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Head uut
aastat!

Vallavanema
tagasivaade
2021. aastale

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem

K

ui 2020. aasta märksõnaks oli kindlalt koroonaviirus, siis 2021. aastale läksime vastu sooviga, et aasta tooks koroonakriisile
lahenduse. Kahjuks peame tõdema, et olgugi, et
tegime võitluses koroonaviirusega vaktsineerimise näol edusamme, siis lahendust see aasta ei
toonud.
Hoolimata võitlusest nähtamatu vaenlasega on
aasta olnud tegus. Oleme püüdnud teha võimali-

kult palju ja hästi. Minu hinnangul oleme sellega
ka hakkama saanud. Suur rõõm on tõdeda, et üle
70 protsendi meie valla elanikest on ennast vaktsineerinud. See on tubli tulemus, mis meie kogukondi kindlasti kaitseb.
Projekte ja arendustegevusi on möödunud
aastasse mahtunud üksjagu. Valmis sai Uus põik
elamupiirkond Haljalas, korrastati Sõstra tänava
piirkonda, Võsu ja Haljala alevikud said kergliiklusteede võrra rikkamaks, korda sai Põdruse
sotsiaalmaja kanalisatsioon ja Haljala Rahvamaja
küttesüsteem ning hoogsalt korrastati tulevast
Tatruse discgolfi parki. Suvel sai korda nii mõnigi
halvas seisukorras teelõik.
2021. aasta läheb ajalukku ka Haljala koolihoone ehitustööde alustamise aastana. Eelmise aasta
alguses lõppes ehitushange ja sügisel algasid vana
koolimaja lammutustööd. 2021. aasta lõpuks on
uus koolihoone hakanud kuju võtma.
Suvi oli möödunud aastal sündmusterohke.
Toimusid kaunid kontserdid Käsmus, Vihula mõisas kõlas terve suvi muusika, aset leidsid Võsu
sadamakontserdid, Võsu Muusikapäevad ning
toimusid Haljala kihelkonna 780. aastapäeva pidustused ja palju muud. Tegevust jagus muidugi
pea igasse külla – Palmsesse, Võhmasse, Karepale, Eismale, Vainupeale, Toolsele.. Suvel külastas
meid ka Saksamaalt Schönbergi omavalitsuse
delegatsioon, kellega uuel aastal täitub 30 aastat
sõprust.
2021. aasta tähistas ka ühinenud Haljala valla
esimese valimisperioodi lõppu, kuna oktoobris
toimusid kohaliku omavalitsuse volikogude valimised. Saime taas uhked olla, et Haljala valla
elanikud on tublid valijad, kuna osalusprotsent

ületas 62 protsenti. Aktiivsest kaasalöömisest
rääkides lõime detsembris toimunud uue aasta
kaasava eelarve objekti valimise hääletusel ühinenud valla hääletajate rekordi. Meie kogukond
on tubli – võtame sõna, mõtleme kaasa, näitame
oma meelsust ja seisame oma kodukoha arengu
eest!
Möödunud aasta lõpus sai üks oluline samm
vallavara läbipaistvama ja selgema valitsemise
suunas astutud. Aasta viimasel volikogu istungil
võeti volikogu poolt vastu otsused, millega lõpetatakse Võsu sadamale seatud hoonestusõigus
ning muudetakse sadama opereerimislepingut.
See on oluline samm, sest segane olukord saab
kauaoodatud lahenduse.
2021. aastal tegime Haljala vallas palju ning
see töö jätkub kindlasti ka uuel aastal. Suur töö
jätkub 2022. aastal Haljala kooli- ja spordihoone ehitamisega. Edasi tuleb minna Võsu kooli ja
lasteaia projekteerimisega ning algust teeme Haljala valla tänavavalgustuse uuendamisega. Uuel
aastal soovime kasutusele võtta ka e-keskkonna,
mis lihtsustab taotluste esitamist ja menetlemist
ehk muudab asjaajamise vallaga mugavamaks.
Aktuaalne on ka kiire interneti teema. Esimesed
külad on kiire püsiühenduse suures osas saanud
ning uuel aastal peaks neile täiendust tulema. See
muudab elukeskkonda kindlasti atraktiivsemaks,
kuna kodust õppimine ja töötamine üha suuremal
määral meie igapäevaelu juurde kuulub. Uuendusi ja muudatusi tuleb kindlasti veel.
Head Haljala valla elanikud, soovin teile uueks
aastaks rõõmsat meelt, tugevat tervist ja edu ettevõtmistes!

Kaasava eelarve
hääletuse võitis
ettepanek
„Võsu laululava
renoveerimine“

H

ääletusel osales 696 vallaelanikku, mis on kaasava eelarve absoluutne rekord. 51,6 protsenti
nendest häältest ehk 359 häält läksid Võsu laululava renoveerimise ettepaneku toetuseks. Ettepaneku eesmärgiks on renoveerida amortiseerunud laululava selliselt, et see sobiks ülejäänud rannataristuga
ning parandaks rannaala visuaalset väljanägemist.
Võidu noppinud ettepaneku esitaja Võsu kandivanem Riina Kaptein sõnas, et Võsu kogukonnale on
laululava olukord pikalt muret teinud: „Võsu laululava on inetu olnud aastaid ja see läheb Võsu inimestele korda. Seetõttu tegime päris suurt teavitustööd, et
ettepanekut ja üleüldse kaasavat eelarve tutvustada.”
Kandivanema sõnul on VOLIS keskkonna kasutusele
võtmine hea samm edasi. „See tekitas ikka hasarti, kui
nägid, kuidas kaks ettepanekut omavahel konkureerisid,” lisas Riina Kaptein.
Kaasava eelarve eesmärgiks on anda elanikele võimalus valla eelarves määratud summa osas kaasa rääkida ning teha ettepanekuid kogukondadele olulistel
teemadel. Kaasava eelarve suurus on 10 000 eurot.
Täpsemad hääletamistulemused on leitavad www.
haljala.ee.
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TEATED
Haljala vallavalitsus annab teada
vastavalt planeerimisseaduse § 128
lg-le 6, et on algatanud järgmiste
detailplaneeringute koostamise:
• Haljala Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 18 on algatatud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Eisma külas
Maasika kinnistul (katastritunnus 88701:001:0681, registriosa nr
3740350, pindala 8123 m2, maatulundusmaa 100 %). Maasika kinnistu detailplaneeringuga soovitakse kinnistu jagada kolmeks ca 2708
m2 suurusega kruntideks: krunt 1 sihtotstarbega ärimaa 50% ja elamumaa 50%, krundid 2 ja 3 elamumaa sihtotstarbega 100%. Krunt
1-le soovitakse ehitusõiguse määramist kahe põhihoone ja kahe
abihoone ehitamiseks, kruntidele 2 ja 3 ühe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete ehitisalune pind põhihoonetel ca 150
m2 ja abihoonetel ca 80 m2. Kruntidele juurdepääs on planeeritud
Rannalaine teelt. Algatatav detailplaneering teeb üldplaneeringusse
ettepaneku vähendada elamukrundi suurust, mis kehtiva Vihula valla üldplaneeringu kohaselt ei või olla väiksem kui 0,5 ha. Võimalike
uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse jooksul.
• Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 682 on algatatud detailplaneeringu koostamine Vainupea külas Vaigu (katastritunnus 88703:002:2390, registriosa nr 1703931) ja Tipu (katastritunnus 88703:002:0170, registriosa nr 5364531) kinnistutel.
Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärk on
ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude – ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine.
Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Vaigu kinnistu on 100%
elamumaa pindalaga 7712 m2 ning hoonestatud, Tipu kinnistu on
elamumaa 100%, pindalaga 4344 m2. Planeeringuala pindala on ca 1,
3 ha. Tipu kinnistul kehtib 2006. a kehtestatud Mihklirahva detailplaneering. Juurdepääs kinnistutele on planeeritud Vainupea ranna
teelt. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse jooksul.
• Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 683 on algatatud detailplaneeringu koostamine Karepa külas Raamatukogu
kinnistul (katastritunnus 88703:003:0028, registriosa nr 277131).
Raamatukogu kinnistu sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega
10 317 m2, kinnistu on hoonestatud. Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks
elamumaa sihtotstarbega krundiks (ligikaudsed suurused 2520 m2,
2748 m2, 2522 m2, 2495 m2), hoonestusõiguse, tehnovõrkude ja liikluskorralduse määramine, kitsenduste ja servituutide määramine.
Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse
jooksul.

Haljala vallavalitsus alustab energiakulude hüvitamise taotluste
vastuvõtmist 3. jaanuarist
Haljala vallavalitsus alustab vähemkindlustatud perekondadele
energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse saamise
taotluste vastuvõtmist alates 3. jaanuarist 2022.
Energiakulude 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.
Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast,
mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/
kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või
peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha
kulude alusel). Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir
500 eurot taotluse kohta kuus.
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.

Vaata otseülekannet koolihoone ehitusplatsilt www.haljala.ee.

Haljala uus koolihoone
hakkab kuju võtma
H

aljala koolihoone ehitus on jõudnud
metallkonstruktsioonide
paigaldamiseni, mistõttu hakkavad koolimaja
ja spordihoone projektijärgset kuju võtma.
Ehitustööd toimuvad ka hoolimata külmale
talveilmale.
Tänaseks hetkeks on rajatud välisvõrgud,
müüritööd peaksid jõuludeks tehtud saama
ning vahelaepaneelid on suuremas osas paika
saanud. Alates detsembri algusest on käinud
töö metallkonstruktsioonide paigaldamisega
ning aasta alguseks saavad nii spordi- kui ka
koolihoone konstruktsioonid paigaldatud.
Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul
ollakse esialgsest ehitusgraafikust poolteist
kuud maas. Selle põhjuseks peamiselt olukord ehitusmaterjalide turul. „Loodame, et
jaanuarikuus nii madalaid temperatuure ei
näe, kuna külm ilm ehitustegevust kindlasti
ei soosi,” sõnas vallavanem. Ivar Lillebergi sõnul ei põhjusta aga ehitusgraafikust mahajäämine praegusel hetkel muresid: „Oleme juba
graafikut koostades jätnud piisava ajavaru,
et need poolteist kuud ei tekita probleemi.
Eesmärgiks on nüüd praegust ehitustempot
hoida.”
Iganädalaselt toimuvad ehitajaga koolihoone ehituskoosolekud, kus leitakse lahendusi
tekkinud murekohtadele ja jagatakse informatsiooni ehituse hetkeseisust. Praegusel
hetkel on suurimaks murekohaks köstrimaja.
„Maja oli halvemas seisus kui eeldasime, seetõttu tuleb hoone konstruktsiooni tugevda-

da”, kommenteeris vallavanem.
Detsembri keskel võttis vallavalitsus välja esimese osa koolihoone ehituseks võetud
laenust. „Võtsime 2021. aastal välja esimese
osa laenust, milleks on 800 000 eurot. Senini oleme koolihoone ehitajale tasunud valla
enda vahenditest,” lausus Ivar Lilleberg. Detsembrikuu seisuga on koolihoone ehitajale
tasutud ligemale miljon eurot.
Ehituse kõrval käib praegu töö koolihoone sisustamisega. Detsembri teisel nädalal
külastasid Haljala koolijuht Ivo Tupits, volikogu esimees Veiko Veiert ja vallavanem Ivar
Lilleberg Türi Põhikooli, et ammutada ideid
ja näha häid lahendusi koolihoone sisustuse
osas. Praegu toimub mööblivajaduse kaardistamine ja hanke korraldamiseks ettevalmistuste tegemine. „Sisustuse osas peaks aasta
alguses olema pilt juba selgem,” selgitas Ivar
Lilleberg ning lisas, et Türi Põhikooli külastusest saadi häid ideid, mida koolihoone sisustamisel arvesse võtta.
Koolihoone nurgakivi pandi paika õpetajate päeval
5. oktoobril ehk õpetajate päeval oli Haljala valla ja koolipere jaoks eriline päev. Paariks
tunniks seiskus ehitusplatsil töö ning toimus
pidulik nurgakivi asetamise sündmus.
Sündmusel andsid head soovid koolihoonele kaasa koolijuht, vallavanem, kooli õpilasesindus, ehitaja, Haljala koguduse õpetaja
ning hoolekogu esindajad. Vallavanem Ivar
Lilleberg sõnas nurgakivi asetamisel, et hoo-

limata sellest, et uue koolimaja nurgakivi asetamiseni jõudmine võttis aega, on see oluline
samm ja märk sellest, et Haljalasse lõpuks uus
koolihoone tuleb.
Nurgakivi kapslisse pandi ehitaja ja valla
logoga kaitsemaskid, mis sümboliseerivad
haridusvaldkonna väljakutseid koroonaajal,
sama päeva Virumaa Teataja, paberkandjal
koolihoone ehitusleping, mälupulkadel koolihoone ehitusprojekt ja koolikomisjoni protokollid. Koolipere poolt läks kapslisse fotod,
joonistused ja luuletused.
Nurgakivi asetamise sündmuse jäädvustas
piltideks fotograaf Ain Liiva. Vaata pildigaleriid www.haljala.ee.

Haljala koolihoone ehitusleping
sõlmiti aprillis 2021 Vanalinna
Ehitus OÜ-ga. Ehituslepingu maksumuseks koos käibemaksuga on
7 047 677,65 eurot. Lepinguobjektiks on Haljala alevikku uue
koolihoone ja võimla ehitamine,
samuti köstrimaja ümberehitamine raamatukoguks ning praeguste hoonete lammutustööd koos
muude uute hoonete ehitamiseks
vajalike töödega.

Hajaasustuse programm avaneb taas

H

aljala Vallavalitsus annab teada, et ka
2022. aastal on 1. veebruarist kuni
1. aprillini võimalus läbi Hajaasutuse programmi taotleda toetust hajaasutuses
olevatele majapidamistele joogivee kättesaadavuse tagamiseks, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamiseks, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks või leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi
rajamiseks (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele: Taotleja alaline elukoht on taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega
maapiirkonnas asuv majapidamine. Taotleja

elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist majapidamine, millele projektiga
toetust taotletakse. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud
juhul, kui see on ajatatud. Projektil võib olla
ka kaastaotleja(id), neile kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi. Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise
aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt
kinnitatud.
Maksimaalne toetus ühele majapidamisele
on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja omaja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti

abikõlblikest kuludest.
Taotluseks vajalikud dokumendid on taotlusvorm, projekti eelarve, taotluse lisa, garantiikiri ning vähemalt kahe erineva ettevõtte
poolt võrreldavat hinnapakkumist (taotlusvormid on leitavad Haljala valla kodulehel
haljala.ee/hajaasustuse-programm), mis esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt
kohalikule omavalitsusele. Täpsema ülevaate
programmi tingimustest saab riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“.
Vallapoolne kontaktisik on planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist Merje Verhovitš (merje.
verhovits@haljala.ee, tel + 372 505 1127).
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGITE KOKKUVÕTTED
29.11.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati vallavanem Ivar Lillebergi asendajaks, tema äraolekul
või volituste ennetähtaegsel lõppemisel, vallavalitsuse liige Epp
Orgmets.
• Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 190 eurot.
• Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus kahele õpilasele.
• Väljastada ehitusluba Haljala alevikus Uus põik 14 maaüksusele üksikelamu ehitamiseks, Põdruse külas Kaseniidu maaüksusele
üksikelamu ehitamiseks, Käsmu külas Neeme tee 24a maaüksusele
üksikelamu ehitamiseks, Võsu alevikus Taeva tn 3 maaüksusele üksikelamu ehitamiseks ja Rutja külas Tenno maaüksusele puurkaevu
rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Käsmu külas Põllu 14 maaüksusele üksikelamu kasutamiseks.
• Määrati projekteerimistingimused Aasu külas Lättemäe maaüksusele üksikelamu ja Tiigi külas Lättemäe maaüksusele üksikelamu
projekteerimiseks.
• Muudeti Pedassaare külas Edeni katastriüksusele abihoone püstitamiseks määratud projekteerimistingimusi.
• Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Haljala vallale Vainupea külas Puurkaevu maaüksus ja esitati vastav eelnõu.
• Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
• Tehti volikogule ettepanek algatada üldplaneeringut muutva
Eisma külas Maasika kinnistu detailplaneeringu koostamise ja esitati vastav eelnõu.
• Määrati Perearst Merilin Kütt OÜle alustava perearsti toetus
summas 15 000 eurot.
• Väljastati Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale luba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare katastriüksusele alates
29.11.2021 kuni 31.12.2021.
• Esitati Haljala valla 2022. aasta eelarve eelnõu volikogule menetlemiseks.

8.12.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 200 eurot.
• Lõpetati ühe isiku koduteenuse osutamine.
• Määrati ühele isikule koduteenus.
• Otsustati tasuda kulutused ühe lapse transportimiseks teenusele.
• Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus kahele õpilasele.
• Määrati Võsu Kooli hoolekogu liikmeks volikogu esindaja Annes
Naan.
• Määrati Vanamõisa külas asuva Õiekobara katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Pehka külas asuva Otsalõpe katastriüksuse jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Lihulõpe külas asuva Talli katastriüksuse jagamisel tek-

Kandideeri
kogukonna
eestvedaja
stipendiumile
Esmakordselt Eestis hakkab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) välja andma stipendiumi, mida makstakse
kogukonna eestvedajale. Stipendiumi
eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste ning
võimetega eestvedaja esilekerkimine
ja toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade eestvedajad, kelle
tegevus on piirkondlik, st kes tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni 5 000
eurot, seda makstakse eraisikule ja
stipendium on tulumaksuvaba. Stipendiumi suurus on kuni 5000 eurot ja
seda saab 2022. aastal 25 eestvedajale. Stipendiumikonkurssi rahastatakse
riigieelarvest ja konkursi läbiviijaks on
KÜSK.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022 ja stipendiumid makstakse välja 2022. aasta jooksul.
Tutvu konkursitingimustega KÜSKi
kodulehelt https://www.kysk.ee/kes22
või küsi lisa telefonil 5854 5754.

kivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Karepa külas asuva Männimetsa tee katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Aaspere ja Kärmu külas asuvate Oja tee katastriüksuste
liitmisel ja uutes piirides katastriüksuse moodustamisel tekkiva katastriüksuse lähiaadressid sihtotstarve.
• Määrati Vihula külas Haljaku maaüksusel oleva ehitise teenindamiseks vajalik maa ja nõustuti Haljaku maaüksuse riigi omandisse
jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
• Kiideti heaks 2020 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Tannitoa talu kaev” aruanne.
• Väljastati ehitusluba Mustoja külas Männi katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks ja Võsu alevikus Rakvere tee 5 katastriüksusele üksikelamu ehitamiseks.
• Väljastati kasutusluba Eru külas Toomarahva katastriüksusele
püstitatud üksikelamule.
• Määrati projekteerimistingimused Pedassaare külas Liiva katastriüksusele abihoone projekteerimiseks ning Võsu alevikus Laine
tn 12 katastriüksusele pansionaadi, majutushoone ning abihoone
projekteerimiseks.
• Eraldati vallaeelarve reservfondist 400 eurot MTÜ-le Rakvere
Diakooniakeskus Rakvere Toidupanga tegevuse toetamiseks.
• Määrati Haljalas tööd alustavale perearstile Merilin Kütile eluaseme kulude toetus summas kuni 500 eurot kuus.
• Otsustati määrata tegevuskoha majanduskulude toetuse ja anda
Osaühingule KT Medicor, hambaraviteenuse osutamise eesmärgil,
tähtajatult ja tasuta kasutusse Rakvere mnt 12, Haljala alevik hoone
teisel korrusel asuvad mitteeluruumid.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet seitsmeteistkümnel erakinnistul.

15.12.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta Haljala valla üldhariduskoolides ja koolieelses lasteasutuses 2022. aastal järgmiselt:
Hallatav asutus

Kohamaksumus
aastas

Kohamaksumus
kuus

Haljala Kool

1768 eurot

147 eurot

Võsu Kool -kooli koht

4156 eurot

346 eurot

Haljala Lasteaed
Pesapuu

5794 eurot

483 eurot

Võsu Kool- lasteaia
koht

5250 eurot

438 eurot

Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus kahele õpilasele.
• Väljastati ehitusluba Aasu külas Lättemäe kinnistule üksikelamu

ehitamiseks, Haljala alevikus kaugküttetorustiku ja veetorustiku rajamiseks ja Võsupere külas Töökoja katastriüksusel garaaž-töökoja
lammutamiseks.
• Keelduti ehitusloa väljastamisest Haljala vallas Vergi külas Sadama tee 55 katastriüksusel olemasoleva kordonihoone (radarijaam)
laiendamiseks alla 33% selle esialgu kavandatud mahust ja ümberehitamiseks sadamahooneks.
• Määrati projekteerimistingimused Võhma külas Vanakooli katastriüksusele abihoone projekteerimiseks.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet kolmel erakinnistul.
• Otsustati kinnitada välireklaami paigaldusloa taotluse vorm.
• Nõustuti Võsu sadama opereerimislepingu muutmise ja hoonestusõiguse lõpetamise eelnõude menetlemisega esitatud kujul.

20.12.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule summas
1205 eurot.
• Määrati kahele isikule tugiisikuteenus.
• Suunati üks isik valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldusteenusele.
• Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus ühele õpilasele.
• Eraldati valla reservfondist 336,52 eurot Vainupea küla tänavavalgustuse elektritarbimise eest tasumiseks.
• Määrati Lihulõpe külas asuva Mäe katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Haljala Vallavalitsuse 17.11.2021 korraldust nr 612
„Sundvalduse seadmine“ sundvaldusega koormatava ala piiride osas.
• Väljastati ehitusluba Lihulõpe külas Autori katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati ehitusluba Tepelvälja külas Haaviku katastriüksusele päikeseelektrijaama ehitamiseks.
• Väljastati kasutusluba Varangu külas Piirituse katastriüksuse
koolituskeskusele.
• Määrati projekteerimistingimused Rutja külas Koopakalda katastriüksusele elamu ja abihoone projekteerimiseks.
• Algatati Haljala vallas Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu koostamine.
• Algatati Haljala vallas Karepa külas Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu koostamine.
• Otsustati lugeda viis jäätmevaldajat erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
• Otsustati kiita heaks 2021. aasta Hajaasustuse programmi
projekti „Rudi talu kanalisatsiooni rajamine“ toetuse kasutamise
aruanne.

23.12.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Eraldati valla reservfondist 18,24 eurot SA-le Võsu Kuurort.

HALJALA VALLAVOLIKOGU II KOOSSEISU ISTUNGITE KOKKUVÕTTED
ISTUNG NR 3 VÕSUL, 30. NOVEMBRIL 2021 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, Anti Puusepp, Greete Toming, Marko Torm, Andres Truman, Aarne Vaik,
Raavo Vask ja Veiko Veiert.
Istungil ei osalenud Triin Toming.
Määrusega nr 1 kehtestati vallavolikogu ja vallavalitsuse tööst osavõtu eest
makstava tasu suurus ja maksmise kord.
Otsusega nr 8 täiendati eelmisel volikogu istungil vastu võetud volikogu
alaliste komisjonide moodustamise otsust komisjonide tegevusvaldkondade
kirjeldamisega.
Otsusega nr 9 kinnitati majanduskomisjoni liikmeteks Anti Puusepp, Piret
Villum-Salak, Marko Torm, Anti Tõld, Ahti Järve, Ruudo Liis, Margus Punane,
Ivo Veiert ja Aarne Vaik.
Otsusega nr 10 kinnitati sotsiaalkomisjoni liikmeteks Aide Veinjärv, Küllike
Tammehoid, Tiina Juhanson, Siiri Heinpõld, Merli Tammi-Jõeveer, Esta Soover, Liis Kütt, Anneli Alemaa, Eha Sirelbu ja Mirjam Kulla.
Otsusega nr 11 kinnitati kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni liikmeteks Sven Rannar, Viljar Larin, Eha Sirelbu, Ergo Telvik, Lii Undusk, Margus
Laigu, Eleri Aitman, Mare Kalme, Tiia Laidla ja Enar Essenson.
Otsusega nr 12 kinnitati hariduskomisjoni liikmeteks Gerly Herm, Raili Seiton, Madis Putko, Virge Ong, Gerly Piiskoppel, Raavo Vask, Madis Pilv, Pille
Bergström, Kuldar Adel ja Tõnu Valdma.
Otsusega nr 13 valiti revisjonikomisjoni liikmeks Aarne Vaik.
Otsusega nr 14 nimetati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
Haljala valla esindajateks volikogu liige Veiko Veiert ning vallavalitsuse liige Ivar
Lilleberg. Nende asendajateks nimetati vastavalt Annes Naan ja Epp Orgmets.
Otsusega nr 15 nimetati Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul Haljala valla esindajateks volikogu esimees Veiko Veiert ja vallavanem Ivar Lilleberg ning Liidu volikogus nimetati valla esindajaks Ivar Lilleberg. Veiko Veierti

asendajaks nimetati Annes Naan ja Ivar Lillebergi asendajaks Epp Orgmets.
Otsusega nr 16 nimetati volikogu poolseks esindajaks Võsu Kooli hoolekogus Annes Naan.

ISTUNG NR 4 HALJALAS, 21. DETSEMBRIL 2021 KELL 16.00
Istungil osales 15 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Ahti Järve, Margus Laigu, Rainer Lille, Annes Naan, Anti Puusepp, Greete
Toming, Triin Toming, Marko Torm, Andres Truman, Aarne Vaik, Raavo Vask
ja Veiko Veiert.
Istungil ei osalenud Liis Kütt ja Swen Pahkla.
Määrusega nr 2 kinnitati Haljala valla 2021. aasta teine lisaeelarve.
Otsusega nr 17 otsustati tulemusliku töö eest valla juhtimisel maksta vallavanem Ivar Lillebergile preemiat 1 000 eurot.
Otsusega nr 18 algatati Eisma külas Maasika kinnistule üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu koostamine.
Otsusega nr 19 nõustuti MTÜga Võsu Sadam sõlmitud Võsu sadama opereerimise lepingu muutmisega ja Võsu sadama haldamise ja sadamateenuse osutamise lepingu sõlmimisega kuni 31. oktoober 2031.
Otsusega nr 20 otsustati lõpetada ennetähtaegselt poolte kokkuleppel valla
omandis olevat Võsu alevikus asuvat Piiri tn 6 kinnisasja Mittetulundusühingu
Võsu Sadam kasuks koormav hoonestusõigus. Kinnisasja valdus läheb kinnisasja omanikule üle hoonestusõiguse lõpetamise lepingu sõlmimisega hiljemalt
31.01.2022.
Istungil toimus Haljala valla 2022. aasta eelarve eelnõu I lugemine. Volikogu
määras eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10. jaanuari 2022.
Vallavalitsusele tehti ülesandeks avalikustada eelnõu valla veebilehel alates 22.
detsembrist 2021 kuni 10. jaanuarini 2022. Kõik muudatusettepanekud tuleb
esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil haljala@haljala.ee.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.

4
Uuest aastast muutuvad
välireklaami paigaldamise ja
maksustamisega seotud korrad
Alates 1. jaanuarist 2022 jõustuvad vallavolikogu poolt vastu võetud Haljala
valla välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise määrus. Mõlema määruse vastuvõtmise eesmärgiks oli korrastada senini ühtlustamata reklaamimäärused, et reklaamiloa taotlusi ühtsetel alustel menetleda.
Haljala Vallavolikogu võttis 17.08.2021 vastu määruse nr 97 „Haljala valla
välireklaami paigaldamise eeskiri”, millega ühtlustati endiste Vihula ja Haljala
valdade välireklaamile kehtestatud nõuded. Eeskiri reguleerib välireklaami
paigaldamist, paigaldusloa taotlemist ja reklaamile kehtestatavaid nõudeid.
21. septembril 2021 võttis vallavolikogu vastu määruse nr 98 „Reklaamimaksu kehtestamine Haljala vallas”, millega ühtlustati endiste omavalitsuste
reklaamimaksu määrad ja maksu tasumisega seotud nõuded.
Välireklaami paigaldamise protsessis suuri muudatusi ei ole. Uue korra kohaselt tuleb samuti taotleda vallavalitsuselt välireklaami paigaldusluba. Haljala vallavalitsus on kehtestanud uue välireklaami paigaldusloa taotluse vormi,
mida edaspidiselt loa taotlemisel kasutada tuleb.

MUUTUB REKLAAMIMAKSU MÄÄR
Haljala vallavolikogu määrusega nr 98 „Reklaamimaksu kehtestamine Haljala vallas” ühtlustati endiste Haljala ja Vihula valdade reklaamimaksu määrad.
Alates 1. jaanuarist 2022 on Haljala vallas igasuguse reklaami maksumääraks
0,1 eurot reklaampinna ühe ruutmeetri kohta päevas.
Reklaamimaksu tasumisest on vabastatud:
• riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
• sotsiaalreklaam;
• erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
• Haljala vallas toimuvate kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
• hoonele, kus ettevõtja tegutseb, ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja/või
samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, ettevõtte
nime ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte
lahtioleku aeg ja sidevahendite numbrid ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;
• inimeste poolt vahetult teostatav reklaam (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
• kohtkindla seadme, mille põhieesmärk ei ole reklaami edastamine, ekraanil eksponeeritav reklaam (näiteks sularahaautomaat, pakiautomaat, tankur jms). Samuti seadme omaniku nime ja logo eksponeerimist iseteenindusseadme asukoha tähisena;
• ehituse ajaks paigaldatav informatsioonitahvel, millel eksponeeritakse
teave rajatava objekti kohta, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;
• jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
• Haljala valla infotahvlitele paigaldatud kuulutused.
Lisainformatsioon valla veebilehel või telefonil 5194 7655 ja e-post aadressil
kent.kerner@haljala.ee (Kent Kerner, Haljala valla avalike suhete spetsialist).

Jaanuar 2022

Teede talihooldus Haljala vallas

H

aljala vallas toimub sellel talvel
lume- ja libedusetõrje suuremate
muudatusteta. Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel ehk vallateedel,
erateedel, mille osas on sõlmitud avaliku
kasutuse lepingud, ja hajaasustusega piirkondades nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad
alaliselt vallaelanikud ja kelle majapidamistel on kehtivad prügiveolepingud ning kes
on avaldanud soovi talihoolduse teenust
saada. Varasemate aastate teave erateede
lumetõrje vajaduse üle on vallavalitsusel
olemas.
Haljala vald on lumetõrje tööde operatiivsemaks teostamiseks jagatud 14 teenindusalaks. Vallavalitsuse poolt läbiviidud
hanke tulemusel on enamikel aladel selgunud lumetõrjetööde teostajad. Nendeks
on Pendri OÜ (kolm piirkonda), Raja Talu
Kaupo Uukivi (kaks piirkonda), Verston OÜ
(üks piirkond), Õitseng OÜ (kolm piirkonda), Kaevon OÜ, Saretare OÜ, OÜ Eleks
Telefon ja FSE CAPITAL OÜ (üks piirkond).
Teenuseosutajatega on sõlmitud lepingud varasema ühe aasta asemel kolmeks
aastaks, et teehooldajad oleksid teadlikumad ja teenuse osutamine toimuks stabiilsemalt.

TALIHOOLDUSE PÕHIMÕTTED
Teenuseosutajad alustavad koheselt lumetõrjet, kui lumekihi paksus on vähemalt 10
cm. Väiksema lumekihi korral puhastatakse
teid vastavalt vajadusele.
Vallavalitsuse palve kinnistuomanikele
on ära tähistada oma sissesõiduteed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jms).
Sissesõiduteedel ei ole võimalik takistuste
korral, nagu puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelu märgid jm, lumetõrjet teha.
Vastavalt Haljala valla erateedel tasuta
lumetõrje teostamise korrale teostatakse

lumetõrjet esmalt valla- ja avalikus kasutuses olevatel teedel ning seejärel erateedel,
kui lumekihi paksus ületab 15 sentimeetrit.
Palume mõistvat suhtumist ja head
koostööd talihoolduse osas ka kodanikelt. Vallavalitsus ja teenuseosutajad pingutavad ühiselt, et talihooldus
oleks korraldatud parimal võimalikul
viisil.
Lisainformatsioon ja kontaktisik: Avo
Bergström, majandus- ja hankejuht, tel
5621 7200, e-post avo.bergstrom@haljala.
ee.

Vabatahtlikud seltsilised toetavad abivajajaid

P

rojekti eesmärgiks on vabatahtlike
abiga toetada eakaid (vanuses 65+) ja
täisealisi erivajadustega inimesi, kes
vajavad igapäevase eluga toimetulekul abi,
tuge või seltsi. Vabatahtlik saab abivajajaga
vestelda või koos jalutada, samuti abiks olla
väiksematel majapidamistöödel. Vabatahtlik saab toetada abivajajat ka tohtri juures
käimisel või poe külastamisel. Vabatahtlikud pakuvad suhtlemist ja seltsi ka hoolekandeasutuste klientidele, kellega koos
saab uudiseid lugeda või näiteks mälestusi jagada. Ühiselt veedetud aeg võib olla
hindamatu väärtusega aidates leevendada
üksildust või parandada abivajaja toimetulekut. Kogu hanke jooksul on eesmärgiks
seltsiliste tegevuse abil toetada vähemalt
1800 eakat või täiskasvanud erivajadusega

inimest.
Eesti Külaliikumine Kodukant viib vabatahtlike seltsiliste kaasamise projekti ellu
üle-eestiliselt, kaasatud saavad kõik maakonnad ja vähemalt 60 kohalikku omavalitsust üle Eesti. Projekt kestab kuni oktoober
2023.
Kuidas maakondlikult vabatahtliku seltsilise tegevusi korraldatakse?
Igas maakonnas töötab vabatahtlike
koordinaator, kelle ülesandeks on ühelt
poolt vabatahtlike tegevuse korraldamine
maakonnas, teiselt poolt on koordinaator
aga ka kohalike omavalitustega suhtlemisel
peamine partner (sh abivajajate kaardistamine, koostöö kogukondadega jmt).
Lääne-Viru maakonna koordinaatori assistent on Katrin Nõlvak (tel. 5650 5806,

e-post nõlvak.katrin@gmail.com). Andke
teada oma lähedasest või kogukonnaliikmest, kes vajab tuge või seltsilist! Andke
teada, kui olete valmis vabatahtlikuna abivajajatele heaks oma aega ja abikätt panustama.
Muudame koos eakate ja erivajadustega
inimeste toimetuleku paremaks!
Projekt “Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi“

PILTUUDIS

S

otsiaalkindlustusamet tunnustas rahvusvahelisel puuetega
inimeste päeval 22 silmapaistvat raske ja sügava puudega lapse tugiisikut. Tunnustuse pälvis ka Haljala vallas tugiisikuna

töötav Karmen Kask.
Palju õnne ja aitäh, et teed oma tööd pühendumusega, Karmen!

5

Jaanuar 2022

Imeliste aastate viies lend

V

Aegade jõuluseim jõululaat

eel enne, kui kogu koolipere väljateenitud vaheajale
suundus, sai toimuma Haljala kooli jõululaat, mis seekord,
vägagi erinevalt eelnevatest aastatest, sai toimuma hoopis õues.
Ühelt poolt tingis olukorra see, et
koolimaja kui sellist, kuhu laadalisi kutsuda, ju polegi, teisalt aga
nõudis muudatusi ka olukord covid-viirusega – tahtsime ju ometi, et laadal saaks lisaks müüjatele
endile osaleda ka ülejäänud koolipere ning kohalik kogukondki.
Kuigi eelmisel aastal siseringis
katsetatud koolikohvikud olid toredad ning nõudsid igalt klassilt
hoopis teistsugust ettevalmistust,
oli soov päris, kõiki kaasava ja rahvast täis laada järele suur.
Nii saigi laat toimuma õues,
värskes õhus Haljala Rahvamaja
lähistel. Kui detsembrikuu andis kõigepealt laadale ilma osas
mitmeid variante, siis lõpuks said
korraldajad ilmataadiga võib isegi
öelda, et liiga hea kokkuleppe –
lund keerutas nii palju, et planeeritud alale rahvamaja täha me ei
mahtunudki, lauad ja laadakraam
sai pandud rahvamaja ette. Küll
aga lõid suur lumi, natuke näpistav
külm ja puudelt pudenevad helbed
imepärase laadatunde, mis andis
igale kaubitsejale just selle erilise laada-puudutuse, et oma kaup
peaaegu viimseni maha müüa.

Laada-alale sisenedes võttis
kõiki huvilisi vastu meie kooli
kokatädide tiim – just selleks teisipäevaks oli meie kooliperele ja
laadalistele suures katlas valmistatud maitsvat laadasuppi, mis lisaks
sellele, et kõhtu täitis, soojendas
samal ajal mõnusalt läbi käpiku ka
käsi.
Kauplejad olid hoolega valmistunud ja õpetajate suuniseid
tähele pannud – osati kutsuda,
kaubelda, oli joonistatud suuri plakateid ja väikseid sildikesi,
meelitati nii lõhna kui proovimise-mekkimisega. Lettidele oli
laotatud nii erinevate maitsetega
sooje-külmi magusaid-soolakaid
pirukaid-kooke-küpsiseid, lisanditeta ja lisanditega mett (mmm….

Külmkuivatatud maasika mekiga
mesi…), õunamahla, jõulukaunistusi mitut masti, jõulukaarte,
ehteid, küünlaid, õnneloosi, salve-kreeme, hoidiseid mitut sorti, teed ja kakaod, piparkooki ja
– tainast, õpilasesindus oli välja
veeretanud isegi grilli ning pakkus
soovijatele magussulavaid sooje
vahukomme! Huvilised said soetada endale põnevat laadakraami.
Laadal toimuv lõi mõnusa jõulumelu, tegevust jagus nii suurtele
kui ka väikestele, oma osa selles
oli ka Haljala noortekeskuse ning
Võsu noortetoa ühisel töötoal, kus
huvilised oma täpsusoskusi proovile said panna, niisama juttu vesta
ning noortekeskuste elu-olu üle
uurida. esituses.

Kel aga sõpradega jutustamisest
ja kauplemisest veidigi mahti jäi,
sai aga kuulata ka Haljala kooli laululaste kaunilt kõlavaid hääli, kes
õpetaja Elene juhendamisel jahedust trotsides õpitud laule esitasid.
Laada üheks eesmärgiks oli
õpetada lapsi üritust ja oma tegevusi planeerima, vastutama, aga
ka koostööd tegema. Ettevõtliku
Kooli haridusprogrammis osaleva
koolina peame ettevõtlikku hoiakut tänapäeva õppetöös väga oluliseks, et initsiatiiv ja õppimislust
saaks alguse lapsest enesest, läbi
saaks proovitud nii õnnestumine
kui arengukohad, igaüks saaks, oskaks ja sooviks oma tehtut analüüsida, järeldusi teha.
Uurides laadajärgseid muljeid
kuulsime, et laada-lõunaga jäid
rahule nii müüjad kui ka ostjad.
Müüjatena leti taga seisnud õpilased leidsid, et kauplemine läks
oodatust ehk isegi paremini. Kuigi külmataat kimbutas, jäädi oma
müügikohale siiski truuks ning
enamik müüjaid lahkus laadalt
alles siis, kui kaup letilt kadunud.
Ostjatele aga meeldis, et müüdavat
laadakaupa oli palju ja erinevat, et
sai soetada erinevaid jõuluehteid
ja käsitööd.
Greete Toming
Haljala Kool
Avalike suhete-ja projektijuht

Haljalas saab nüüd valmistoitu
kaasa osta prügi tekitamata

H

aljala Perepubist saab
nüüd toitu kaasa osta nii,
et prügi ei tekigi. Nimelt
liitus Perepubi esimesena Haljalas
RingKarbi ringnõude võrgustikuga.
Piret Paavo Perepubist ütleb,
et RingKarbi võrgustikuga liituti,
et prügi vähendada: “Selle süsteemi vastu on huvi tuntud. Toidame siin ka põllumehi, kellel on
probleem, kuhu ühekordne karp
panna. Pakkusime sellise lahenduse välja ja esimesed karbid läksid (13. detsembril) toiduga välja.
Reklaamid on igal pool väljas ja
eks ole näha, kuidas tahtjaid on.”
Päevas toidetakse hetkel seitse
kuni kümme põllumeest, mis võib
kokkuvõttes juba praegu kuus ennetada 154-220 ühekordset lõunakarpi.
RingKarp on Eesti iduettevõte,
mis loob üle-eestilist ringnõude
võrgustikku, et vähendada ühekorrapakenditest tekkivat prügireostust. RingKarbi ühe asutaja
Katarina Pappi sõnul sai RingKarp

ajutine pant: 10€ karp, 5€ tops
või 1€ söögiriistad. Nõud mistahes RingKarbiga liitunud toidukohta tagastades saab klient kas
kogu pandi tagasi või toidu uues
puhtas nõus. Seega on RingKarbi süsteem söögikoha kliendile
kokkuvõttes 0€. Pant aitab lihtsalt
tagada, et karbid toodaks tagasi
ja need ringleks. Karbid vastavad
toiduohutus- ja hügieeninõuetele,
on lekkekindlad ja kannatavad nii
soojendamist kui ka külmutamist.
“Ühekorrapakend ei ole ainult
suurte asumite probleem. Lahendusi otsivad ka väiksemad kohad
ja meie seda pakume. Kuna RingKarbi süsteem on väga lihtne, siis
saame minna just sinna, kus on
keskkonnast hooliv toidukoht.
Suur rõõm, et Haljalas on nüüd
esimene eeskuju näitaja olemas,”
kommenteeris RingKarbi asutaja
Katarina Papp
alguse isiklikust probleemist: “Me
ei saanud restoranist toitu kaasa
osta, sest me ei tahtnud enda koju
sellega kaasnevat prügi.”

RingKarbi süsteem on lihtne.
Toidu prügivabaks kaasa ostmiseks tuleb paluda pakkida see
ringkarpi ja karbi eest tasuda

Ringkarp ja Perepubi

20. detsembri õhtupoolikul lõpetas Haljala Vallavalitsuse ja Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatava vanemluskoolituse „Imelised aastad“ meie valla 5. lend. Nagu alati, alustas koolitust ka seekord rohkem lapsevanemaid aga kõik ei pidanud kahjuks lõpuni
vastu. See on mõnes mõttes ka mõistetav, sest 16 korral pärast tööd
soojast kodust välja tulla ja osaleda 2-2,5 tundi kestval intensiivsel
koolitusel on mugavustsoonist välja tulemine ja nõuab teatavat pingutust.
Täname vapraid, kes lõpuni vastu pidasid ja soovime neile toredat lastega kooskasvamist/arenemist!
Kaunist jõuluaega kõikidele Haljala valla lastega peredele, rahulikku ja rõõmuderohket uut aastat!
Helgi Vassar
Lastekaitsespetsialist

Maakonna kõrgeim
autasu ootab kandidaate

L

ääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate,
keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.
Välja antakse kahte liiki vapimärke. Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja
tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis
on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema
maakonna elanik.
Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.
Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu büroole hiljemalt 10. jaanuariks 2022. a aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee
Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas
vormis, kus on vähemalt järgmised andmed:
• kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
• elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev;
• elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht;
• kodakondsuse andmed;
• kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi;
• üksikasjalik teenete kirjeldus;
• esitaja, tema andmed.
Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus
aastast 2005.
2021. aastal omistati kuldsed vapimärgid Päästeameti Ida Päästekeskuse juhile Ailar Holzmannile, Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhile Helmi Urbalule;
Rakvere Teatri näitlejale Volli Kärole, veterinaar Erti Susile ja
Rakvere haigla anestesioloog Aile Kaasikule. Hõbedane maakonna vapimärk omistati estofiilile ja suurele Lääne-Virumaa sõbrale
Pekka Linnainenile.
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SULEV JUURIK
14. jaanuar
AASA SARNIK
7. jaanuar

93

JÜRI KALJUVEE
17. jaanuar

90

ALIIDE TARKUS
2. jaanuar
MARE REINEBERG
13. jaanuar
VELLO KULBAS
27. jaanuar

VILMA TAAL
27. jaanuar
ELNA KALJUVEE
25. jaanuar
HELLA TALPSEPP
26. jaanuar
JOHANNES RUUT
22. jaanuar
MIRALDA ARGE
22. jaanuar

81
80

75

89

ANNE SAMBLA
23. jaanuar
JÜRI SAAR
24. jaanuar
PEETER LEEMETS
27. jaanuar

88

MIHKEL SEPP
3. jaanuar
ANATOLI SUDARINEN
6. jaanuar
SILVI-SIRJE ARMIPAIK
14. jaanuar
MAIDU PÄRN
28. jaanuar
OLEV PÄHKLAMÄE
29. jaanuar

MAIA AASUMETS
1. jaanuar
ALFRED VIIKSAAR
20. jaanuar
HEINO LAANARU
26. jaanuar
MILJA ISMAEL
27. jaanuar
HELVI KOOLMANN
9. jaanuar

86

ANTS JÄRVELA
1. jaanuar

85

VAKTSINEERIMINE

70

HELGI TUISK
7. jaanuar
HELI MAIKSAR
18. jaanuar
HELJU ARAK
25. jaanuar
MARI-ANNE HELJAS
28. jaanuar

84

ESTER AAVE
14. jaanuar

83

EELA VALME
16. jaanuar

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
RAILI ja KAUR TULL
tütar KAARI sündis 18.11.2021
MAARJA HEINPÕLD ja TARVO TENDAL
Poeg RASMUS TENDAL sündis 25.11.2021

MEIE SEAST
ON LAHKUNUD
ÜLO PESUR
21.08.1928-30.11.2021
OSKAR RATASEPP
10.06.1936-28.11.2021
JÜRI AGER
27.12.1940-10.12.2021
MARTIN KIVINURM
08.05.1941-27.11.2021
OLAVI TOOMING
20.11.1941-04.12.2021
SIGNE KAASIK
08.10.1924-17.12.2021
ANNA JÕEVEER
07.12.1941-12.12.2021
ENE ÕUNAPUU
25.07.1961-12.12.2021

Tõhustusdoos ei lase organismil
viiruse suhtes laisaks minna

T

artu Ülikooli seireuuringust selgub, et
tõhustusdoosiga vaktsineeritutel on koroonaviirusega nakatumisrisk ligi kümme korda väiksem kui vaktsineerimata inimestel ja pea viis korda väiksem kui kahe doosiga
vaktsineeritutel.
Esimesed välismaised uuringud omikroni
tüve leviku kohta näitavad, et tõhustusdoosi
saanud inimestel on ka uue omikroni tüve vastu märkimisväärselt parem kaitse, kui esmase
vaktsineerimiskuuri läbinutel.
Omikroni tüve kiirest levikust tulenevalt
soovitab Eesti immunoprofülaktika komisjon
teha Jansseni vaktsiini saanud täisealisel elanikkonnal tõhustusdoos juba kahe kuu möödumisel esimesest doosist ning AstraZeneca,
Pfizer/BioNTechi ja Moderna puhul alates
kolme kuu möödumisest esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest.
Kui tõhustusdooside vaktsiinid oma olemuselt samad, mis eelmiste dooside puhul, siis
millest tuleneb selline suur erinevus kaitses?
Tõhustusdoos tuletab immuunsüsteemile
ohtu meelde
„Tänaseks on selge, et koroonavaktsiinide
mõju ei püsi meie kehas terve elu, vaid pigem
lühemat aega. Tõhustusdoosi ülesanne on
meie immuunsüsteemile meelde tuletada, et
oht veel eksisteerib. Kui anname immuunsüsteemile väikese ergutuse tõhustusdoosi näol,
hoiame ära selle, et meie immuunsüsteem uue
viiruse suhtes laisaks läheks,“ selgitab Tartu
Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur Erik
Abner.
„Seda võib võtta kui välkõppust, mille eesmärk on immuunsüsteemi kiiresti mobiliseerida ning toota uus hulk kiiresti toimivaid antikehi,“ ütleb ta.

Tõhustusdoos on hetkel parim kaitse omikroni vastu
Praeguseks on ilmnenud, et uus SARSCoV-2 omikroni tüvi levib märkimisväärselt
kiiremini kui delta tüvi ning parim kaitse
omikroniga nakatumise vastu on inimestel, kes
on saanud tõhustusdoosi või kes on COVID-19
läbi põdenud ning saanud lisaks ka vaktsiinidoosi. Ülejäänudel inimestel on märkimisväärselt kõrgem riski omikroniga nakatuda.
„Uusimad andmed näitavad, et omikroni
tüvi suudab väga sageli meie immuunsüsteemist mööda hiilida ning meid ikka nakatada
- ka siis, kui oleme kahe doosiga vaktsineeritud. Kuigi maailma suuremad ravimitootjad on juba hakanud testima ka uut omikroni-spetsiifilist vaktsiini, siis läheb selle turule
jõudmiseni veel mitmeid kuid aega. Seepärast
ongi praegu kõige mõistlikum tõhustusdoos
peale teha ja tekitada endale võimalikult tugev
kaitse enne uue tüve laialdast levikut Eestis,“
soovitab Abner.
Vaktsiinide kombineerimine annab parima
kaitse
Kui lähed lähiajal tõhustusdoosi tegema, siis
millist vaktsiini valida?
Eestis saab hetkel tõhustusdoosiks valida Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty või
Moderna vaktsiini Spikevax sõltumata sellest,
millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur.
Tänaseks on kogunenud juba usaldusväärne
hulk uuringuid, mis kinnitavad, et vaktsiinide
kombineerimine annab isegi tugevama immuunkaitse kui tõhustusdoosi tegemine sama
vaktsiiniga. Esialgsetel andmetel tekitab kõige
tugevama immuunvastuse vektor ja mRNA
vaktsiinide kombineerimine.

„Igal vaktsiinil on väikesed tehnilised erinevused, millest omakorda tuleneb ka natuke erinev bioloogiline kaitse. Kombineerides
erinevaid vaktsiinitehnoloogiaid suudame me
oma immuunsüsteemi järjekordselt üle kavaldada ning ta on sunnitud tugevamini reageerima, andes meile tänu sellele ka laiapõhjalisema kaitse,“ selgitab Abner.
„Enda näitel lasin ma oma esimesele kahele Pfizeri doosile ühe Moderna tõhustusdoosi
peale teha,“ ütleb Abner.
Turgutusi tuleb teha ka edaspidi
Kuna vaktsiini mõju muutuva viiruse vastu
ei kesta igavesti, siis tõenäoliselt tuleb meil
ka edaspidi aeg-ajalt oma immuunsüsteemile
turgutusi teha.
Paraku on Abneri sõnul veel võimatu ennustada, kui sageli see juhtuma hakkab. Tema
hinnangul on siiski lootust, et peale mõningaid
doose ja suuremaid nakatumislaineid tekib ka
ühiskonnal laiapõhjalisem kaitse SARS-CoV-2
vastu, mis omakorda võtab tulevikus haiglatelt
COVID-19 koormust vähemaks.
„Selle eeldus on siiski ligi 100-protsendiline kaitse terves ühiskonnas, sarnaselt teistele
laialdaselt levivatele viirustele nagu leetrid,“
tõdeb ta.
Hetkel ei ole SARS-CoV-2 spetsiifilisi antikehi veel kuni 30% eestlastel, seega on veel
mõningane tee selle stsenaariumini minna.
Abneri hinnangul sõltub tõhustusdooside
edaspidine vajadus ja sagedus uutest viirusetüvedest, meie immuunsüsteemi mälu kestvusest ning üldisest ühiskonna immuunsuse
tasemest.
Allikas: Sotsiaalministeerium

Eesti Haigekassa: Liikumisraskustega inimesed
saavad ennast lasta vaktsineerida kodus

H

aigekassa tuletab meelde, et kõigil inimestel, kellel ei ole tervislikel põhjustel
võimalik vaktsineerima minna, saavad
lasta end kodus vaktsineerida. Kodus vaktsineerimise võimalust saavad kasutada need
inimesed, kellel on liikumisraskused, kuid kes
soovivad vaktsiinisüsti saada. Visiit ja vaktsineerimine on tasuta, sealhulgas ka ravikindlustuseta inimestele.
Eesti tervishoiutöötajate ühine eesmärk on,
et kellelgi ei jääks vaktsiin saamata, kes seda
soovib, kuid kes ei ole tervislikel põhjustel
võimeline vaktsineerima minema. Inimene
saab kodus vaktsineerimise vajadusest teada
anda oma perearstile või ööpäevaringsel in-

fotelefonil 1247. Tallinnas saab kuni aasta lõpuni kodus vaktsineerimise soovist teada anda
lisaks ka telefonil 666 2727. Kõnesid võetakse
vastu tööpäevadel kell 8–20 ja nädalavahetusel kell 9–17.
Visiit ja vaktsineerimine on kõigile inimestele tasuta ning ennast saab vaktsineerida nii
esimese, teise kui ka kolmanda doosiga. Valida saab kolme vaktsiini – Pfizer/BioNTech-i,
Moderna või Jansseni – vahel, kuid oma soovi
kindla vaktsiini vastu tuleb enne vaktsineerijaga täpsustada. Soovi korral saavad 65+ vanuserühmas inimesed lasta endale teha ka tasuta
gripivaktsiini, millest tuleb samuti eelnevalt
vaktsineerijale teada anda.

Kui inimene soovib saada informatsiooni
vaktsiinide kohta, tuleks eelnevalt konsulteerida oma perearstikeskusega või helistada
nõuandeliinile 1220. Inimest nõustatakse ka
kodus vahetult enne süsti saamist. Pärast süsti
saamist jälgib koduõendusteenuse osutaja 15
minutit inimese terviseseisundit ning veendub, et vaktsineeritu ei tunneks ennast halvasti. Kõik oluline vaktsiine puudutav teave on
leitav portaalis www.vaktsineeri.ee
Kodus vaktsineeritute andmed kantakse
tervise infosüsteemi reeglina samal päeval kui
tehti vaktsiin. Pärast andmete süsteemi kandmist saab vaktsineeritu luua endale tõendi
portaalis www.digilugu.ee
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Harjutuse toimumisaeg
Harjutuse tüüp

Kuupäev
08.-09.01.2022
12.-13.01.2022
15.-16.01.2022
19.-20.01.2022
22.-23.01.2022

0900-1800
0900-1800
0900-1800
0900-1800
0900-1800

Lasketreening
Lasketreening
Lasketreening
Lasketreening
Lasketreening

24.-28.01.2022

0000-2359

Laskmine + taktikaharjutus

29.-30.01.2022

0900-1800

Lasketreening

Märkused

Tegevus toimub ka öisel ajal. Kasutakse
imitasioonivahendeid.

Õnne, tervist ja
koostegutsemise
rõõmu uuel aastal!
Soovib Võsu kandikogu

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

MTÜ Võsu Sadam
soovib kõigile, kellele Võsu
sadam möödunud aastal rõõmu
on valmistanud,
toredat uut aastat!

RAAMATUKOGU SOOVITAB
KADE PÄKAPIKK JA VÄIKE JÕULUINGEL
AIDI VALLIK
Millist jõulukinki ootab väike notsu? Mispärast jõuluvana
ükskord tulemisega hirmus hilja
peale jäi? Kuidas valges lumes
võivad ära kaduda nii valge hiireke, valge kiisu kui valge jopega tüdruk? Mis siis saab, kui üks
päkapikk on nii kade, et võtab
laste kommid hoopis endale?
Vanematele lasteaia- ja noorematele koolilastele mõeldud
jõulujuttude seest võid leida ka
toredaid jõulusalme.

Meeleolukat aastavahetust
ja tervet uut aastat!
Soovib valimisliit
Vaba Vallakodanik

SUUR TUBA
JUTA KIVIMÄE
Romaanis on kirjeldatud sõjakeerises ellu jäänud ja kodumaale tagasi pöördunud juudi
perekonna väärtushinnanguid
sõjajärgses Eestis. Ühiskorteriks muutunud kunagise Tartu heakodanliku eluaseme
atmosfääris peegeldub kogu
tollane Eesti. Seal kohtuvad
erinevad sotsiaalsed tüübid,
sõjaeelsest ajastust nõukogude
argireaalsusse jõudnud põlvkonnad ja erinevad rahvused.
Peategelane on segaperekonnast pärit juba kooliealiseks
saanud tüdruk, kelle pisut heitlikku lapsepõlve ilmub peale
pereliikmete ajuti ka tollaseid
tuntud isiksusi eesti kirjanduse- ja teatrimaailmast. Teoses
on oluline sotsiaalne aeg, viiekümnendate lõpuaastad, mil Siberist tulid
tagasi sinna aastate eest deporteeritud perekonnaliikmed ja metsadest
julgesid koju tulla end aastaid varjanud mehed. Paljusid eestlasi haaras petlik illusioon, et asjad lähevad tõepoolest paremuse poole. Oldi
ka kurnatud vihkamisest ja hirmust ning jõudumööda püüti kohaneda.
Teose üldine atmosfäär püsib helgena, kuigi peategelase lapsepõlve
sekkuvad ajuti ka vägivald, ebaõiglus ja surm.
Juta Kivimäe „Suur tuba” võitis tänavusel Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel esimese auhinna.

Tööd alustas uus
planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist

Kirjandivõistlusest
sai luulevõistlus

Kuidas olla sama
õnnelik kui
soomlane ja
taanlane?

lk 3

lk 5
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KONTAKT:
leht@haljalavald.ee

KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ

325 8630
e-post haljala@haljala.ee

TIRAAŽ:
2100

KOJUKANNE:
Omniva

TOIMETAJA:
Kent Kerner

TRÜKK:
Printall AS

VALLAVANEMA
VÄLJAANDJA:
Haljala
Kooli
VEERG
ehitustööde
hankele
Haljala Vallavalitsus
H
esitati
seitse
pakkumist
telefon
510
6244;
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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.
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Haljala vald vabastab ajutiselt lapsevanemad
lasteaia kohatasu maksmisest
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aljala Vallavalitsuse ettepanekul otsustas
Vallavolikogu 23. märtsil toimunud istungil sarnaselt 2020. aasta kevadele vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas, et Vallavalitsus mõistab, et piirangud põhjustavad paljudele peredele majanduslikku ebakindlust. „Tahame oma inimestele sellel keerulisel ajal toeks

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 kogukon-

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

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

Õnnistatud uut
Issanda aastat!
6. jaanuar Kristuse ilmumise püha
ehk kolmekuningapäev

Jaanuar 2022

Toogem oma lapsed ristimisele!

A

rmu ja rahu teile Jumalalt meie
Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt
Kristuselt.

Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta
neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge
keelake neid, sest selliste päralt on
Jumala riik! Tõesti, ma ütlen teile,
kes iganes Jumala riiki vastu ei võta
nagu laps, ei saa sinna.” Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes
käed nende peale.
Mk 10:13-16

Haljala kirikukihelkond ei ole esimene
ega ka ainus, mis neil aastail oma 800.
aastapäeva tähistab. Mõni kogudus on
võtnud oma koguduse asutamise aluseks
taanlaste Põhja-Eesti vallutusretke 1219.
aastal ja sellest lähtunud ristimisretkedest
Harjumaa ja Virumaa küladesse. Mõni
kogudus toetub Läti Henriku Liivimaa
kroonikale või ka konkreetsematele viidetele külade ja kihelkondade kohta,
mis tänaseni kaardilt leitavad ja mida on
nimetatud Taani hindamisraamatu (ld
Liber Census Daniae) väikeses Eestimaa
nimistus või suures Eestimaa nimistus.
Viimasest nimistust leiame ka Halelæ ehk
Haljala kihelkonna ühes 35 külaga.
Enne Henriku Liivimaa kroonikat
(Heinrici chronicon Livoniae või Origines
Livoniae), mis on kirjutatud vahemikus
1224 - 1227 ja käsitleb aastatel 1180 – 1227
siin Eesti- ja Liivimaa aladel toimunud
sündmuseid ning Taani hindamisraamatut, mis koostatud 1241. aastal ja kirjeldab
taanlaste ristimisretki 1219-1220. aastatel,
ei ole meil kirjutatud ajalugu.
Läti Henrik, see võõraste vallutajate eestkõneleja, on olnud meie esimene
ajalookirjutaja. Just tema talletas oma
Liivimaa kroonikasse esimesed kirjalikud märkmed eestlaste, lätlaste ja liivlaste 800 aasta tagusest elukorraldusest.
Ta on oma teoses nimetanud nimepidi
nende rahvaste juhte, kirjeldanud nende
traagilist saatust ning jutustanud nende
võitlustest oma põliste asualade eest. Aga
ta on kirjutanud ka sellest, kuidas ehitati esimesed kirikud ning kui loomulikud
olid meie esiisade ja -emade suhted nii
nähtava kui nähtamatu maailmaga.
Just Läti Henrik on oma kroonikasse
kirja pannud esimesed mõnikümmend
eestikeelset sõna, mis on tänaseks saanud osaks meie riigikeele sõnavaramust.
Paljud nendest sõnadest on endiselt alles.
Need on sageli meie huultel – veel täna,
800 aastat pärast Läti Henrikut. Nendestki sõnadest koosneb meie iseseisva vaba
riigi riigikeel. Ristiusu saabumisega meie
aladele sai alguse meie sajanditepikkune

Jutlus ristimispühal – kaheksa sajandit esimestest ristimistest Haljala kihelkonna külades. 12. detsembril 2021, Haljala kirikus.
vormumine ja kasvamine haritud rahvaks, kes oli valmis ühel hetkel oma riiki
looma. Nõnda võime öelda, et meie maa
ja rahva jäädvustatud või teadvustatud
ajalugu on samal ajal meie kui kristliku
rahva ajalugu. Meie maa ja rahva kirjapandud ajalugu algab meie esivanemate
ristimisega.
Et mõista oma väärtust ja rolli riigi ja
rahvana, sealhulgas ristirahvana – tuleb
tunda ja hinnata oma juuri. Nõnda on 800
aastat hiljem pärast esimesi ristimisretki
Haljala kihelkonna küladesse meie tänase jumalateenistuse kõrgpunkt samuti
ristimine. Ristime täiskasvanuid ja ristime
lapsi – täpselt nagu kaheksa sajandi eest.
Sest me oleme endiselt ristirahvas.
Elame ajal, mil eriliselt rõhutatakse igaühe õigust toimida vastavalt oma
isiklikele veendumustele, korraldatakse
arvamusfestivale, kõnekoosolekuid ja
kogutakse erinevate küsitluste ja gallupitega statistilisi andmeid inimeste arvamusetest kõige kohta, mis parasjagu
küsitlejatele, uurijatele, sotsioloogidele
või ajakirjanikele huvi pakub. Me tahame
ise otsustada kõige üle. Sellisel ajastul ei
jäeta tahaplaanile ka lapse õigust ise otsustada. Mitte küll kõiges, kuid paljudes
asjades.
Ometi on nõnda, kui rääkida jalgpallist,
klaveritundidest, koorilaulust või mõne
muu huviala valikust või sellegi kohta, kas
laps tohib süüa liha või mitte, maiustusi
või mitte, kas last tohib vaktsineerida või
mitte, siis teeme laste eest otsused ISE
ära. Kui jutt viia aga ristimisele, siis kuulevad paljud kirikuõpetajad lapsevanemaid
ütlemas, et laps suureks saades otsustagu
ise, kas soovib saada ristitud või mitte.

JUMALATEENISTUSED

Nõnda otsustab suurema osa ajalikest
asjadest vanem ise lapse eest ära, kõik
ajatud ja igavikulised jäetakse aga justkui
lapse enda otsustada. Justkui oleks ajalikud küsimused olulisemad ja igavesed
küsimused vähemkaalukad. Tegelikult
peaks iga vanem eriliselt just lapse hinge
eest muret ja hoolt kandma.
Küllap teame, et lapsed ei kasva ise.
Neid tuleb suunata, toetada. Kasvatada
neid järgima eeskujudele, kes väärivad
järgimist. Lapsevanem, kes tunneb vastutust talle kingitud poja või tütre kasvatamise eest ja oma last tõeliselt armastab, ei
jäta lapse kasvamist juhuse hooleks.
Tegelik elu näitab, et sageli jäetakse
lapsed just eksistentsiaalsetes küsimustes
täiesti ette valmistamata. Kõik vabas Eestis sündinud põlvkonnad noori valdavad
vabalt mitut võõrkeelt, on läbi reisinud
suure osa maailmast, suudavad internetikeskkonnas ringi liikuda osavamalt kui
kodukandi külateedel.
Kogemus kinnitab, et meie lapsed ja
noored on ette valmistatud kõigeks, kuid
mitte usuga seotud küsimusteks. Täiskasvanud, kes on jäänud ise usust ja kirikust
kaugele hoiavad ka oma lapsi usuküsimustest eemale. Lastevanemad ja õpetajad on nende eest teinud ära enamik
otsuseid, välja arvatud otsuse anda oma
lapsed Jumala hoole ja eestkoste alla. Vaimulik ja teoloog Toomas Paul on eestlaste sarnast suhtumist nimetanud kaheksa
sajandi taguse ristiusustamise tagajärjel
saadud rahvuslikuks „ristimistraumaks“.
Võimalik, et tal on õigus. Igal juhul ei
mõista paljud vanemad seda, et lapse ristimine ei saa teha talle kahju – küll aga
võib seda teha ristimata jätmine.

Jeesus pragas oma jüngritega, kes takistasid lastel Tema juurde tulla. Jeesus ütles: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge
keelake neid, sest selliste päralt on Jumala
riik! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa
sinna” (Mt 10:13-14).
Jeesus leidis lastes olevat midagi, mis
on eriline ja puudub täiskasvanutel. Miks
ta muidu oleks käskinud oma kuulajaskonnal Jumala riiki otsida ja vastu võtta
just nõnda nagu laps seda teeb. Millised
lapsed siis on? Küllap nõustume isegi iseloomustusega, et lapsed on siirad, puhtad,
süütud, ausad, avatud, tänulikud – nad ei
ole silmakirjalikud.

Jeesus ütles veel: „Kes iganes
Jumala riiki vastu ei võta nagu
laps, ei saa sinna“ (Mt 10:15).
Ma võin eksida, kuid arvan, et
just vahetu suhe lapse ja vanema vahel, mis on veel rikkumata ja aus, ongi see õige
hoiak, millele Jeesus viitas,
kui ta käskis oma järgijatel
Jumala riiki vastu võtta lapse
kombel.
Ristimine on sakrament – Jumala saladus,
milles Jumal inimeste juures kohalolevana
ise tegutseb. Jumal on igas korrakohases
ristimises ise kohal. Ja kui teoloogiliselt
täpne olla, siis Jumal ise ristib. Nii nagu
Jumala Vaim hõljus vete kohal siis, kui Jumal maailma lõi, oli Jumala Vaim tuvina
Jordani jõe kohal siis, kui Ristija Johannes

KÄSMU KIRIKUS JA KOGUDUSES
Armulauaga jumalateenistused iga pühapäev kl 15
Piiblitunnid ja hommikupalvused on koroonapausil

HALJALA KIRIKUS JA KOGUDUSES
Jumalateenistused iga pühapäev kl 10
II ja IV pühapäev on kaetud armulaud
Piiblitunnid on koroonapausil

ESKU KABELIS (HALJALA KOGUDUS)
Ajavahemikul jõuludest kuni ülestõusmispühadeni (17.4.2022)
on Esku kabelikoguduse rahvas oodatud osalema
Haljala kiriku jumalateenistustel. Kabelis on “külmapühad”.

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

Peapiiskop Urmas Viilma

EESTPALVE

KOGUDUSTE KONTAKTID

ILUMÄE KIRIKUS JA KOGUDUSES
2. ja 23. jaanuaril kl 13 Leerimajas
Armulauaga jumalateenistused.

Jeesuse ristis. Niisamuti on Jumala Püha
Vaim kohal igas kirikus igal ristimisel, mis
toimub Jumala sõna kohaselt ristides Kolmainu Jumala nimesse.
Martin Luther kirjutab oma “Suures
katekismuses”: “Jumala nimesse ristida
aga tähendab mitte inimeste, vaid Jumala enese poolt ristitud saada – ja kui see
sünnib inimese käe läbi, on see tõeliselt
siiski Jumala enese tegu.” Ristimine on
uus loomine Püha Vaimu läbi – uuesti
sündimine. See ei ole muutus, vaid täiesti
uus seisund, uus algus uuestisündinud ja
pärispatust – Aadama ja Eeva sooritatud käsurikkumisest – puhtaks saanud
inimesele. Seepärast nimetatakse ka ristimist kristlasena sündimise ehk ristiinimeseks saamise sakramendiks.
Advendiajal, mil meenutatakse ka Ristija Johannest kui Jeesuse eele Jumala
poolt saadetud käskjalga, on sobilik meenutada sedagi, kuidas Ristija Johannes
ristis Jeesuse. Jeesuse ristimisel Jordani
jões ilmutas ennast Jumal kogu oma kolmainsuse täiuses. “Kui nüüd Jeesus oli
ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata,
taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli tema
peale, ja ennäe, hääl taevast ütles: „See
on minu armas Poeg, kellest mul on hea
meel!”” (Mt 3:16-17)
Vaevalt keegi kinnitab, et tema ristimise hetkelgi avanes taevas ja jumalik hääl
kuulutas ta Jumala lapseks nõnda, nagu
juhtus Jeesusega. Mõne hetke pärast
võime tähelepanelikult kuulatada – ehk
juhtub see siin kirikus, kui asume ristima
tänaseid lapsi.
Siiski, neid inimesi leidub, kes võivad
oma ristimise hetke meenutada ekstaatilise kogemusena, mis ülendas meeli ja
oli tunnetatav kokkupuutena millegi üleloomulikuga. Enamusel ristitutest sellised
kogemused ristimisega seoses puuduvad.
Ometi sisaldab ka meie ristimise kord Jumal lapse seisusesse kinnitamise hetke.
Kui laps või ka täiskasvanu saab ristitud,
lausub vaimulik talituse lõppedes: “Tere
tulemast jumalalaste perekonda!”.
See tervitus ei kõla küll taevaliku häälena, kuid nende sõnade tähendus on
sama, mida hääl taevast lausus Jeesuse
kohta: „See on minu armas Poeg, kellest
mul on hea meel!“.
Iga inimene, kes ristitakse, olgu laps või
täiskasvanu, saab Jumala lapse seisuse –
Jumal võtab meid vastu oma lasteks. Ärgem siis saagem selle sündmuse takistajateks. Laseme lapsed Jumala juurde, sest
Jeesus on lubanud lastele pääsu Jumala
riiki. Oma laste maise elukorralduse eest
peame hoolt kandma meie ise. Ärgem
siis takistagem laste igaviku ja igavese
elu eest hoolt kada Jumalal. Toogem oma
lapsed ristimisele!
Aamen

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 tornkella heaks: a/a
EE021010031313678227
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
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ssand Jumal, Sina ilmutasid end oma armsa
Poja ristimise hetkel ja tahad, et meiegi Teda kuulaksime. Aita meil nüüd
Sinu lastena uues elus käia
ning jõuda Sinu igavesse
riiki.

I

gavene Jumal! me täname Sind kõige eest,
mida sa möödunud aastal
oled meile jaganud. Palun
ole ikka meiega ka sellel
algaval aastal.

