevendab hetkeolukorda ja annab
meile võimaluse töötada pikema plaaniga. Kuid igal juhul tunneme heameelt, et
lapsi ja peresid Haljala valda juurde tuleb.
See annab ka kindlust, et tänase koalitsiooni suund järgmisel neljal aastal haridusvõrku panustada, on õige samm.
Teine muret tekitav teema on jätkuvalt
koroonaviirus. Kahjuks peame tõdema,
et peagi möödub teine aasta, mil koroo-

nakriisi lahendamisega tegeleme. Nakatumiste arv püstitab rekordeid ning kõrge
nakatatumise tõttu on pidanud tavapärases töökorralduses muudatusi tegema ka
meie valla koolid ja lasteaiad. Soovin tunnustada kõiki meie haridusasutuste töötajaid, kes hoolimata keerulisest olukorrast endast parima annavad ning muutlike
oludega kiiresti kohanevad. Aitäh!
24. veebruaril tähistame Eesti riigi 104.
aastapäeva. Võrreldes eelmise aastaga on
kindlasti rohkem lootust, et vabariigi aastapäeva pidustused päris ära ei jää. Tee-

me meiegi plaane, kuidas vallas vabariigi
aastapäeva meeleolu luua. Soovin rohkesti õnne Eestile ja meie Haljala vallale!
Head Haljala valla elanikud, kaunist ja
meeleolukat vabariigi
aastapäeva!

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem
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Koduste laste jõulupakid
ootavad järeletulemist
Hea lapsevanem, kes Sa pole veel oma koduse lapse jõulupakil järgi käinud, siis kommipaki saab kätte Haljala
teenuskeskusest (aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik).
Pakkide kättesaamine ja lisainfo: lastekaitsespetsialist Helgi Vassar, tel 5344 8069 ja e-post helgi.vassar@
haljala.ee

Haljala vald võtab käsile
biojäätmete sorteerimise
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Haljala
vallavalitsuse projekti „Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine Haljala vallas“ 26 263 euroga kiirkompostrite ja
biolagunevate jäätmete konteinerite ostuks, valla omafinantseering on 9227,40 eurot.
Projekti eesmärgiks on innustada Haljala valla elanikke biolagunevaid jäätmeid liigiti koguma kompostides
neid nõuetele vastavates kompostrites või andes üle
jäätmevedajale (alates 01.09.2022). Sedasi on võimalik
vähendada tunduvalt segaolmejäätmetes biolagunevate
jäätmete osakaalu ning annab ka kohalikele elanikele
võimaluse väiksemateks jäätmeveo arveteks. Kiirkompostrid võimaldavad efektiivsemalt toota ka kompostmulda, mida saab edukalt oma majapidamises ära kasutada.
Haljala vallavalitsus palus eelmise aasta sügisel vallaelanikel teada anda oma soovist soetada kiirkomposter
või biolagunevate jäätmete konteiner. Arvestades vallaelanike poolt teada antud soovidega, on kavandatud
KIK-i toetuse abil osta 150 kiirkompostrit (200-250 l)
ning 20 biolagunevate jäätmete konteinerit (140 l), mida
soovijatele jagada. Vallaelanikele antakse võimalus ise
valida, kas nad tasuvad 26% omaosaluse ning saavad inventari omanikuks või võtavad inventari tasuta kasutusse arvestusega, et inventari omanik on kohalik omavalitsus. Inventari jagamine on planeeritud 01.07.2022 kuni
01.09.2022. Nendega, kes andsid sügisel teada oma soovist soetada kiirkomposter või biolagunevate jäätmete
konteiner, võtab Haljala vallavalitsus eelnevalt ühendust
ning lepib kokku inventari üleandmise.
Lisainfo: planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Merje
Verhovitš, tel 505 1127, e-post merje.verhovits@haljala.ee.

Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Ameti nõuanded
elektri teadlikumaks tarbimiseks
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) on
kokku pannud materjali, kus vastame korduma kippuvatele küsimustele, mis seotud elektritarbimise ja -lepingutega. Ühtlasi saab näha tabelist, kui suur võib olla koduste
elektriseadmete tarbimine ja millise rahalise kuluga tuleks nende puhul arvestada. Viimaks oleme lisanud ka 10
lihtsat soovitust, kuidas kodust elektritarbimist paremini
juhtida.
TTJA koostatud materjal vastab järgmistele küsimustele:
• Millisel õiguslikul alusel esitatakse tarbijale elektriarveid?
• Mis erinevused on börsipaketil ja fikseeritud hinnaga
paketil?
• Kus saan võrrelda elektrihindu?
• Kust leian infot börsihinna ja tarbimisandmete kohta?
• Mida võiks teada üldteenuse kohta?
• Missugust võrgupaketti valida?
• Kuidas toimib näitude edastamine kaugloetava arvestiga?
• Kuidas saan veenduda, et kaugloetav arvesti toimib
korrektselt?
• Kuidas kontrollida kodust elektritarbimist?
Samuti annab TTJA 10 soovitust koduse elektritarbimise paremaks juhtimiseks:
1. Hoolda elektriseadmeid õigeaegselt.
2.
Kasuta nutikaid lahendusi, mis aitavad energiat
säästa.
3. Võimalusel kasuta elektriseadmeid ajal, kui elektrihind on soodsam.
4.
Asenda valgustites olevad hõõglambid või halogeenlambid ledlampidega.
5. Kustuta tuled ruumides, mida sa parasjagu ei kasuta.
6. Vali sinule minimaalselt sobiv toatemperatuur, kui
kasutad elektrikütteseadmeid.
7. Põrandakütet kasuta vaid vajadusel.
8. Kasuta kodumasinaid võimalikult ökonoomselt ja
optimaalsetes töörežiimides.
9. Võimalusel vaheta välja oma vanad vähem energiatõhusad kodumasinad energiasäästlikemate vastu.
10. Kui sa elektriseadet ei kasuta ega vaja, siis ära jäta
seda ooterežiimis ühendatuna elektrivõrku.
Vaata vastuseid küsimustele ja nõuandeid TTJA kodulehelt: https://www.ttja.ee/uudised/ttja-nouanded-elektri-teadlikumaks-tarbimiseks
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uid Metallitoa meeskond on
kokkuhoidev ning ühiselt
proovitakse paar korda aastas
ka tööväliselt midagi ette võtta. „Olen
seisukohal, et kui ettevõtte töötajad
moodustavad meeskonna ja saavad
üksteisega hästi läbi, on ettevõte
pool võitu juba saavutanud,“ arvab
Triin ning lisab, et töötajate Metallitoast edasiliikumist elab ta üle ikka
pisaratega.
Juhtimise kõige keerulisemaks
osaks peab Triin suhteid, mistõttu ta oma aega nende loomisesse
ja hoidmisesse enim ka pühendab.
Juhina on Triin orienteeritud lahendustele: „Pole muresid ja probleeme, millele lahendust ei leidu, peab
vaid olema soovi seda lahendust
otsida.“

KOHALIKU ELU EESTVEDAJANA
ON OLULISED TEEMAD HARIDUS,
KOGUKOND JA KESKKOND
Triin on Haljala Vallavolikogu liige
alates Haljala ja Vihula valla ühinemisest. Viimasel neljal aastal juhtis
ta ka volikogu kogukonnakomisjoni.
Peale valimisi jätkas Triin osalemist
hariduskomisjonis. Triin ütleb, et
ega ta neli aastat tagasi päris kindlalt ei teadnud, mis olid talle südamelähedased teemad: „Nelja aasta
jooksul sain aru, et nendeks on haridus, kogukond ja meid ümbritsev
keskkond.“
Tema jaoks on praegu väga oluline
teema, mille lahendamisel ta silma
peal hoiab, lasteaiakohtadega seonduv. „See on kindlasti teema, millega tuleb väga tõsiselt tegeleda. Me ei
saa lasta juhtuda olukorral, kus pere
soovib Haljala valda elama asuda,

kuid lasteaiakoha saamine pole võimalik,“ sõnas Triin. „Kohati on päris
morjendav, et avalikus sektoris võtab
lahenduste otsimine sedavõrd kaua
aega. Lahendus on olemas, kuid me
justkui selleni ei liigu või teeme seda
aeglaselt,“ kirjeldab ta.

Kogukonna kaasamine on
Triinu jaoks oluline teema,
millega eelmise volikogu
koosseisu ajal kogukonnakomisjonis ka tegeleti.
„See komisjon oli ühinemise perioodil kindlasti oluline ja vajalik,
see oli koht, kus kogukonnad said
üksteisele lähemale tulla,“ arvab ta.
Triin on seisukohal, et kogukond
kui selline tekib ikkagi rohujuure tasandilt ning pealesurutuna kahjuks

asi toimima ei hakka. „Loodan, et
kogukonnateemat hoitakse ka edaspidi olulisel kohal ning kogukonnaeestvedajad ei jää vallajuhtimisest
kaugele.“
Kui küsida Triinu käest, et kuidas
Haljala vallal läheb, arvab ta, et esimesed kasvuraskused on loodetavasti selja taga. „Võib-olla on veel liiga
tugevalt tajuda Vihula ja Haljala vastandumist, kuid eks seda parandab
aeg. Arvasin, et võib-olla läheb kergemalt,“ sõnas ta, „Ootus järgmisele
neljale aastale on, et ühinemise alguses olude sunnil toimunud rapsimine
lõpeb ja keskendume üha rohkem
suuremale pildile, mõtleme terviklikumalt ja kaugemale ning teeme asju
korralikult ning kvaliteedi osas järeleandmisi ei tee.“ Üldiselt arvab aga
Triin, et Haljala vallal läheb hästi ja
loodetavasti üha paremini.

Vallavolikogu võttis vastu 2022. aasta eelarve

H

aljala Vallavolikogu võttis 25.
jaanuaril toimunud volikogu istungil vastu Haljala valla
2022. aasta vallaeelarve põhitegevuse tulude mahuga 6 536 883 eurot ja
põhitegevuse kulude mahuga 6 459
719 eurot.
Maksutuludest suurima osa moodustab füüsilise isiku tulumaks. Põhiosa tuludest kaupade ja teenuste
müügist laekub haridusasutuste tegevusest (kohatasud, toiduraha jm), elamu- ja kommunaalmajandusest ning
rahvamaja ja spordikeskuse tegevusest. Saadavatest toetustest suurim
tulu laekub toetusfondist.
Võrreldes naaberomavalitsustega
on Haljala valla keskmine palk saaja
kohta oluliselt kõrgem, küündides
1344 euroni. Brutotulu saajaid on
2020. aasta seisuga 1696. Aastate lõikes on tulusaajate hulk vähenenud,
kuid keskmine palgatulu ikkagi tõusnud. Sellest lähtuvalt on planeeritud
ka veidi üle viieprotsendiline füüsi-

lise isiku tulumaksu laekumise tõus.
Põhitegevuse tuludest moodustavad 73,97 protsenti (4 851 100 eurot)
maksutulud, 3,46 protsenti (227 203)
tulud kaupade ja teenuste müügist
ning saadud toetused moodustavad
22,44 protsenti (1 450 580 eurot).

Põhitegevuse kuludest moodustavad ligi 55 protsenti tööjõukulud,
38 protsenti majandamiskulud ja ligi
7 protsenti muud tegevuskulud (toetused jms).
Sihtfinantseeringuna
saadavate
toetuste summa on 3 405 234 eurot.

Sellest 2 220 202 eurot on Haljala
koolihoone ehituse toetus, 1 041 600
eurot Haljala spordihoone ehituse
toetus, 118 432 eurot on tänavavalgustuse uuendamise toetus ning 25
000 eurot hajaasustuse programmi
läbiviimiseks.
Investeeringutena on sellel aastal
suurimad Haljala koolihoone ehitus
summas 4,1 miljonit eurot, Haljala
spordihoone ehitus 1,7 miljonit eurot, veidi üle 500 000 euro suunatakse Haljala kooli inventari soetamisse, 170 000 eurot on Võsu Kooli
projekteerimiseks ning sama palju
suunatakse tänavavalgustuse uuendamisele.
2022. aastal võetakse laenu investeeringute tegemiseks summas 3 831
620 eurot ning kohustusi makstakse
tagasi summas 225 260 eurot. 2022.
aasta lõpuks planeeritud Haljala valla
netovõlakoormus tõuseb 66 protsendini.

Haljala valla üldplaneering ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
Haljala Vallavalitsus annab vastavalt
planeerimisseaduse (PlanS) § 82 lg-le
5 teada, et Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande eelnõu
avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21.02.2022 kuni 25.03.2022 Haljala teenuskeskuses, Võsu vallamajas,
Võsupere raamatukogus ja Karepa
raamatukogus vastavalt lahtiolekuaegadele. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu on leitav ka Haljala valla
kodulehel üldplaneeringu rubriigist.
Üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõud tutvustavad aruteluõhtud
toimuvad 09.03 kl 18.00 Võsu Rannaklubis ja 10.03 kl 18.00 Haljala

Rahvamajas. Mõlemal aruteluõhtul
on võimalik osaleda ka virtuaalselt,
ligipääsulink on leitav Haljala valla
kodulehelt üldplaneeringu rubriigist.
Üldplaneering hõlmab tervet Haljala valda, mille suurus on 550,14
km2, planeeringuala piir ühtib valla
piiriga. Üldplaneeringu ülesanded on
välja toodud PlanS § 75. Koostatav
üldplaneering ühtlustab ja ajakohastab ruumilise arengu põhimõtteid ja
suundumusi kogu valla piires, sest
hetkel kehtivad Haljala vallas paralleelselt Haljala valla üldplaneering
(kehtestatud Haljala Vallavolikogu 18.
mai 2010 määrusega nr 10) ja Vihula
valla üldplaneering (kehtestatud

Vihula Vallavolikogu 13. augusti 2003
määrusega nr 19), mille tingimused
on kohati erinevad.
KSH ala ühtib planeeringualaga
ehk KSH viiakse läbi Haljala valla
haldusterritooriumi kohta. KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja
hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ja
analüüsida nende mõjude vältimise
või leevendamise võimalusi.
Üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikud ettepanekud, vastuväited ja küsimused
e-posti aadressil haljala@haljala.ee
või postiaadressil Rakvere mnt 3,

Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa.
Üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele
teatab Haljala Vallavalitsus oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta
ning avaliku arutelu toimumise aja ja
koha 30 päeva jooksul pärast avaliku
väljapaneku lõppemist.
Eelnõu avaliku väljapaneku järgselt jätkub üldplaneeringu edasine
koostamine, kooskõlastamine, vastu
võtmine, avalik väljapanek, heakskiitmine ja kehtestamine.
Majandus- ja planeerimisosakond

Maamaksust
Veebruaris saadab Maksu- ja Tolliamet käesoleva aasta eest maamaksu teated. Teated tulevad kas SMSteavitusena või teatena e-postile.
Maaomanik peab ise vaatama oma
maksuteadet Maksu- ja Tolliameti
lehelt, logides sisse oma ID-kaardi,
mobiili-ID või Smart-ID-ga. Paberkandjal teateid väljastatakse ainult
juhul, kui ametil ei ole teada maksukohuslase telefoni ega e-maili aad-

ressi.
Maksuteatel ei ole aga näidatud
eelnevate aastate võlgnevusi. Oma
võlgnevusi saate kontrollida samuti Maksu- ja Tolliameti lehelt: https://apps.emta.ee/saqu/public/taxdebt?lang=et. Teie võlgnevus kogub
igapäevaselt intresse ja suurendab
seega võlasummat. Seega tasub kindlasti kontrollida maamaksuga seotud
võlgnevusi.

Kui Teile ei ole veebruarikuu
jooksul laekunud maamaksu teadet,
sellekohast SMSi või e-kirja või kui
vajate abi maksuteate osas, siis võtke
kindlasti ühendust vallavalitsuse teabespetsialist Marju Kirsipuga e-postil
marju.kirsipu@haljala.ee või telefonil
5336 4212.
Maamaksu kohustus on isikul,
kelle omandis oli maa 1. jaanuari
seisuga (kanne kinnistusraamatus).

Samuti rakendub isikule, kelle elukoht oli 1. jaanuari seisuga temale
kuuluval maaüksusel, koduomaniku
soodustus. Tiheasustusega alal on
koduomaniku soodustus 1500 m2 ja
hajaasustusega alal elamumaale kuni
2 ha ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku osale.
Loe maamaksust pikemalt: https://
www.haljala.ee/maamaks
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGITE KOKKUVÕTTED
5.01.2022 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Eraldati vallaeelarve reservfondist 3000 eurot
põlengus kannatada saanud pere toetamiseks.
• Kinnitati Haljala valla 2022. aasta kaasava eelarve
hääletamistulemustest lähtuvalt realiseerimisele kuuluvaks ettepanekuks „Võsu laululava renoveerimine“.
• Väljastati Circle K Eesti AS-ile välireklaami paigaldusluba Haljala aleviku Rakvere mnt 26 kinnistule,
kehtivusega 31.12.2022.
• Muudeti Võsu Kooli hoolekogu koosseisu ja kinnitati uueks Vihula rühma õpetajate esindajaks Katrin Berggren Kirss.
• Määrati ühele õpilasele huvikooli õppuri toetus.
• Määrati projekteerimistingimused Pehka külas
Vaasli katastriüksusele päikesepargi ehitusprojekti
koostamiseks.
• Kinnitati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse saamiseks esitatud taotluste
hindamiskomisjon koosseisus: Tiia Laidla, Ergo Telvik, Enar Essenson, Piret Villum-Salak, Leo Aadel ja
Rainer Lille.
• Määrati Pehka külas asuva Tagajõe katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja
sihtotstarbed.
• Tehti volikogule ettepanek tunnistada osaliselt
kehtetuks Vainupea külas Mihklirahva katastriüksuse
detailplaneering ja esitati vastav eelnõu.
• Otsustati seada 2022 aasta hajaasustuse programmi valdkonnad prioriteetsuse järjekorras: prioriteet
nr 1 – veevarustussüsteemid; prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid; prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed; prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid
ja moodustati finantseerimiseks esitatud taotluste
hindamise ja rahastamisettepanekute tegemiseks viie
liikmeline komisjon koosseisus: komisjoni esimees
planeerimis- ja keskkonnaspetsialist Merje Verhovitš
ja liikmed sotsiaaltöö juht Airi Öösalu, arendus- ja

kogukonnaspetsialist Anneli Kivisaar, vallavalitsuse
liikmed Jaanus Nuutre ja Epp Orgmets.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet ühel erateel.
• Haljala Vallavalitsuse 12.01.2022 istungi kokkuvõte
• Määrati sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku
summas 2400 eurot.
• Määrati huvikooli õppuri toetus ühele õpilasele.
• Väljastati kasutusluba Palmse külas Päikesepargi
päikeseelektrijaamale ja Haljala alevikus Rahva Maja
küttesüsteemi ümberehitamisele,
• Väljastati ehitusluba Vanamõisa külas Ojamaa katastriüksusel ehitise laiendamiseks.
• Määrati projekteerimistingimused Põdruse külas
Potsu katastriüksusele PVC hall (laohoone) projekteerimiseks.
• Otsustati seada sundvaldus Haljala valla kasuks
Essu külas asuvatel katastriüksustel, Tammispea tee
11a ja Tammispea tee 13a, olemasoleva tee avalikuks
kasutamiseks.
• Otsustati seada sundvaldus Enefit Connect OÜ
kasuks Vergi külas asuvatele kinnistutele optilise sidekaabli kasutamiseks.
• Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras
ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks ja kolm jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
• Vallavalitus tutvus Haljala valla 2022 eelarve
eelnõule esitatud muudatusettepanekutega ja esitas
need majanduskomisjonile seisukoha kujundamiseks.
• Tehti volikogule ettepanek tunnistada kehtetuks
Vihula Vallavolikogu 19.03.2009 määrus nr 94 „Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute müümise ja
tasuta võõrandamise kord“ ja esitati vastav eelnõu.

19.01.2022 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku

summas 2200 eurot.
• Tehti volikogule ettepanek toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi alaliste kulude arvestamise
aluseks võetava tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumuse piirmäära tõstmiseks ja esitati vastav eelnõu.
• Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus
Merkuur OÜ-le tehnoloogia huviringi läbiviimise
eest jaanuar - juuni 2022.
• Määrati huvikooli õppuri toetus ühele õpilasele.
• Kiideti heaks kiita heaks ja esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla huvihariduse ja huvitegevuse
kava aastateks 2022-2023.
• Nimetati alates 1. veebruarist 2022 Aktsiaseltsi
Haljala Soojus nõukogu liikmeteks Raavo Vask, Avo
Bergström, Urmas Osila, Andrus Kruusi, Karel Aasrand ja Jaanus Nuutre.
• Määrati ehitusseadustikus kohalikule omavalitsusele pandud pädeva asutuse ülesannete jaotus
vallavalituses ja majandus- ja planeerimisosakonnas.
• Muudeti Haljala Vallavalituse 28.07.2021 korraldust nr 387 „Projekteerimistingimuste määramine
Haljala vallas Pedassaare külas Edeni katastriüksusel
abihoone püstitamiseks“ ehitise korruselisuse osas.
• Otsustati mitte määrata projekteerimistingimusi
päikesepargi rajamiseks Noonu küla Kase kinnistul.
• Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Luha 4a katlamaja lammutamiseks ja Vainupea külas Mereääre
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
• Määrati Võsu alevikus katastriüksuste Laine tn
12 ja Laine tn 12a liitmisel tekkiva katastriüksuse lähiaadress ja sihtotstarve.
• Anti nõusolek tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmiseks Haljala valla kasuks Haljala vallas
Käsmu, Võsupere ja Vergi külas ning Võsu alevikus
teemaale tänavavalgustuse tehnorajatise ehitamiseks
ja talumiseks.
• Otsustati nõustuda majanduskomisjoni poolt

tehtud ettepanekutega Haljala valla 2022. aasta eelarve eelnõule tehtud ettepanekute osas ning esitada
Haljala valla 2022. aasta eelarve terviktekst volikogule menetlemiseks.
• Haljala Vallavalitsuse 26.01.2022 istungi kokkuvõte
• Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 1150 eurot.
• Määrati ühele lapsele sotsiaaltoetus transpordikulude kompenseerimiseks.
• Tehti volikogule ettepanek tunnistada kehtetuks avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete
punkt, mis sätestas avalikul üritusel lõkketegemise
kooskõlastamise Päästeametiga ja esitati vastav eelnõu.
• Väljastati Balti Teenused OÜ-le luba välireklaami
paigaldamiseks Lihulõpe külas Piiripõllu ja Kisuvere külas Hansoni katastriüksustele tähtajaga kuni
31.12.2022.
• Määrati 2021. aasta Haljala valla tunnustusavaldusega elutööpreemia kaasneva rahalise preemia
suuruseks 1600 eurot (koos maksudega) ja Haljala
valla tunnustusavaldusega aasta tegu kaasneva rahalise preemia suuruseks 500 eurot (koos maksudega).
• Määrati projekteerimistingimused Essu külas
Tammise katastriüksusele kuivatikompleksi ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliselt mitteliitunuks.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet ühel erateel.
• Kehtestati Haljala valla hankekord uues redaktsioonis.
• Kinnitati Haljala valla Spordikeskuse nõukogu
koosseisus: Kristo Lipp, Viljar Larin, Tarmo Nuija,
Meelis Kari ja Kirsi Raudsepp.

Energiakulude hüvitamise taotluste esitamine

E

nergiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt neli kuud
ehk jaanuaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a
septembri, oktoobri, novembri ja/või detsembri tarbimise alusel koostatud arvete osas. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus kindlasti esitada
jaanuaris, veebruaris saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud oktoobrist alates.
Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta,
mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui
küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi
või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.
Toetuse saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust:
1. elektri hind arvel on kõrgem kui 120€/MWh (12 s/
kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78
€/MWh (7,8 s/kWh);
2. leibkonna netosissetulek jääb alla piirmäära.
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla meetmega määratud arvestusliku
piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126
eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla
14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Oluline on ka taotluse esitamisel teada, et näiteks
arvestatakse sissetulekuna palka, pensioni, saadud
elatist, renti, dividende, saadud toetusi (sh lastetoetused, töövõimetoetus), väljamakseid pensionifondidest ja hüvitisi (nt tööõnnetuse hüvitis, vanemahüvitis,
haigushüvitis, töötuskindlustushüvitis, kutsehaiguse
hüvitis jne). Pere sissetulekutena võetakse arvesse ka
toetused, mida makstakse regulaarselt (näiteks hooldajatoetus, lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus). Puudega vanema toetus, mida makstakse samuti
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel, ar-

vestatakse samuti perekonna sissetulekute hulka.
Erandina ei arvestata sissetuleku hulka riigi või kohaliku omavalitsuse ühekordseid toetuseid, riigi tagatisel antud õppelaenu, alaealise töötamisel saadud
tasu jne.
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
• andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta,
sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni
peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning
linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks
toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja
võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh
Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.
• eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks
toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte).
• tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine
elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast
(nt üürileping, omaniku kinnitus jms).
• kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja
osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.
Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised
andmed:
• tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
• tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
• kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab
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konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte kulud ning kuu keskmine
või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte
piirhinnaga piirkonnas.
Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed,
peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või
korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud
arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.
Toetuse maksmine
• Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir
500 eurot taotluse kohta kuus.
• Taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 35 päeva.
• Taotlust saab esitada maksimaalselt viimase viie
kuu kohta.
• Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.
Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab
igaüks kontrollida kalkulaatori abil Rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine
TAOTLUSTE ESITAMINE
Taotlust saab esitada alates 3. jaanuarist 2022 paberkandjal vallakantseleisse või digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile haljala@haljala.ee. Taotluse esitamisel tuleb kasutada taotluse vormi ning taotlusele tuleb
kindlasti juurde lisada kõik nõutud dokumendid.
Lisainformatsioon:
Urve Vogt, sotsiaaltööspetsialist
tel 5656 6931, e-post urve.vogt@haljala.ee
Eha Veem, sotsiaaltööspetsialist
tel 5669 4345, e-post eha.veem@haljala.ee

Postkasti olemasolu on oluline
Hiljuti teavitas Siseministeerium vallavalitsus, et osadel vallaelanikel puuduvad postkastid. Seetõttu ei
jõudnud näiteks kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste teabelehed nende isikuteni. Lisaks valimiste
teabelehtedele saadetakse isikutele ka teisi ametlik-

ke kirju. Postkasti puudumisel need kirjad ja teated
vallaelanikele ei jõua. Samuti ilmub igakuiselt Haljala
valla infoleht „Haljala Valla Sõnumid“, mis jõuab kõikide elanikeni, kellel on olemas postkast.
Isikud, kellel puudub ametlik e-postiaadress rah-

vastikuregistris, peaksid kindlasti oma kodu lähedusse või sissesõidutee juurde paigaldama postkasti, et
kõik vajalik posti teel saadetav teave teieni ka jõuaks.
Vallavalitsus

II KOOSSEISU ISTUNGITE
KOKKUVÕTTED

ISTUNG NR 5 VÕSUL,
25. JAANUARIL 2022 KELL 16.00
Istungil osales 16 volikogu liiget: Leo Aadel,
Leo Bergström, Annika Hallimäe, Ahti Järve,
Liis Kütt, Margus Laigu, Rainer Lille, Annes
Naan, Swen Pahkla, Greete Toming, Triin
Toming, Marko Torm, Andres Truman, Aarne Vaik, Raavo Vask ja Veiko Veiert.
Istungil ei osalenud Anti Puusepp.
Määrusega nr 3 kinnitati Haljala valla
2022. aasta eelarve.
Määrusega nr 4 kinnitati Haljala valla
huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks
2022-2023.
Määrusega nr 5 suurendati toimetulekutoetuse määramiseks alaliste kulude piirmäärasid.
Määrusega nr 6 tunnistati kehtetuks
Vihula Vallavolikogu 19.03.2009 määrus
nr 94 „Rahvaraamatukogule mittevajalike
teavikutemüümise ja tasuta võõrandamise
kord“.
Otsusega nr 21 otsustati anda Haljala
valla elutööpreemia märkimisväärse ja südamega tehtud töö eest perearstina Koidu
Saamotile.
Otsusega nr 22 otsustati anda Haljala valla aasta tegu 2021 tunnustus Aaspere kelgumäe rajamise ja Haljala vallas 3x3 korvpalli
meistrivõistluste korraldamise eest Viljar
Larinile.
Otsusega nr 23 muudeti Aktsiaseltsi
Haljala Soojus põhikirjas nõukogu liikmete
arvu.
Istungil toimus Riigimetsa Majandamise
Keskuse koostatud Haljala valla territooriumil asuva riigimetsa terviktutvustus.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.
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Uudiseid Haljala
Kooli jaanuarikuust
21. detsembril oli 1. ja
3.a klassil teistsugune
koolipäev,
õpetajad
korraldasid lastele keskustepäeva.
Kõigepealt moodustati 6 rühma, igas rühmas pidi
olema vähemalt üks 1.
klassi õpilane. Kokku
oli 6 keskust: jõulud
vanasti, teiste riikide
jõulukombed, digijõulud,
meisterdamine,
arvutamine (2 keskust).
Toreda üllatuse tegi ka
inglise keele õpetaja Karin, kellega koos
lauldi tuntud jõululaule „Jingle Bells“ ja „We
wish you a merry christmas“! Nii õpilased kui õpetajad arvasid,
et sellised keskustepäevad on vahvad ja neid tuleks tihedaminigi
korraldada! Kaua ei pidanudki ootama, sest juba 22. detsembril
said 1.-3. klassi õppurid osaleda koos Haljala Rahvamajaga korraldatud jõulupäeval „Vana aja jõulud“, kus sai tuttavaks nii vana
aja mängude, toitude, meisterdamiste kui muinasjuttudega. Samal
ajal toimusid 4.-9. klassi õppuritele töötoad kooli teistes majades
ja õues. Töötubade teemad tulid sel korral õpetajate poolt – tutvustati kooli täiskasvanute hobisid ja huvisid.
Jaanuari keskel, kui lumi mõnusalt kokku hakkas, tegutsesid
Haljala Kooli lapsed lumekunsti lainel. Näiteks lõimusid 5. ja 6.
klassil omavahel ainetena kunst ja loodusõpetus (vesi kui aine,
vee omadused, vee olekud ja nende muutumine) ning kunst ja
ühiskonnaõpetus (ettevõtlik ja ennastteostav õpilane, õpilase algatus ja koostöö oskus ühistegevustes; õpilane algatab kodukoha
kodanikualgatusi ja osaleb neis; toetab oma tegevusega õpilaste
osalemist koolielu mitmkesistamisel ja korraldamisel.) II kooliastme lõpuks peaks õpilane kunstiainetes muuhulgas oskama tunnetada oma kunstivõimeid ja -huve, õpitulemusena hindab enda ja
teiste isikupära, eksperimenteerib mõtete, vahendite, materjalide
ja kunstitehnikatega, rakendab oma loomingulisi võimeid ja oskusi ka väljaspool kunstitundi.
Kuigi ilmataat lumekunsti kiirelt +4 soojakraadiga kustutas,
pakkus värskes õhus tegutsemine siiski suurt lusti!
Haljala Kool on usinalt osalemas Rakvere Gümnaasiumis korraldataval Lääne-Virumaa koolide mälumängul. Sel õppeaastal
on toimunud 3 mängu, I mängul oktoobris saavutati põhikoolide
arvestuses 7 meeskonna seas tubli keskmine 4. koht, II mängul
detsembris (november jäi COVIDi tõttu vahele) jäädi 5. kohale, III
mängul 2022 jaanuaris toodi koju põhikoolide arvestuse esikoht!
Kuumängus saadud koht muutub võistkonna jaoks kohapunktiks
(nt esikoht annab 1 punkti, 2. koht 2 punkti jne) – seega võidab
hooaja see võistkond, kel hooaja lõpuks vähem punkte. Puudutud
mäng omakorda toob võistkonnale aga automaatselt kaasa viimase koha punktid ja tõmbab seega lõpptulemust märgatavalt alla.
Meid esindavad mängus 8. klassi õpilased Heiko, Marleen, Riiko
ning 9. klassi õpilane Minna Marie, meeskonda toetab alati-valmis-asendusliikmena 9. klassi õpilane Mihkel.
Kolmapäeval, 12. jaanuaril oli pärast koolitundide lõppu algklasside ruumides lasteaiamajas palju elevust! Miks? Sest lasteaialapsed, kes alustavad selle aasta sügisel kooliteed, sättisid ennast
koolipinki. Kooliks valmistumine algas juba ilmselt hommikul,
kui kasvatajad imestasid, et kõik lapsed on nii pidulikult riides
ja soengudki tehtud. Esimeses koolitunnis tutvuti uute õpetajate
Ülle ja Gerliga. Esimese ülesandena sai iga laps töölehe „Joonista näoilme“. Usinad õpilased hakkasid kohe tööle ning valmisid
huvitavad näoilmed. Näole kirjutas laps oma nime, lõikas pea
kääridega välja ja teisele poole kirjutas „MINA TULIN KOOLI!“
Edaspidised kuupäevad kohtumisteks 26.01, 09.02, 16.02, 09.03,
23.03, 06.04, 27.04. 04.05, mis on ka viimane kord.
14. jaanuariga lõppes Haljala Kooli korraldatav Virumaa laste
luulevõistlus, mis sel aastal leidis aset XXIII korda. Tervelt virumaa laekus teemal „Värvid minu elus“ pea 250 4.-9. klassi tööd,
mis nüüd liiguvad žürii kätte. 50 parimat tööd leiavad tee igal aastal ilmuvasse kogumikku.
Õpetaja Tarmo juhendamisel on noormehed tööõpetuses valmistanud mitmeid koolile ja koolirahvale huvitavaid ja vajalikke
vahendeid – nii meisterdati näiteks noortekeskusemaja ja rahvamaja juurde suusahoidikud, millele spordivahendid nii suusatundi
oodates kui peale sportimist toetada. 8. klassi noormehed meisterdasid õpetaja I kooliastme õuealale lasteaeda linnumajad, et
väikestel oleks tore kohalikke linnuliike avastada ja samas neid
külmal ajal ka väikse nokapoolisega toetada. Muideks, talvine aialinnuvaatlus 2022 toimub 28.-30. jaanuar, see on Eesti populaarseim linnuvaatlusüritus ja suurim harrastusteaduse algatus. Jaanuari viimasel nädalavahetusel toimuvatel vaatluspäevadel saab
kaasa lüüa iga huviline oma kodus ja olenemata linnutundmise
oskusest! Vaata täpsemalt eoy.ee
Greete Toming
Haljala Kool
Avalike suhete-ja projektijuht

Toimus Haljala koolihoone sarikapidu

U

ue Haljala koolihoone ehitamine on
jõudnud olulise verstapostini, kuna 26.
jaanuaril toodi uue koolimaja sarikatelt
alla ehitajate pärg.
Haljala uus koolimaja koos spordihoonega
antakse Vanalinna Ehitus OÜ poolt kooliperele
üle selle aasta suvel. Ehitustööde käigus valmib
Haljalasse uus koolihoone ja võimla ning renoveeritakse senine köstrimaja raamatukoguks.
Ehituslepingu sõlmisid Haljala vald ja Vanalinna Ehitus 2021. aasta aprillis ning ehitustööd
algasid sama aasta sügisel. Hoonete ehitamise
maksumuseks on 7 047 677,65 eurot ning tänaseks hetkeks on vald ehitustööde eest tasunud

üle 1,1 miljoni euro.
Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas, et
ehitus käib hoogsalt ja sarikapeo ajaks käib tegelikult juba ka katuse ehitamine. „Juba praegu
käivad hoonetes põranda- ja elektritööd ning
järgmisel nädalal algavad fassaadiga seotud
tööd,” sõnas Lilleberg ning lisas, et köstrimaja
puhul on jõutud maja konstruktsiooni tugevdamisest ventilatsioonisüsteemide paigaldamiseni.
Vallavanema sõnul on koostöö ehitajaga hästi sujunud ning ta tänab kõiki objektil töötanud
ja töötavaid ehitajaid, koostööpartnereid ja alltöövõtjaid.

Ka Haljala Vallavolikogu esimees Veiko
Veiertil jagus kiidu- ja tänusõnu ehitajatele:
„Suur kummardus ehitajatele, et tuisku ja pakast trotsides ning ilmast hoolimata teevad nad
tööd endiselt pühendumuse ja rõõmsa meelega”.
Detsembri lõpust on tegeletud koolihoone
sisustamise hankega. Eeltöö hanke läbiviimiseks on tehtud ning lähiajal hange ka riigihangete registris avalikustatakse. Vallavolikogu
poolt kinnitatud 2022. aasta eelarves on uue
kompleksi inventari soetamiseks planeeritud
vahendeid summas 568 318 eurot.

Peakokk koolis
18. jaanuari pärastlõunal oli koolimaja täis isuäratavat toidulõhna. Võsu kooli külastas seoses
projektiga „Peakokad koolides“ restoran Groot
peakokk Jaak Hiibus. Koos 6.-9. klassi õpilastega valmistati köögivilja-juustusuppi krutoonidega, lõhepastat ja kamakreemi marjadega.
Enne toidu valmistamist vaatasid õpilased koos
peakokaga kahte videot. Esimene oli „Eesti toidu lugu“, mis andis neile suurepärase ülevaate
eestlaste toidukultuurist alates talupoja söögilauast kuni sööklate tekkimise ja kaasaegsete
restoranideni. Teises videos jagati toiduohutuse viite võtit, kuidas köögis toimetada ohutult
ja teadlikult.
Maaeluministeerium ja Eesti Peakokkade
Ühendus alustasid 2019. aastal Eesti toidu kuu
raames vahva koostööprojektiga „Peakokad
koolides“. Selle raames külastavad sel aastal 44
Eesti peakokka põhikoole üle Eesti. Projekti
tulemusena on Eesti toidu kuust saanud Eesti
toidu aasta.
Kuna projekti eesmärgiks oli tutvustada lastele toiduvalmistamise põhitõdesid ja heast kohalikust toorainest valmistatud Eesti toitu, siis
meie koolis õnnestus see küll suurepäraselt.
Seda tõestas ka tagasiside, mida õpilased peale
toredat sündmust andsid. Seda ei juhtu küll iga
päev, et õpilastel on võimalus koos peakokaga
toitu valmistada. Loodame, et see igati kasulik

projekt toimub ka järgmisel aastal ja meil on
jälle hea võimalus selles osaleda.
Anname teada, et Eestitoit.ee veebileht on
lihtne ja informatiivne keskkond kõigile, kes
soovivad saada põnevaid teadmisi ja retsepte

Eesti toidu teemal või kes soovivad Eesti toitu ja toidukultuuri mujal maailmas tutvustada.
Meie õpilased kasutavad seda nüüd aktiivselt.

Noortekate lumememmejaht

E

elmisel aastal alguse saanud ja nüüd juba
vaikselt traditsiooniks kujunev Aasta Lumememme otsing toimus sel aastal jaanuari alguses Võsu Noortetoa ja Haljala Noortekeskuse koostöös. Lumekunsti looma olid
oodatud kõik, vanusest ning elukohast hoolimata.
Eelmisel aastal oli võistlusest osavõtjaid 7, sel
aastal aga tervelt 12 võistlejat 19 fotoga. Peaauhinnaks oli 20-eurone Põhjakeskuse kinkekaart, aga lisaks loosisime välja veel mõned magusad lisaauhinnad.
Võitja selgitas välja sotsiaalmeedias toimunud rahvahääletus: erinevatel platvormidel anti
võistlustööde poolt 24 tunni jooksul sadu hääli
ning võistlus oli küll pingeline, kuid hääletusperioodi lõpuks oli võitja kindel.
Peaauhinna sai sel aastal lasteaed Pesapuu
Sipsikute rühm oma Sipsik-memmega. Loosi

tahtel said väiksemad auhinnad ka eelmise aasta võitja Tristan, samuti Rebecca ja Lii. Kõigile
võitjatele on auhinnad ka juba kätte toimetatud
ning ootame neid kõiki osalema ka järgmisel
aastal!
Väga vahva oli näha nii palju toredaid ja naljakaid lumememmesid ja nii erinevas vanuses
võistlejaid: saime pilte tervetelt lasteaiarühmadelt; peredelt, kus koos olid ehitamas mitu
põlvkonda; ja muidugi oli rõõm näha uusi töid
eelmise aasta osalejatelt.
Meie võistlust kajastati isegi kohalikes Virumaa lehtedes, mis oli suur üllatus. Tahaksime
väga, et Lumememmejahist saaks tore traditsioon aastateks, kust oleks alati oodatud osa
võtma kõik suured ja väikesed lumekunstnikud
ning nende lumememmed.
Haljala valla noorsootöötajad

Võsu Kool
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Vainupea rahvale jõudis valguskaabel tuppa

M

öödunud aasta esimestel päevadel said Vainupeal kokku külavanem
ja Networks OÜ esindajad, et
panna paika plaan valguskaabli
maasse kaevamiseks. Positiivne
toetusotsus juurdepääsuvõrkude
rajamise riikliku meetme kaudu
tähendas 18-le majapidamisele
Vainupeal kiire interneti tuppa
toomist. Läbi küla projekteeritud
ning paari kuu jooksul rajatud valguskaabli põhitrassi said lõpuks
nii-öelda karbi tuppa aga koguni
44 majapidamist, lisaks on kaablid liitumiseks veetud ligemale 30
kinnistu piirini. TELIA ja Tele2 on
oma teenustega kaablile juba peale tulnud.
Projekti eduka teostuse tagas operatiivne ja usaldusväärne
suhtlus külavanema, kogukonna liikmete ja töö teostaja vahel
alates tööde planeerimisest kuni
viimaste kaablite keevitamisteni. „Kiiret internetiühendust on
Vainupeale juba aastaid oodatud.
Tänu vallavalitsuse poolsele üleskutsele õnnestus ühe laua taha
istuda meestega, kes olid moti-

Vainupea kiire interneti infotund. Foto: Jaanus Nuutre
veeritud meie piirkonnas töid ette
võtma. Ei olnud teist võimalust
kui end taotlejale maha müüa
perspektiiviga kogu küla valguskaabliga katta. See ka õnnestus ja
esitatud projekt leidis rahastust.
Networks OÜ tiimist kujunes välja suurepärane koostööpartner,
kellega oli lust kogu aasta jooksul

koos toimetada“ toob välja külavanem Mario Luik.
„Vainupeal teostatud projekti
näitel püüame täna teisigi külasid
ja asulaid Lääne-Virumaal innustada. Saime vajalikku kogemust
ja õppisime, kuidas nii aktiivse
kogukonna, vallavalitsuse kui ka
ametkondadega suhelda ning töid

lahedasti planeerida,“ kirjeldab
tehtut Viljar Pipenberg, Networks
OÜ juhatuse liige. Ka vallavanem Ivar Lilleberg kiidab tegijaid
saavutatud tulemuste eest, „Ellu
viidud projekt on heaks eeskujuks kõigile teistele. Tegemist on
inimeste endi võiduga, kus vallavalitsus aitas osapooled kokku
viia, kuid suur töö tehti koostöös
ise kohapeal ära. Loodan väga, et
järgmise kahe aasta jooksul saame
sarnaseid edulugusid Haljala vallas veel palju juurde.“
Käesoleval aastal avaneb kord
kvartalis samaväärne meede, mille raames on eesmärgiks kogu
Vainupea külarahvas kiire internetiga varustada. Ligemale 25 majapidamist seda pingsalt ootavad,
kuna juba teostatud projekti ei
saanud neid paraku eelarveliselt
kaasata. Vajalik esmane info on
selle tarbeks juba vallavalitsusele
edastatud. Julgustame siinkohal
ka kõiki teisi külasid end teemaga
kurssi viima.
Mario Luik
Vainupea külavanem

Selgusid Peeter Toominga nimelise
2021. aasta fotokonkursi parimad

A

lates 1999. aastast annab
Haljala vald välja Peeter
Toominga nimelist fotopreemiat, millega soovitakse
propageerida fotoloomingut ja
tunnustada fotograafia edendajaid.
2021. aasta fotokonkursi teemaks oli „Fotorondo”. „Fotorondo” on Peeter Toominga
fotokunstile pühendatud autorifilm (1978), milles ta keskendus
foto väärtustamisele ühiskonnas.
Tooming pidas fotot kõikvõimsaks vahendiks ajaloosündmuste
jäädvustamisel, fotograafi aga
sündmuste kroonikuks. Fotorondot tõlgendatakse kui millegi
kordumist ja ringlemist ning see
on miski, mis kestab põlvi.
Konkursile oodati Haljala
vallast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid vallas
aset leidnud sündmusi, inimeste ühistegevusi ja valla kauneid
ning kultuuriloolise väärtusega
kohti, inimesi meie ajas. Fotosid hindas Haljala Vallavalitsuse moodustatud fotokonkursi
komisjon, kuhu kuulusid Ane
Albert, Kristel Tõnisson, Maiga
Parksepp, Avo Seidelberg ja Jaan
Künnap.
Fotokonkursile esitati kokku 21 fotot seitsme inimese
poolt. 2021. aastal Peeter Toominga nimelist fotopreemiat
välja ei antud, küll aga tunnustati komisjonipoolse tänukirja ja fotopoe kinkekaardiga
järgmisi fotograafe ja nende
töid:
Urmo Paju (fotod nr 2 ja 5) –
tunnustus hetkede märkamise ja
tehnilise teostuse eest
Helerin Domnin (foto nr 8) –
tunnustus ajaloolise jäädvustuse
eest
Liis Ambos (foto nr 14) – tunnustus kõige paremini teemale
vastava töö eest
Haljala vallavalitsus ja fotokonkursi komisjoni liikmed tänavad kõiki fotograafe tööde
esitamise eest ning õnnitlevad
kolme parimat tunnustuse pälvimise puhul.

Võsul tähistati
kolmekuningapäeva
meeleolukalt

K

olmekuningapäev on rahvakalendris jõuluaja lõpu päev, mil
pühad toast välja pühitakse. Jõulukuused viiakse toast välja.
Öeldi, et nüüdsest on päev juba kukesammu võrra pikem.
Tähtsuse poolest on kolmekuningapäeva nimetatud kolmandateks
jõuludeks.
Arusaam aastavahetuse tähistamise lõpust leiab tänapäeval väljenduse populaarseks saanud ütluses, et head uut aastat võib soovida kolmekuningapäevani. Sellele lisatakse mööndus, et kes soovib
pärast seda, peab „pudeli tegema“.
Kolmekuningapäev tähistab jõuluaja lõppu ja aeg on kuusk toast
välja viia. Mitmel pool Eestis on tekkinud komme jõulupuud ühiselt
ära põletada. Nii ka meil Võsul, sest 8. jaanuaril sai tuua kuused rannaklubi juurde.
Saalis pakkusime kõigile sooja teed, glögi ja piparkooke. Külla
oli kutsutud Tarvanpää põhirühma tantsijad ja lõõtsamees Raivo
Nurmsalu. Tantsijad esinesid ja siis kutsusid rahva endaga koos tantsima. Kes tantsida ei tahtnud, sai toredatest mängudest osa võtta,
mis toimusid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kaotajaid meil ei olnud ja kõik, kes osalesid, said auhinnalaualt võtta just endale meelepärase asja. Lõõtsamees Raivo naaberkülast mängis tantsuks, kuid
pillimängu oli tore nautida ka glögit rüübates.
Kes jaksas peo lõpuni olla, sai osa ühisest kuuskede põletamisest
lõkkeplatsil. Õhtupimeduses on tuli ju nauditav ja ilus. Kanged naised rannaklubi tiimist koos teiste hakkajate naistega said lõkke põlema. Järgmisel korral oleme juba osavamad lõkketegijad!
Aitäh kõigile, kes meiega kolmekuningapäeva tähistama tulid ja
järgmisel aastal kohtume taas. Kes kohale tuleb saab osa, kes koju
jääb ….
Võsu Rannaklubi toimeka tiimi nimel
Lii

RAAMATUKOGU SOOVITAB
ARKTIKA – KODU SUURE VANKRI ALL

Foto autor Liis Ambos “Elu maal”, tunnustus kõige paremini teemale vastava töö eest.

MARIS PRUULI
KIRJASTUS GO GROUP AS, 2021
Maris Pruuli raamat annab isikliku sissevaate purjelaev Admiral Bellingshauseni
ekspeditsioonile Arktikasse. Sel retkel
külastati Fääri saari, Islandilt, Gröönimaad, Jan Mayeni saart, Teravmägesid.
Enamikesse nendesse paikadesse pole
eesti reisiseltskonnad varem sattunud.
Nüüd oli kohalike inimeste abiga võimalik seda maailmanurka põhjalikult
uurida. Kohtuti vaalade, jääkarude,
morskade, polaarrebaste ja põhjapõtradega, õpiti polaarajalugu ja tehti kodanikuteadust. Raamat on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi karge
ja võimsa looduse, põnevate kultuuride ja kaugete seikluste vastu.
Maris kommenteerib: “Minu detsembri alguses ilmuva Arktika
raamatu meeskonda kuulub loominguline paar toimetaja Jaanus
Vaiksoo ja kunstnik Eike Ülesoo. Eike on teinud raamatusse kümmekond värvilist illustratsiooni, mis, olgem ausad, Tiidu teleobjektiiviga võetud fotodele silmad ette teevad. Eike on Arktika looduse
hingele jõudnud nii lähedale, nagu oleks kõik need kuud meiega
koos seilanud. Jaanusele-Eikele lisaks tahan tänada raamatu kujundajat Endla Tootsi, kes tegi hiigeltöö, et need joonistused, fotod,
CJ droonikaadrid, QR koodid ja lõpuks ka teksti üheks tervikuks
liitis.”

KUHU LAPSED SAID?

Fotode autor Urmo Paju „Tuulik lumesajus“,
tunnustus hetkede märkamise ja tehnilise teostuse
eest.

Foto autor Helerin Domnin „Haljala valla luulevõistluse
noorim luuletaja“, tunnustus ajaloolise jäädvustuse eest.

INDREK KOFF
KIRJASTUS HÄRRA TEE JA PROUA KOHVI, 2021
Raamatut „Kuhu lapsed said“ tunnustati
5. jaanuaril 2022 Aasta Rosina auhinnaga, žürii pidas just seda raamatut kõige
omanäolisemaks 2021. aastal ilmunud
raamatuks.
„Kuhu lapsed said“ on lustlik lugulaul
sellest, kuidas ühe linnakese lapsed väsisid täiskasvanute käskudest ja keeldudest ning ühel ilusal päeval kodust jalga
lasksid ja üheskoos metsa elama läksid.
Raamat annab humoorika ülevaate täiskasvanute ponnistustest, et lapsi linna
tagasi meelitada. Natukene ka sellest,
kuidas kangelaseks ei saadud üldsegi mitte meelega, vaid täitsa kogemata. Ja muidugi ka sellest, kuidas elu jälle ilusaks sai.
Lisaks Indrek Koffi leidlikele värssidele on raamatus silmapaiks
Elina Sildre värvirõõmsad illustratsioonid.

6

Veebraur 2022

LÜHIDALT

Haljala korvpallurid
talimängude finaalis
22.01 toimus Võsu spordihoones 14. Eestimaa talimängude korvpalli
alagrupiturniir. Haljala vald saavutas 2. koha ja tagas sellega koha 4.6. märtsil Jõhvis ja Kohtla-Järvel toimuvale finaalturniirile.
Esimeses mängus tuli vastu võtta kaotus Keilalt 41-58. Teises
võideti Kose 41-35. Seega otsustas edasipääsu viimane mäng Kohtla-Järvega. Algul mindi 10 punktiga ette, kuid poolaeg kaotati 19-20.
Teise poolaja algul võideldi sisse viiepunktine vahe ja enam vastaseid järgi ei lastud. Tasuks kindel võit 50-38 ja koht finaalturniir.
Haljala vald mängis järgmises koosseisus: Eerik Sillamaa, Erkki
Sillamaa, Järt Podekrat, Oliver Reinol, Timo Tubli, Marten Must ja
Andro Martinson. Väga tublid.

Koroona III etapil kolmikvõit
Kadrina meestele
Jaanuaris toimunud koroona seeriavõistluse kolmanda etapi võitis
Hillar Elva. Teiseks jäi Tauno Jõgiste ja kolmandaks Aarne Ruuto.
Haljala meeste parimana oli eelmise etapi võitnud Ants Reinik kaheksas. Naiste esikolmik oli järgmine: Tatjana Osokina, Õie Malmberg ja Meeli Ruuto.
Järgmine etapp, selle hooaja eelviimane, toimub 20. veebruaril.

XIV Eestimaa talimängud toimuvad
4.-6. märtsil Ida-Virumaal

Keeruline ent siiski õnnelik aasta

K

ui aasta 2021 algas oli nii Haljalas kui
Võsul liuväli aktiivses kasutuses. Nii
palju rõõmu ja tänulikke inimesi! Uute
võimalustena tõi aasta kaasa kontaktivaba autasustamise, virtuaalvõistlused aga nii vanade
traditsioonide taaselustamise kui ka uute tekkimise.
Vanadest traditsioonidest elustasime koos
Meelespea seltsiga soomekelgu ralli ja vastlapäeva. Uudsena tuli Minu esimene maraton,
kus korraga võis joosta 1-5 km ja seda siis seni
kuni maratoniks vajalikud kilomeetrid koos.
Väga populaarseks osutus ülevallaline seiklusorienteerumine – 3 kuud avatud rada läbis
78 võistkonda. Võsu ranna uus korvpalliväljak
avati 3x3 Eesti meistrivõistluste etapiga, üks
etapp toimus Haljalas ja oli kõikidest toimunud etappidest osavõturohkeim – osales 83
võistkonda, sealhulgas ka Eesti meeste koondis. Põnnide kolmevõistlus oli juubelihõnguline – kümnendat korda korraldatud võistlusel
osales 53 last, aastate jooksul on sellel võistlusel osalenud 532 last. Paljudele lastele on
see esimene võitluskogemus, esimene diplom,
esimene võidetud auhind. Kõige nooremad
osalejad on vanuseklassis kuni 1 aasta.
Kõige kiuste õnnestus meil sel aastal läbi viia
ka kaks terve hooaeg kestvat sarja – lauatennises ja koroonas. Tõsi ühel juhul toimus seitsmest etapist viis ja teisel viiest neli ja aprillis
toimuma pidanud viimased etapid said peetud
augustis. Septembris alustasid mõlemad sarjad
uut hooaega. Kõiki võistlusi ei hakka siin üles
lugema, nendest on lugeda olnud valla lehes.
Oli ka neid võistlusi, mis olude sunnil (loe pandeemia sunnil) ära jäid.
Võsu rannavõrkpalli platsil käib suvi läbi
Aarne Innose eestvedamisel tihe sebimine.
Toimunud võistluste üleslugemiseks peavad
ühe võistkonna liikmed kõik oma sõrmed appi
võtma. Rannaalale on jõudnud uue alana rannatennis. Arvestades ala populaarsust võiks
rannaalale tekitada ka mõned mänguplatsid.

Paljude osalejate suus jäi kõlama
mõte – meil on au esindada Haljala

Pole just liialt palju võimalusi esindada ühise võistkonnana oma valda – Haljala valla võistkond
kogunemas suvemängude avamisele Otepääl.

valda. Sama mõtet olen kuulnud
ka talimängudel osalejate suust.
Olen uhke nende inimeste üle.
Kõigist toimunud või ärajäänud üritustest ei
jõua siinkohal kõneleda ent ühe olulise sündmusena tahan siiski ära märkida valla võistkonna osalemise valdade suvemängudel Otepääl. Olime ühinenud vallana esmakordselt
suvemängudel. Üldarvestuses jäime 56 omavalitsuse seas 23ndaks, olles väikeste valdade
(alla 8000 elaniku) arvestuses üheksas. Meie
maakonnast osales kuus omavalitsust. Olime
Vinni järel paremuselt teised. Meie tennisistid
ja naisvõrkpallurid olid väikeste valdade arvestuses esimesed. Aga tublid olid kõik võistlejad.
Paljude osalejate suus jäi kõlama mõte –
meil on au esindada Haljala valda. Sama mõtet
olen kuulnud ka talimängudel osalejate suust.
Olen uhke nende inimeste üle.
Eelmisel aastal jäid talimängud ära, lükati
edasi sellele aastale. Toimuvad 4.-6. märtsini Ida-Virumaal (http://www.joud.ee/g188/).
Korvpallivõistluste eelmängud toimusid 22.
jaanuaril Võsul, Haljala võistkond tagas endale koha finaalis. Kutsun talimängudel osaleda
soovijaid endast märku andma. Tänase seisuga

on mängudel osalemise eelarve null aga koos
leiame lahenduse.
Aasta on eriline veel sellepoolest, et teisel
poolaastal oleme olnud sunnitud hakkama
saama ilma Haljala võimlata, mis teadupärast
enne uue ehitamist ära lammutati. Sportlikud
huviringid kolisid – korvpall, võrkpall, maadlus ja jalgpall – kolisid Võsu spordihoonesse.
Haljala spordiklubid on leidnud võimaluse
kasutada treeningkohtadena teisi võimalusi
või on osaliselt pausil. Haljala kooli kehalise
tunnid toimuvad asenduspindadel Haljalas või
Kundas. Loodame, et uus spordihoone valmib
planeeritult ja sporditegevusse tekitatud ajutine auk taastub valutult.
Paratamatult on oma pitseri ka sporditegevusele jätnud lainetena leviv koroonaviirus.
Spordisaalide üldine kasutatavus on oluliselt
langenud, ent samas on töökoormus ja vastutus nii külastajate kui töötajate tervise pärast
suurenenud. Võime siiski aastaga rahul olla,
suurem osa üritusi oleme suutnud läbi viia ja
oleme seni terved. Küllap on sportlik keskkond seda soosinud.
Olgem terved ja edukat jätkuvat spordiaastat kõigile!
Avo Seidelberg

14. Eestimaa talimängud toimuvad 4.-6. märtsini Ida-Virumaal.
Parimad omavalitsused murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, juhtide võistluses, ujumises, meeste korvpallis, naiste
korvpallis, lauatennises, males
ning kabes.
Kui Sa tunned, et soovid esindada Haljala valda mõnel eelpool mainitud spordialal, siis palun anna sellest julgelt märku aadressil spordikeskus@haljalavald.ee
või aitman.marco@gmail.com.

Loe internetis
www.haljala.ee/
vallaleht
Soovime tänada Võsu-Käsmu
kergliiklustee lumelükkajat – tee
on hooldatud ja nii on jalutamine
puhas rõõm!
Kolm pensionäri Võsult

KAITSELIIDU RUTJA ÕPPEVÄLJAK
INFOGRAAFIK VEEBRUAR 2022

Kuupäev

Harjutuse toimumisaeg

Harjutuse tüüp

Märkused

01-04.02.2022

0000 - 2359

taktikaharjutus

Kasutatakse imitasioonivahendeid sh. valgusrakette

05-06.02.2022

0900 - 1800

07-11.02.2022

0000 - 2359

12-13.02.2022
16-17.02.2022
19-20.02.2022
23.02.2022.
26-27.02.2022

0900 - 1600
0900 - 1600
0900 - 1700
0900 - 1600
0900 - 1600

laskeharjutus
taktika- ja
laskeharjutus
lasketreening
lasketreening
laskeharjutus
lasketreening
lasketreening

28.02-04.03.2022

0000 - 2359

taktikaharjutus

Kasutatakse imitasioonivahendeid sh. valgusrakette

Kasutatakse imitasioonivahendeid sh. valgusrakette

TÄHELEPANU! HEISATUD PUNASE LIPU KORRAL ON RUTJA ÕPPEVÄLJAKU TERRITOORIUMILE SISENEMINE ILMA
VALDAJA LOATA RANGELT KEELATUD!
Kui õppeväljakul toimub tegevus, on sinna minek keelatud. Õppeväljaku graafikusse võib tulla muudatusi.
Telefon: +372 717 9649
e-post: rutja@kaitseliit.ee
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Veebraur 2022

ÕNNITLEME!
94

HALJALA RAHVAMAJAS
27. VEEBRUAR KELL 19.00

82

ARVED MARGAT
9. veebruar

Arenduskoja LEADER toetuste
projektitaotluste vastuvõtt
28. veebruar – 4. märts 2022

LINDA HINRIKUS
28. veebruar

92

81

GENNADI ZUSSI
7.veebruar

MATI ARVIK
28. veebruar

91

80

HARALD LASS
20. veebruar

Kohalik LEADERi tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda
võtab vastu LEADERi strateegia meetmete 2022. a
toetuste projektitaotlusi.

LOONA INT
4. veebruar
HELGI LODU
11. veebruar
TIINA KOORT
15. veebruar

90

VALERIA TOOMING
20. veebruar
KALJO VEINMANN
24. veebruar

Meetme 1.2 „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“,
meetme 1.3 „COVID19st tingitud majandusraskuste
leevendamine“, meetme 2.1 „Kogukonna investeeringute toetus“, meetme 2.2 „Aktiivne ja tegus kogukond“ ja meetme 3.2 „Kultuuripärandi hoidmine“
projektitoetuse taotlusi saab esitada
läbi e-PRIA 28. veebruarist (alates kl 8.00)
4. märtsini (lõpp kl 16.59) 2022.

75

LOORE-LARISSA LIEHOLM
11. veebruar
JAAN KAASIK
18. veebruar
AINO VAINUMÄE
28. veebruar

89

ENDLA AAVIK
10. veebruar

87

VAIKE VAIKLA
3. veebruar
MAIRE KIBIN
10. veebruar

Infopäev toimub virtuaalselt veebikeskkonnas Zoom
4. veebruaril 2022. a kell 15.

70

ALEKSEI MAZURIK
1. veebruar
JÜRI LEVO
10. veebruar

86

KALJU RANDMAA
6. veebruar

Registreerimine infopäevale kuni 3. veebruarini
meiliaadressil arenduskoda@arenduskoda.ee.

85

MEELI VAHER
5. veebruar

HALJALA RAHVAMAJAS
22. VEEBRUARIL KELL 19.00

84

EHA SEMJONOVA
13. veebruar
HELBE LEHTMETS
17. veebruar

83

MAIE LEŠIN
1. veebruar
TIIU MÜLLA
18. veebruar

Haljala vallalehes õnnitletakse väärikasse ikka jõudnud vallakodanikke. Palume vallalehe toimetust teavitada tel +372 5194
7655 või e-posti aadressil leht@haljalavald.ee soovist mitte
oma nime vallalehes õnnitluste juures avaldada.

ÕNNITLEME VANEMAID
KÄRT ja TARMO TOOMLA
Tütar ÄLIS sündis 20.12.2021

MEIE SEAST
ON LAHKUNUD
ARNOLD KÕIKER
29.09.1932-20.12.2021
ENN RANDOJA
21.07.1940-17.01.2022
TIIT MEISNER
24.01.1953-22.12.2021
KUNO KUUSEMETS
29.09.1967-10.01.2022
MERLE VAREK
01.11.1972-31.12.2021

Tööd alustas uus
planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist

Kirjandivõistlusest
sai luulevõistlus

Kuidas olla sama
õnnelik kui
soomlane ja
taanlane?

lk 3

lk 5

lk 6

VALLAVANEMA
VÄLJAANDJA:
Haljala
Kooli
VEERG
ehitustööde
hankele
Haljala Vallavalitsus
H
esitati
seitse
pakkumist
telefon
510
6244;

Aprill 2021, nr 4

ead Haljala valla inimesed, soovin teile
ilusat kevadet! Päevad muutuvad ühe
pikemaks, ilm läheb soojemaks ja loodetavasti pole ka teised kevademärgid kaugel.
Märtsi keskel lõppes Haljala koolihoone
ja võimla ehitamise hange. Pakkumise esitas
seitse ettevõtet ning maksumused algasid alates seitsmest miljonist eurost. Nende numbrite
üle ei saa ilmtingimata rõõmustada, aga kurvastamiseks pole ka põhjust. Ehitusturul on järelikult seis selline ja peame sellega hakkama
saama. Praeguse koolihoone seisukord pole
juba ammu kiita, mistõttu pole muud lahendust, kui täita lubadus koolipere ees ja asuda
uut koolimaja ehitama. Vallavalitsuses teeme
pingutusi selleks, et koolihoone ehitamine algaks juba peagi. Aprillikuu vallalehe ilmumise
ajaks peaks ehitushanke võitja selgunud olema
ning loodetavasti oleme taas samm lähemal
hankelepingu sõlmimiseni. Kindlasti hoiame edasiste koolihoone ehitust puudutavate
sündmustega vallaelanike kursis vallalehe ning
kodulehe vahendusel.
Märtsis möödus aasta taasiseseisvunud
Eesti esimese eriolukorra väljakuulutamisest.
Aasta hiljem võime tõdeda, et tänane olukord
on tunduvalt „erilisem“ kui möödunud aastal.
Nii väga sooviks vallavanema veerus rääkida
hoopis toredamatest teemadest, kuid kahjuks
pole koroonaviirus meie seast ja seega ka jututeemadest kuhugi kadunud.
COVID-19 viiruse levikuga on olukord väga
halb. Nakatumisnäitaja pole ootustele kohaselt
langenud, mis annavad ilmselt märku piirangute pikendamisest. Hetkel kehtivad piirangud
aprilli keskpaigani. Et piirangutest ka päriselt
kasu oleks, tuleb nendest kinni pidada. Need
ajad on möödas, kus võisime uskuda, et viirus
minuni ei jõua. Kahjuks jõuab, kui me koos ei
pinguta. Ära ei tohi unustada, et teeme seda
oma lähedaste elude eest. Seetõttu teeb eriti
kurvaks, kui kohtame kedagi, kes piirangutest
kinni ei pea või oma mitteuskumisest tingitud
käitumisega teiste tervist ohustab. Meil kõigil
on õigus uskuda just seda, mida õigeks peame - meie uskumused ei tohi aga tulla teiste
tervise arvelt.
Eesliinitöötajad on vaktsineeritud ning
nüüd on järg riskirühmade käes. Vaktsiinisüstid on saanud ka meie valla haridusasutuste õpetajad, sotsiaalvaldkonna töötajad ning
osaliselt elutähtsate teenuste osutajad. Nüüd
on järg riskirühmade ja loodetavasti juba
peagi kõigi soovijate käes. Haljala valla elanikud, laseme ennast võimalusel vaktsineerida.
Piirangutest kinnipidamine ning vaktsineerimine on parimad vahendid viiruseahelate
murdmiseks. Vaktsineerimisega seotud küsimustele leiab vastused ja muud asjakohast
informatsiooni soovitan vaadata veebilehelt
www.vaktsineeri.ee.
Loodan, et saabuv kevad tuleb ilus ja soe
ning kevade teises pooles näeme meie ühise
pingutuse tulemust – suvi saab tulla piirangute
vabam ning rõõmsam!

325 8630
e-post haljala@haljala.ee

TOIMETAJA:
Kent Kerner
KONTAKT:
leht@haljalavald.ee
Haljala vald vabastab ajutiselt lapsevanemad

18. märtsil lõppes Haljala Kooli ehitustööde
hankele pakkumiste esitamine. Pakkumise Haljala uue koolihoone ehitamisele esitasid Revin
Grupp OÜ, Nordecon AS, Vanalinna Ehitus OÜ,
Ehitus5ECO OÜ, AS Eviko, Haart Ehitus OÜ ja
Fund Ehitus OÜ.
Hankeobjektiks on Haljala alevikku uue koolihoone ja võimla ehitamine, samuti köstrimaja
ümberehitamine raamatukoguks ning praeguste
hoonete lammutustööd koos muude uute hoonete ehitamiseks vajalike töödega.
Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul ei saa
pakkumuste üle ei rõõmustada ega ka kurvastada: „Ehitusturu seis on järelikult selline ja peame
sellega toime tulema“. 2021. aasta eelarvesse on

planeeritud koolihoone ehituseks 5 872 468 eurot ja köstrimaja renoveerimiseks 250 000 eurot.
Koolihoone ehitamiseks on Innovelt saadud toetus kogusummas 2 605 859 eurot.
Lehe ilmumise ajaks peaks olema hankevõitja
selgunud ning järgmised sammud hankelepingu
sõlmimiseni astutud.
„Kindlasti avaldab koolihoone ja võimla ehitamine vallaeelarvele tugevat survet, kuid ilmselt
mõistame me kõik, et teist varianti pole ning Haljala peab uue koolihoone saama. Olukord praeguses koolihoones pole olnud kiita juba pikemat
aega ning lahendus saab olla ainult uus hoone,“
sõnas vallavanem, „töötame selle nimel, et juba
peagi algaks vana koolihoone lammutamine.“

19. märtsil lõppes ka Haljala Kooli ehitamise
omanikujärelevalve teenuse hange. Hanketulemused tehakse teatavaks hankemenetluse lõppedes.
Vallavalitsus teeb hetkel koos kooliperega ettevalmistusi kooli asenduspindadele kolimiseks.
Tänase kava põhjal on koolihoone ehitamise
ajaks asenduspinnad järgmised: lasteaias I, II ja
üks III klass; noortekeskuse majas VI ja IX klassid, tehnoloogia, käsitöö ja kunst; rahvamajas V,
VII ja VIII klassid ja sisetingimuste kehaline kasvatus, muusika; vallavalitsuse Haljala teenuskeskuses IV klass.
HVS

lasteaia kohatasu maksmisest

H

aljala Vallavalitsuse ettepanekul otsustas
Vallavolikogu 23. märtsil toimunud istungil sarnaselt 2020. aasta kevadele vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise
kohustusest 1. aprillist kuni 31. maini 2021.
Alates märtsi keskpaigast kehtivad ranged
piirangud seoses COVID-19 viiruse levikuga.
Vabariigi Valitsus on tungivalt soovitanud lapsevanematel lapsi lasteaeda mitte viia. Paljud lapsevanemad peavad soovitusest kinni, mistõttu on
laste arv Haljala Lasteaias Pesapuu ja Võsu Kooli
lasteaiarühmades piirangute rakendamise algusest alates märkimisväärselt vähenenud.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas, et Vallavalitsus mõistab, et piirangud põhjustavad paljudele peredele majanduslikku ebakindlust. „Tahame oma inimestele sellel keerulisel ajal toeks
olla, mistõttu esitasime volikogule ettepaneku
vabastada kõik lapsevanemad lasteaia kohatasu
maksmisest perioodil 1. aprill kuni 31. mai 2021,“
sõnas vallavanem.
Haljala Vallavolikogu esimees Vello Väinsalu
sõnas, et eelmisel aastal tehtud samasuguse otsuse taustal oli nüüd sellise otsuse tegemine ainuõige. „Ühelt poolt on tegemist vähemalt sama
keerulise olukorraga väikelastega perede jaoks,

kui see oli eelmisel aastal. Teiselt poolt ka õigustatud ootus, sest olukord pandeemia levikuga on
praegu isegi kordades halvem. Selline otsus on
üks neist tegudest, kus kogu vald ühtse kogukonnana saab avaldada toetust kõige nõrgematele,“
kommenteeris volikogu langetatud otsust Vello
Väinsalu.
Haljala valla lasteaiarühmad jäävad avatuks
ning vanematel, kellele pole tööga seotud või
teistel põhjustel võimalik lapsi koju jätta, on endiselt võimalus lapsed lasteaeda viia.

TIRAAŽ:
2100
TRÜKK:
Printall AS
KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ
KOJUKANNE:
Omniva

Kaastööd ja reklaami avaldamise soovid edastada hiljemalt
kuu 15. kuupäevaks toimetuse meiliaadressile.
HVS

Ivar Lilleberg
vallavanem

Toetuse ja nõustamise kohta saab teavet ja
juhendmaterjale MTÜ Arenduskoja veebilehelt
arenduskoda.ee.
Info: arenduskoda@arenduskoda.ee ja tel 5648 5208.

2. veebruar Issanda templissetoomise püha
ehk küünlapäev
2. veebruar Tartu rahulepingu aastapäev
24. veebruar EestiVabariigi aastapäev
2. märts tuhkapäev. Paastuaja algus

Veebruar 2022
Ülistage Issandat, sest Tema on teinud suuri asju, saagu see teatavaks kogu maal! /Js 12:5/

„Ja muud meil midagi vaja ei ole.“

EESTPALVED
ssand Jeesus Kristus, kelle sõna kuulevad tuul ja meri, palun kinnita meid maailma tuultes ja tormides, et meie kartlik süda leiaks
lohutust ja meie nõder usk saaks Sinu armu läbi tugevaks.

H

ea Taevane Isa! Täname Sind meie oma Eesti eest! Palun juhi
meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õigluses ja rahus.
Üle kõige anna meile usku Sinusse ja et me teeniksime üksteist
Sinu armastuses.

I

ssand Jumal, Sina kutsud meid oma viinamäele tööle ega jäta kedagi jõude. Palun anna meile kõigile tarkust, vastupidamist, kannatlikkust ja hoolimist kõigis meie töödes ja tegemistes.

K

õigeväeline ja igavene Jumal! Toeta ja juhata meid, kui me
oleme vajumas kiusatuste, kannatuste, süüdistuste ja haiguste
mülkasse. Aita meil olla palves ja loota kindlalt Sinu tõotustele.

KOGUDUSTE KONTAKTID
EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
Diakon Ahti Bachblum, tel 5361 3273,
ahti.bachblum@eelk.ee
Juhatuse esimees Margus Punane, tel 504 9998
a/a EE552200221028664113
SA Esku Kabel (EELK Haljala kogudus)
Vello Väinsalu, tel 504 7916, vellovainsalu@gmail.com.
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
a/a EE942200221046039021
EELK Käsmu kogudus
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Heino Laanemets, tel 517 9359
A/a EE861010502018079003
EELK Ilumäe kogudus
Hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson,
tel 5345 8594, mlerikson@gmail.com.
Juhatuse esimees Õie Alt, tel 5809 1356,
ilumae@eelk.ee
Kalmistuvaht: Külli Pajuste tel 5561 3039
a/a EE241010502001277003
Annetus: a/a EE021010031313678227 Märksõna: tornikell
Koduleht: ilumae.eelk.ee
facebook.com/ilumaekirik/
Vainupea kabel
Mario Luik Vainupea küla selts MTÜ
tel 5 559 8316
e-post: marioluik@gmail.com www.vainupea.ee
Sakussaare Metodisti kogudus
Pastor Hans Lahi, tel 563 3084
a/a EE092200221018330949

JUMALATEENISTUSED

ILUMÄE KOGUDUSES JA KIRIKUS
6. veebruaril kl 13 jumalateenistus armulauaga Leerimajas
20. veebruaril kl 13 jumalateenistus armulauaga Leerimajas

KÄSMU KOGUDUSES JA KIRIKUS
Armulauaga jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.
Piiblitunnid ja hommikupalvused on „koroonapausil“

HALJALA KOGUDUSES JA KIRIKUS
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.
II ja IV pühapäeval on kaetud armulaud

ESKU KABELIS (HALJALA KOGUDUS)
Kuni ülestõusmispühadeni (17.04.2022)
on Esku kabelikoguduse
rahvas oodatud osalema Haljala kiriku jumalateenistustel.
Kabelis on “külmapühad“

Ü

ks käsk Kümnest ütleb
teatavasti nii: „Sa pead
oma isa ja ema austama,
et su elupäevi pikendataks sellel
maal, mille Issand, su Jumal, sulle
annab!“
Seda „austamist“ mõisteti väga
lihtsalt ja otseselt oma vanaks jäänud vanemate eest hoolitsemisena, milline kohustus oli tavaliselt
pere vanimal pojal, nagu kõik
Kümme käsku on mõeldud täiseas
vaba Iisraeli mehe kohta. Seepärast ei ole õige vanematel oma
lastelt nõuda mingit „austamist“,
viidates sellele käsule. Aga ega see
hoolitsemise mõte pole selle käsu
juurest kunagi kuhugi kadunud.
Nagu ütles Joosep Tootsi isa, kui
ta Ülesoo talu oma pojale pärandas: „Meile emaga annad sa leiba
kuni meie surmani ja muud meil
midagi vaja ei ole. Peale Piibliraamatu.“ Seda käsku võib aga vabalt
mõista palju avaramalt.
Me pole keegi siia ilma taevast
kukkunud, vaid meie taga on lugematud põlvkonnad elatud elusid omade murede ja rõõmudega,
kaotuste ja võitudega just sellises
ajas, mis neile oli antud. Sellesse ei
maksa suhtuda hoolimatult. Isegi
kui meid miski meie perekonna ja
suguvõsa loos väga häirib – see on
ikka sinu enda, mitte kellegi teise
lugu ja minevikuga toimesaamine
on sinu ülesanne, siin ja praegu. Ja
lugu läheb ju edasi.

tuleb pidada seda, kui keegi on
olnud sunnitud minema...
See käsk Kümnest Piiblis on ainus, mis on koos tõotusega: „Et su
elupäevi pikendataks sellel maal,
mille Issand, su Jumal sulle annab!“ Ühelegi teisele käsule mingit lubadust ei lisata.
Igale on antud maa, kus elada.
Igale on antud aeg, mil elada. Me
pole neid ise valinud; valitud on
meie eest. Järelikult on asjal mõte
sees. Sügavam, kui ehk esialgu
paistab. Leelo Tungal on kirjutanud:

Pilt on illustreeriv. Foto: Erakogu

I

Peale oma suguvõsa loo on
ka oma rahva lugu. Minevikuga
toimetulemise ülesandest meid
keegi ei vabasta, kuid Jumala abiga saame sellega toime, ja jällegi
lugu jätkub. Maailm pole meiega
alanud ega loodetavasti ka lõpe
meiega. Nooruses on inimesel
tihti rändamise ja maailmavaatamise tung. Kuid kui see on

tehtud, siis... jah, siis on hea tulla
koju tagasi. Kosmopoliidina saab
inimene elada siiski vaid teatud
piiratud aja. Vanemaks saades
kutsub miski tagasi. Tagasi juurte
juurde. „Oma“ juurde. See oma
kuuluvuse-tunne on midagi, mida
eriti selgelt tuntakse, kui ollakse
ilmas ringi rännanud ja koju tagasi
jõutakse. Ning lausa õnnetuseks

Mida ma veel hoian,
keda ma veel kaitsen,
kui mitte sind,
mu kodune maa?
Kes mulle kingiks keele
ilusa, elusa laulu,
kui mitte sina,
mu kodune maa?
mida mõista võiksin,
kes saaks aru minust,
kui mitte sina,
mu isa maa?
Kes mind maailmas saadaks,
kes mind tagasi võtaks,
kui mitte sina,
mu ema maa?

Meelis-Lauri Erikson
Ilumäe ja Kadrina
koguduste õpetaja

Ilumäe kiriku uus tornikell

O

leme tänulikud ja rõõmsad - Ilumäe
kiriku uus imeilus tornikell seisab
uhkelt altari kõrval. Sinna jääb see
seniks, kuni oleme suutnud koguda vajaliku
rahasumma, et tasuda kella ja selle lisatarvikute paigaldustööde eest kellarõdule.
Ilumäe kiriku kellatornis on alati olnud kaks
tornikella. Revali (Tallinna) meistri A. J. Feldmanni juures valmistatud kellad kinkis kirikule
aastatel 1843 ja 1844 Palmse mõisa parun Carl
Magnus von der Pahlen. Mõlema kella küljel
on tekst: “Ehre Sei Gott in der Höhe Friede
auf Erden. Der Kirche zu Illomaeggi von C. M.
Baron von der Pahlen“.
Paraku heliseb neist kahest kellast juba palju aastaid vaid üks, sest tumedama kõlaga kell
on mõranenud ja vaikib. 2020. aastal alustas
kogudus kiriku kellasüsteemi korrastamise ja
elektrifitseerimise projekti. mille tööde kavandaja ja teostaja on Toomas Mäevali. 2021.
aasta jaanuarikuus paigaldati tervena säilinud
väiksemale kellale löögivasar koos vastavate
lisatarvikutega. Kell varustati elektroonilise
löögimehhanismiga ning häälestati helisema,
seda projekti osa rahastas Haljala Vallavalitsus. Jäi veel lahendada küsimus: kuidas taastada algne olukord, mille kohaselt kiriku tornis
peaks helisema kaks kella?
Tänu Palmse Mõisa ja kontserdisarja „Klaaspärlimäng“ korraldajate otsusele annetada osa
kontsertide tulust Ilumäe kogudusele, otsustasimegi alustada uue kella valmistamise projektiga. Et algkapital oli olemas, võisime välja
kuulutada annetuste kogumise uue kella valmistamiseks.
Peagi andis kogunenud annetuste hulk meile julguse projekt käivitada. T. Mäeväli pidas
läbirääkimisi oma seniste koostööpartneritega
ning mitme arutelu tulemusena valisime kella
valmistajaks Hollandi Kuningliku Eijsboutsi valukoja Astenis. Järgnes tihe kirjavahetus
kellavalmistajaga kellale paigutatavate kirjade
ja kaunistuste üle. Ühiselt leiti parim kujundus. Kella õlal on vöötide vahel tekst „EELK

Toomas Mäeväli testib uue kella kõla. Foto: A. Seidelberg
ILUMÄE KOGUDUS“ ning kella hõlmal löögirandi kohal olevate vöötide kohal piiblisalm:
„PÜHA, PÜHA, PÜHA ON ISSAND JUMAL,
KÕIGEVÄELINE, KES OLI JA KES ON JA
KES TULEB! (ILM 4:8)“. Kella õlal kujutatud
iluvaniku motiiv on inspireeritud Ilumäe kiriku altaripiirde kujundusest, kella hõlma esikülje keskele paigutatud rist aga Ilumäe kiriku
tornis olevast ristist. Loomulikult oli kogudus
nõus valukoja poolt kella tagaküljele lisatava
ladinakeelse tekstiga valaja andmete kohta:
„EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO
MMXXI“.
Pärast seda, kui kell sai mitme mehe jõul
kirikusse toodud ja ajutistele tugipostidel kinnitatud, toimus kahe kella kokkuhelistamise
proov. Ajaloolise väiksema ja uue suure kella
helinad sobivad kenasti kokku!

Selleks, et kell koos vajalike lisatarvikutega
torni jõuaks, kulub tööde eest tasumiseks veel
ligi 9000 eurot. Taas palume lahketel inimestel ulatada meile abikäsi ning toetada meid
oma annetusega! Kui aga tööd kord lõpetatud,
saame üle aastakümnete kuulata kirikutornist
jälle kaunist kahekõlalist kellamängu. Mõraga
jääb kirikusse meenutama endisi aegu.
Hea ligimene! Oma annetuse saad saata
EELK ILUMÄE KOGUDUSE arveldusarvele EE02 1010 0313 1367 8227 SEB pangas
märksõna: tornikell.
Täname kõiki lahkeid annetajaid!
NB! Tore pildivalik uue tornikella teekonnast järelkärust kirikusse on koguduse
Facebooki lehel.
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