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Vaatame tagasi
Tagasi- ja edasivaade
2016. aastal tähistatakse Eestis merekultuuriaastat,
mille eesmärk on olla näoga mere poole ning näidata, et
meri on ka meie ajalugu, töö, toit, kultuur, haridus,
traditsioonid, uskumused jpm.
Vaadates ette alanud aastasse, siis väärikamaks
sündmuseks saab olema kihelkonna 775. aastapäeva
tähistamine. Alustame juubelile pühendatud kultuurija spordiürituste läbiviimisega juba aasta alguses, teeme seda üle valla ning koostöös Vihula vallaga.
Isiklikult pean möödunud aastat kordaläinuks, sest
eelmisesse aastasse jagus nii tegusid kui lugusid, mida
rääkida, mida mäletada. Olulisemaks otsuseks sai gümnaasiumi ümberkorraldamine põhikooliks, mis emotsionaalselt on kahtlemata valus otsus, kuid ratsionaalselt hinnates julge, möödapääsmatu ning teistele eeskujuks. Tänan kooliperet ja lapsevanemaid, et te ei jätnud vallavalitsust otsustamise faasis üksi, olite meie
kõrval ja meiega ühes paadis. Minule teadaolevalt on
maakonna gümnaasiumitesse õppima suundunud õpilased kohanenud uue kooli ja uute klassikaaslastega
valutult.
Oleme ette valmistanud taotlusdokumendid Haljala
Kooli õpikeskkonna kaasajastamise rahastamiseks ning
ootame iga päev toetusmeetme avanemist. Nägemuse
järgi rekonstrueerime endise köstrimaja raamatukoguteenuse osutamiseks, ehitame uue ja targa koolihoone
koos spordihoonega ning vahendite ülejäämisel parendame staadioni taristut. Eelarveks oleme planeerinud
4,5 miljonit eurot, millest omaosalus moodustab 1,5
miljonit pikaajalise pangalaenuna. Loodan, et meie järelpõlved ei pahanda nende nimel võetud laenukoormuse pärast.
2015. aastal sündis 23 last, sealhulgas 15 poissi ja 8
tüdrukut. Seisuga 01.01.2016 oli elanike arv vallas täpselt 2500.
Tänan vallavalitsuse nimel kõiki koostööpartnereid
erinevate algatuste ja ettevõtmiste elluviimisel. Kõiki
vabaühendusi ja külaseltse teie pühendumuse, tegususe ja tulemuslikkuse eest, et läbi erinevate projektide
kaasasite ja sidusite kogukondi ning lõite selle läbi uusi
teadmisi, vilumusi ja loovust. Lääne-Virumaa sädeorganisatsioonina nomineeriti Varangu külaseltsi ning
sädeinimestena Urve Kingumetsa ja Sirje Kivibergi.
Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidjaks pärjati
Maiga Parksepp, maakonna aasta terviseedendaja laureaat oli sotsiaalpedagoog Tiina Pihlak ja aasta noorsootöötaja nominent noortekeskusest Helen Võssar.
Kevadel käivitusid kaugbussiliinid läbi Haljala. Kodanikualgatust ja allaandmatut jonni näitas üles vallakodanik Tiina Liiv. Aitäh.
Eelarve eelnõu on jõudnud vallavalitsusest volikogule, mis lehe ilmumise ajaks on läbinud ka esimese
lugemise. Täpsemalt räägime meie tegevusi kajastava
eelarve sisu ja eesmärgid lahti veebruarikuu lehes, kui
eelarve on volikogu poolt vastuvõetud.
Tuisune ja lumerohke talv on pannud meie kannatuse
proovile. Sügisel talihoolde riigihanke võitnud teenuseosutajatest on paljud uued, mistõttu võtab piirkondade
teede ja tänavate selgeks saamine paratamatult veidi
aega. Vallavalitsus hoiab teenuse kvaliteedi osutamisel
silma peal ning juhib operatiivselt tähelepanu puuduste
kõrvaldamisele. Palume mõistvat suhtumist ja veidi
kannatust, kõik loksub paika lähima aja jooksul.
Soovin Teile valget ja lumist talveaega ning tegusat ja
tervet alanud aastat.
Leo Aadel
vallavanem

Ajal on kiired sammud: tänane saab ruttu eilseks ja läheb
ajaga kaasa. Millel tähtsust ei ole, see ununeb. Aga mõnikord võib siiski tagasi vaadata, kas või ainult selleks, et mõni möödunud seik oli eriline, naljakas või isegi lõbus. Sarja
esimene lugu räägib tublist põllu- ja masinamehest Vendo
Ellamaast.
Mees ja tema ader
Kui alustada päris algusest, tuleb minna tagasi aastasse
1969. Selleks ajaks olid kolhoosid kogu Eesti NSV piires jalad alla saanud, oli jõukaid ja keskmisi majandeid, tondiöömajade aeg oli möödas. Haljala kolhoos, mis kujunes viimase ühinemise käigus 1964. aastal, kui liitusid Kungla ja
Lenini-nimeline, oli Rakvere rajooni, mõnel alal ka vabariigi
paremate hulgas. Üheks tööd edasiviivaks teguriks oli maaviljeluse kvaliteet, mis suurel määral oleneb põllumajandustehnikast. Sellest eespool saab vaid olla inimese panus
– ükski masin ei näita oma parimaid võimalusi, kui inimene
ei rakenda oma parimat tahet.
Sellel ajal tootis Leningradis (praegu Peterburi) asuv
Kirovi-nimeline traktoritehas võimsaid ratastraktoreid K700. Esimesed sellised masinad Eesti NSV-s olid Saku Maaviljeluse Instituudis ja Võru rajooni Linda kolhoosis. Ka Haljala kolhoosi juhtidel oli asja vastu huvi, esimees ja agronoom Enn Lepik käisid Sakus uut tööriista vaatamas. Kirovi-nimeline tehas rahuldas 1969. aastal kiiresti Haljala kolhoosi avalduse. Masin saadeti rongiga Tallinna kaubajaama, kust Vendo Ellamaa selle ära tõi. Ja mitte ainult – tema oli see noor mees kolhoosi mehhanisaatorite peres, kes
ka edaspidi nii oma vaimse kui füüsilise jõuga selle masinaga seotud oli. Traktor K-700 kuulus kolhoosile, Vendo vaimujõud traktorile.
Vendo Ellamaa meenutas: „Üks Kirovi-tehase mees, kes
masina kohale tõi, andis mulle selle passi, väikese
nahkkohvri mõne mutri ja võtmega, vaatasime traktori üle,
soovis head töötegemist, andsime käed ja läksime lahku.
Mina hakkasin uue „tööloomaga“ tulema mööda TallinnNarva maanteed. Nii vastutulevate kui ka möödasõitvate
autode juhid uudistasid kabiiniaknast – nii suur
ratastraktor oli meile kõigile uudne.
Esimesest päevast peale sai see K-700 otsekui minule
päriselt. Peale selle, et mina ta koju tõin, sain esimehelt
ülesande teha masinale sadul. Selgituseks tehnikakaugele
inimesele olgu öeldud, et traktori sadul ei tähenda mingit
istet, see on seade, mis paneb haakeriista liikuma vastavalt
traktori keeramisele.
Meenutan selleaegseid töömehi. Võlli treis Hans Peters,
traktori külge keevitamisega olime ametis koos Lembit
Pohlaga. Töökoja juhataja Rein Lehtmets laskis meil tegutseda, kuid pidas kõigel silma peal. Kogu selle tööga hoidsime kokku suure summa kolhoosi raha. Kui meie ei oleks
hakkama saanud, tulnuks sadul Saku meestelt tellida ja see
oleks 2500 rubla maksma läinud.
Niisugust töötegemist, nagu sel ajal oli, ei ole enam ammugi ja pole selleks vajadustki. Kuid siis oli, saime hakkama
ja head palka saime ka.
Aga peamine – künniader. Seda ju polnud, kuid just sellepärast, et künd õigel ajal ja hästi tehtud saaks, meil seda
suurt traktorit vaja oligi. Meil on ju kivine maa, kui mõni
sahk kivi taha kinni jääb, murdub sahk, mitte kivi. Lahenduse leidmine oli nii aega kui vaimset pinget nõudev töö.
Koos töökoja juhataja Rein Lehtmetsaga katsetasime, kuni
jõudsime silindrisse paigutatud seadmeni, kus õli survele
alluv gaas automaatselt reguleerib sahkade tööd. Panime
oma leiutise nimeks hüdroakumulaator, mis hiljem täpsustus – pneomohüdraliline akumulaator.
Kulusid aastad – 1969 suvi kuni 1972 kevadeni. 1972.
aasta maikuus olin teist päeva „oma“ traktoriga põllul, kui
saabusid külalised Saku instituudist. Üks insener imestas:
„Mina olen kümme aastat selle probleemiga tegelenud,
tulemusi ei ole, ja teie tegite ära!““
Selle koha peal Vendo lõpetab. Järgnevad andmed ajakirjandusest. Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi ratsionaliseerimisbüroo andis tunnistuse nr 247 Vendo Ellamaale ning hakati juurutama tootmisesse leiutist „Pneumohüdraulilise kivikatsesüsteemiga ader traktorile K-700“.
Samal, 1972. aastal maksti välja ka autoritasud (200 rubla)
Vendo Ellamaale, Kalju Heinlale, Rein Lehtmetsale, Lembit
Pohlale ja Juhan Soosarele.
Teave Haljala meeste tehnilisest loomingust levis ajakirjanduse kaudu ja tõi kaasa teiste majandijuhtide huvi.
Paljud kolhooside esimehed, agronoomid, mehhaanikud
käisid uudistamas, ajendatud oma silmaga näha, käega
katsuda, küsida, kündi vaadata. Kohal käis ka üleliidulise
põllumajandusministeeriumi esindaja, ministri asetäitja
sm Ježevski. Tema visiit Haljalasse koos EKP KK esimese
sekretäri Johannes Käbiniga toimus 1973. aastal.
Järgnevate aastate sees toimus teadlaste-inseneride töö

Vendo Ellamaa foto autahvlilt. Foto erakogust.
Sakus, mille kohta ilmus ajakirjas Sotsialistlik Põllumajandus nr 14 juuli 1980 Jaak Veevo artikkel „Uudne lähenemine, tulemusrikas töö“. Autor selgitab, et 1972. aastal alustati võimsatele ratastraktoritele künniatrade valmistamist
ja leiti, et adrale on vaja kivikaitsesüsteemi, mis ka leiutati
ning sellele maailmas analoogi ei ole. Ei sõnagi sellest, et
kaheksahõlmaline ader ja selle juurde loodud pneumohüdrauliline kivikaitsesüsteem oli 1972. aasta juunikuus juba olemas, et üleliidulise põllumajanduse ministri asetäitja
Ježevski oli eesti meeste loominguga tutvunud, et Saku
Maaviljeluse Instituudi insenerid-teadlased 1972. aasta sügisel visiidi Haljala kolhoosi tegid, et uurida atra ja kivikaitsesüsteemi. Jaak Veevo artikli järgi oli kõik esmane, ilma
ühegi analoogita. Kuidas sai see niimoodi olla? Kas ajakirjanik Veevo ei olnud seni tehtuga kursis või oli see teadlik
kõigest varasemast üle vaatamine? Kui suured olid erinevused eri meeskondade loomingus? Muudeti adraraami, lisandus tagaratta hüdrauliline juhtimine. Kogu töö teostamiseks kulusid aastad 1972-1980 Eesti Maaviljeluse Instituudi mehhaniseerimise osakonna erikonstrueerimise büroos, katsetati ka Haljala kolhoosi põldudel. Resultaadiks
atrade tootmise alustamine ja riiklik preemia loomingulisele kollektiivile. Teist korda oli asi korda läinud ja kogu adra-loole võiks punkti panna, kui ei oleks kriipivat okast –
ajakirjas Sotsialistlik Põllumajandus vaikib Jaak Veevo kõigest sellest, mis eelnes inseneride tööle. Möödavaatamine
viie mehe-praktiku tööst oli ebaõiglane. Olukorda iseloomustavad eesti vanasõnad: Regi ei joose kunagi ette hobust; Mis
teeb sääsk härja sarvele; Eks tugevam hunt võta ikke parema pala.
Kuid suhted Kirovi-nimelise tehasega kestsid. 1987. aastal katsetas Vendo Ellamaa uut traktorit K-701, ka siin tegi
Vendo Ellamaa täiendusi. Seoses traktor K-701 kohtame
Eesti meest Vendo Ellamaad rahvusvahelise ajakirja „Traktorieksport“ lehekülgedel. 1980. aastatel ilmus kaks korda
aastas vene, saksa, inglise, prantsuse keeles põllutöömasinaid, eeskätt traktoreid tutvustav ajakiri, väljaandja NSV
Liidu ajakirjanduse välireklaami osakond (Moskva). 1988.
aasta esimeses numbris ilmus lugu „Kolhoos Viru. Mehed ja
masinad“. Juba ajakirja esikaanel pilt – traktorist V. Ellamaa
künnitööl, K-701 veab 8-korpuselit atra. Ja mitte ainult,
näeme pilte perekond Ellamaa kodust, mesinikust Ellamaast.
Sõna otses mõttes oli Vendo Ellamaa põllumees-mehhanisaator, üks neid mehi, kelle kohta kehtivad luuletaja
Kersti Merilaasi sõnad – tema on mullaga sina-peal, täiendame öeldut, saame – mulla ja masinatega. Mehhaanika
alal on elu ise õpetanud, traktoristi I järgu tunnistus on olemas, üldhariduses järgnes Haljala 7-klassilisele Koolile
Rakvere Kaugõppekeskkool. Üks erialatunnistus on veel –
Vendo on mesinik, ka sellel alal on õigem kasutada sõna
„kutsumus“. Vastavad teadmised, oskused ja tunnistuse
andis Arkna Põllutöökool. Vendo jutustab: „Elan sellessamas kodus Kisuvere külas, kus möödusid lapsepõlv, noorus, keskiga (sünniaasta 1937). Küsida võib – kas kisub kuidagi vanemapoolsesse ikka? Oh ei! Seni, kuni päevad on
täidetud tööga, kuni vaim ergas ja elu vastu huvi, ei tule
aastad meeldegi Muidugi on nende aastate sees palju tööd
tehtud, palju mõeldud – nii erialaliselt kui üldse elu üle, ka
väsimust tuntud, puhatud ja reisimas käidud.“
Vendo Ellamaa mälestusi vahendas Salme Heinla
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Haljala Valla Sõnumid

Teade

Spordiuudised

Haljala Vallavalitsus korraldab 01.02.2016 kell 10 00
suulise enampakkumise Haljala vallas Aaspere külas asuva
Trahteri tee 5-9 korteriomand (registriosa nr 1408631) võõrandamiseks järgmistel tingimustel:
1.1. võõrandamise alghind 1 000 eurot;
1.2. ostja kohustub tasuma ostuhinna hiljemalt ostumüügilepingu sõlmimisel;
1.3. ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub
100% ostja;
1.4. enampakkumise osavõtutasu 10 € ja tagatisraha 100
€ tasuda Haljala Vallavalitsuse kontole Swedbank a/a
EE492200221011363010 või kassasse hiljemalt
01.02.2016 kell 9 00
Lisainformatsioon Marko Teiva tel 5063753 või e-post:
marko.teiva@haljala.ee

Lääne-Virumaa Kossuliiga karikafinaal
18. detsember toimus Lääne-Virumaa Kossuliiga karikafinaal RLV Massive ja Väike-Maarja Päästekooli vahel. RLV
Massive tegi võistkondlikult suurepärase mängu ja võitis
seisuga 91-82.
Seega on RLV Massive Lääne-Virumaa Kossuliiga
esimene karikavõitja - palju õnne!
Loodame, et kõik mehed püsivad terved ja vormis ning
kevadel suudetakse ka Lääne-Virumaa Kossuliiga üldvõit
Haljalasse tuua.

Talihooletööd Haljala vallas
Perioodil 2015-2018 teostavad Haljala valla teedel ja
tänavatel talihoolet:
Piirkonnad nr 1 Haljala alevik, nr 3 Essu-Varangu, nr 5
Lihulõpe-Auküla - AS Eesti Teed, esindaja Klen Krünberg
t el 57494141.
Piirkonnas nr 2 Aaspere-Vanamõisa,
Bonamel Trade OÜ, esindaja Elmo Udumäe tel 53424015.
Piirkonnas nr 4 Haljala-Idavere-Võle,
OÜ Eleks Telefon, esindaja Raivo Reinike, tel 56475596.
Haljala Vallavalitsuse esindaja talihoolde küsimustes
on majandusspetsialist Marko Teiva, tel 5063753, e-post:
marko.teiva@haljala.ee

Korraldatud jäätmeveost
Viimasel ajal on tekkinud olukord, kus kodanikud pöörduvad valla poole, et nad on saanud Eesti Keskkonnateenustelt oluliselt suuremad arved oma olmejäätmete äraveo
eest.
Juhime tähelepanu, et kui teil on olmejäätmete veol koti
teenus, siis lepingujärgselt on teil jäätmeveopäeval äraantavaks 1 sajaliitrine ja kuni 10 kg kaaluv jäätmekott!
Juhul kui teil on tekkinud ajutiselt rohkem äraantavaid
jäätmeid, siis palun helistage jäätmeveopäevale eelnevalt
Eesti Keskkonnateenuste klienditeeninduse numbrile 640
0800 ja andke teade, et teie kinnistul on jäätmeveopäeval
lisa kott(id).
Kui Teil tekib jäätmeid regulaarselt rohkem kui 1 kott (kui
on jäätmekoti teenus), siis palun soetage omale vastava
suurusega konteiner (võimalik ka Eesti Keskkonnateenustelt rentida). Kui olete soetanud konteineri, siis kindlasti informeerige eelnevalt jäätmevedajat ning muutke ka jäätmeveolepingus kotiteenus konteineriks.

Töötukassa juhatus kinnitas
töötuskindlustushüvitise
maksimumsuuruse 2016. a
Töötuskindlustushüvitist on võimalik saada maksimaalselt 1303 eurot ja 86 senti kuus. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 201
eurot ja 5 senti (minimaalne päevamäär on 6,5 eurot).
Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks
on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu
28 eurot ja 4 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal
kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel.
Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise
esimesel sajal päeval 50% ja seejärel 40% kindlustatu
üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir,
milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva
töötasu eelmisel kalendriaastal. 2016. a on hüvitist võimalik saada esimesel sajal päeva 42 eurot ja 6 senti päevas ja
alates 101. päevast 33 eurot ja 65 senti päevas.
Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal
606 999 inimest, mis on 4442 inimest rohkem kui 2014.
aastal. Alates 1. jaanuarist muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 4 eurot ja 41 senti päevas. Töötutoetuse
31-kordne päevamäär on 136 eurot ja 71 senti.

Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Lehe tekstid avaldatakse portaalis eestielu.ee, kui autor ei
ole märkinud teisiti.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310 iga kuu 15.
kuupäevaks.

Ergo Vainola mälestusturniir korvpallis
19.12 toimus Haljalas võimlas Ergo Vainola mälestusturniir korvpallis. Peetud mängud olid tasavägiseid, eriti finaal, kus RLV Massive võitis parema lõpu sooritusega SK
Aaspere/WT Groupi. Mäng lõppes seisuga 48-44.
Turniiri paremusjärjestus:
1. RLV Massive
2. Sk Aaspere/WT Groupi
3. BC Tarvas/Rakvere SK
4. Kadrina Karud
5. Haljala
Suur tänu toetajatele – Haljala vald, Bellus, Baltic Fibres,
Perepubi, Laada Café, Viru Õlu.
Aasta sportlane 2015
Novembris oli kõigil võimalik esitada oma kandidaate
tublimate sportlase tiitlile. Detsembri alguses pani žürii
esitatud nominendid paremusjärjestusse. Tulemused olid
väga tasavägised, kahes kategoorias jäi esimest ja teist
kohta lahutama vaid üks hääl.
Suured tänud kõigile, kes aitasid kaasa märkamaks ja
tunnustamaks tublisid meie ümber! Alljärgnevalt on välja
toodud kõik esitatud nominendid, spordialad ning iga
kategooria võitja.
Mihkel Tasa – saalihoki
Rain Veideman – korvpall
Oliver Metsalu – korvpall
Sten Karro – rammumees
Priit Rätsep – motokross
parim meessportlane – PRIIT RÄTSEP
Merilin Metsalu – rattasport
Triin Veideman – võrkpall
parim naissportlane – TRIIN VEIDEMAN
Jete Eevald – rattasport
Elise Saar – laskmine
Christina Ojasoo – korea maadlus,sumo
parim noorsportlane - ELISE SAAR
Tauri Meremaa – korvpall
Lauri Mets – korvpall
Robin Randoja – motokross
Jarmo Kalde – sumo
Jakob Toming – ujumine
parim noorsportlane – ROBIN RANDOJA
Karl-Gustav Nagel – kergejõustik
Margus Palm – kergejõustik
Margo Ruuma – kergejõustik
Georg-Harald Nagel – kergejõustik
parim harrastussportlane – MARGUS PALM
Palju õnne võitjatele! Eelmine aasta oli väga heade
sportlike tulemustega aasta ,kuid loodame, et uus aasta
tuleb veel parem.
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Saabuvad spordiüritused
Eesoleval aastal on kõigil võimalik end sportlikult proovile panna või tervislikult liikuda. Plaanis on mitmed erinevad spordisündmused: osaleda saab nii valla kolmikvõistlusel, Haljala liikumissarjas, kihelkonna sportmängudel kui
ka mitmetes muudes sportlikes sündmustes. Jälgige reklaami infotahvlitelt ja facebookist – Haljala valla SPORT.
Jaanuari ja veebruaris toimuvad spordisündmused:
31. jaanuaril Aukülas Valla kolmikvõistluse esimene
etapp – suusatamine.
14. veebruaril Haljala spordi- ja tervisepargis
vastlapäeva tähistamine ja suusatamise võistlus.
27. veebruaril saab alguse Haljala liikumissari.
Valla kolmikvõistlus
31. jaanuaril saab Aukülas alguse „Valla kolmikvõistlus“:
1. alaks on suusatamine. Järgmised etapid on jooksmine
Varangul 16. aprillil ja rattasõit Aasperes 15. mail. Võisteldakse erinevates vanuseklassides. Osaleda võib üksikutel
võistlustel, kuid kokkuvõtva tulemuse ja loosiauhinna saamiseks on vajalik kõigi kolme etapi kaasa tegemine.
Haljala liikumissari
Veebruari lõpus alustab „Haljala liikumissari“. Liikuma on
oodatud nii väikesed kui suured. Liikuda võib jalgsi, rattaga, suuskadel, joostes – kuidas endale sobivam tundub.
Kõik osalejad saavad esimesel korral omale liikumiskaardi. Iga sarja toimumise korral tehakse korraldajale
poolt sinna peale märge osalemise kohta. Algus on kõigil
kordadel Haljala võimla eest. Liikumise alustamiseks saab
valida endale ise sobiva aja vahemikus 12.00-14.00. Kõige
rohkem liikumissarjast osa võtvate inimeste vahel loositakse välja auhindu.
”Haljala liikumissari“ kuupäevad: 27.02; 19.03; 16.04;
08.05; 12.06; 03.07; 28.08; 10.09; 01.10; 05.11; 04.12.
Kihelkonna sportmängud
Seoses sel aastal toimuva kihelkonna juubeliaastaga selgitame välja „Kihelkonna aktiivseima ja mitmekülgseima
sportlase“. Veebruarist juunini toimub igal kuul mõni osavõistlus, mis läheb arvesse kokkuvõtvas tulemuses. Kihelkonna aktiivseima sportlase“ tiitli võidavad need, kes on
kõige rohkem erinevatel etappidel osalenud. Võitjaid saab
olla ka mitu! ”Kihelkonna mitmekülgseima sportlase“
väljaselgitamisel loevad tulemused. Igal võistlusel saadud
kohapunktid liidetakse, kes saab kokkuvõttes vähem
punkte, ongi võitja.
Kihelkonna mängud:
P. 31.01 kell 13.00 suusatamine Aukülas („Valla kolmikvõistlus“ – 1. osavõistlus).
L. 14.02 kell 12.00 vastlapäev ja suusatamine Haljalas.
L. 05.03 kell 10.00 koroona, lauatennis ja
sõudeergomeetri võistlus Haljalas.
L. 16.04 kell 11.00 jooks Varangul („Valla kolmikvõistlus“
– 2. osavõistlus).
P. 15.05 kell 11.00 rattasõit Aasperes („Valla kolmikvõistluse“ finaal).
L. 04.06 kell 11.00 Essu duatlon.
P. 26.06 kell 16.00 Auküla triatlon.
L. 02.07 Kihelkonna päeva tähistamine Haljalas. Teatevõistlus ja mälumäng.
Marco Aitman
Haljala valla spordijuht

Küta oma kodu mõistlikult!
Külmade ilmade saabumisega sagenevad tulekahjud,
mis saavad alguse kütteseadmetest. Tihti osutub tulekahju
põhjuseks kas ehituskonstruktsioonile liiga lähedale ehitatud kütteseade, hooldamata korstnalõõrid või rahva keeles
öeldes ülekütmine. Kütteseade peab olema korras ja hooldatud! Pakasega tuleb kütta tihedamalt, aga mitte järjest
terve päeva. Kui kütteseade tarbib elektrit või gaasi, peab
see samuti olema korras ja hooldatud. Katkine kütteseade
on ohtlik, isegi eluohtlik. Mitte keegi meie kliimas ei tohiks
elada majas, mida kütta ei saa või ei tohi. Hooldamata küttesüsteemi kütmise käigus võib maja põlema panna puhastamata lõõrides süttib tahm või pigi, mille tõttu korsten üle kuumeneb ning võib süüdata läheduses olevad esemed või ehituskonstruktsioonid. Tahmapõleng võib kahjustada ka küttesüsteemi osi, tekitades pragusid korstnasse, ühenduslõõridesse või soojamüüridesse. Tahmapõlengu ja ka liigkütmise puhul on eriti suur tulekahju oht
siis, kui kütteseadme või korstna ümbrusesse pole jäetud
piisavat ruumi või pole seadme osad muudest ehituskonstruktsioonidest piisavalt hästi isoleeritud.
Ida päästekeskuse menetlusbüroo peainspektori Tanel
Sepajõe sõnul on ehitise põlevmaterjalist konstruktsioonide minimaalne ohutu kaugus kütteseadme osadest sõltuv
kütteseadme isaärasustest ning see on kirjeldatud kütteseadme paigaldusjuhendis. Kui paigaldusjuhend puudub,
tuleb lähtuda standardist. „Kui ehitada valesti, siis ei tarvitse esialgu midagi juhtuda, kui aga langevad halvad asjaolud

kokku, sealhulgas köetakse tavalisest rohkem, võibki õnnetus käes olla,“ nentis T.Sepajõe. Teemakohane on ka
meelde tuletada, et külmal ajal kipuvad inimesed tarbima
lisaks ka elektrilisi seadmeid sooja saamiseks. „Siin on oluline jälgida, et elektrilist kütteseadet kasutatakse vastavalt
kasutusjuhendile ning elektrilise kütteseadme kasutamisega ei koormataks üle elektrisüsteemi,“ sõnas T.Sepajõe.
Elektrisüsteemi kasutamise ohutuse tagamiseks tuleks
lasta elamus kaitsmete olukord elektrikul üle kontrollida ja
vajadusel asendada vanad kaitsmed või täiendada elektrisüsteemi vajalike kaasaegsete kaitselülititega.
Avalikus kasutuses olevates hoonetes ja ka kortermajades peab vähemalt kord aasta jooksul kütteseadmete korrasolekut kontrollima ning need puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes selle kohta ka tõendi annab. Eramajade omanikud peavad väljaõppinud spetsialistidel
laskma seadmed üle vaadata korra viie aasta jooksul. Möödunud sügisest alates peab iga köetava hoone omanikul
olema kütteseadmete hooldamise kohta tõend.
Küttekolded peavad olema korras, hooldatud ja kontrollitud ning igas majapidamises peab olema töökorras
suitsuandur.
Oma kodu tuleohutust saab kontrollida veebis aadressil
www.kodutuleohutuks.ee.
Nõuandeid saab küsida päästeala infonumbrilt 1524.
Õnnetuse korral helista 112.
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1. jaanuarist kehtib uus abivahendite teenuse korraldus
Koos uue aasta algusega hakkas Eestis kehtima uus abivahendite korraldus, mis lubab abivahendi osta või rentida
inimese enda valitud ettevõttest ja sobivaima hinnaga. Riik
kompenseerib abivahendi vastavalt piirhinnale. Kallimate
abivahendite puhul on võimalik taotleda erimenetlust.
Kui inimesel on kehtiv isikliku abivahendi kaart olemas,
võib abivahendi saamiseks pöörduda otse abivahendeid
pakkuva ettevõtte poole. Seejuures soovitame hinnapakkumisi nüüdsest küsida ettevõtetest üle Eesti, et leida endale sobivaima funktsionaalsuse ja maksumusega abivahend (ettevõtete nimekirja leiab Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3/).
Abivahendi soetamisel ei ole inimene seega enam seotud elukohajärgsete ettevõtete ja maakonnaga – raha liigub koos inimesega. Infot abivahendi hindade kohta võib
küsida ettevõtetelt ka telefoni teel.
Abivahendi soodustused jäävad
Kui varasemalt kompenseeris riik teatud protsendi abivahendi hinnast, siis nüüd on abivahenditele kehtestatud
lisaks piirhinnad, mille siseselt on kättesaadavad kaks kolmandiku enam kasutusel olevatest abivahenditest. Piirhinna sees kehtib ka abivahendi soodustus.
Kui vajalik abivahend on keerukam ja kallim, inimene vajab mitut abivahendit või on raskusi omaosaluse tasumisega, tuleb esitada taotlus erimenetluseks Sotsiaalkindlustusametile. Võrreldes vana süsteemiga, kus kallima ja keerulisema abivahendi taotlemine võis kesta ka 8–9 kuud, on
nüüd taotluse läbivaatamise maksimaalne aeg 30 päeva ja
vajaduse korral kaasab Sotsiaalkindlustusamet eksperte.
Tao tlus e vo rm o n le itav am e ti ko dule h e lt
(http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee -> blanketid -> abivahendi
blanketid). Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed ning lehest,
kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või kirjeldusena
välja toodud. Taotlust saab esitada ka klienditeeninduses.
E-posti teel tuleb taotlus saata aadressile
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee. Vastus saadetakse
taotlejale posti teel ja see tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta koos isikut tõendava dokumendi ning arstitõendi või rehabilitatsiooniplaaniga. Kui taotleja on avaldanud soovi saada otsus e-posti teel, peab ta selle välja
printima koos kinnituslehega ja ettevõttesse kaasa võtma.
Uue isikliku abivahendi kaardi ja duplikaadi saab
Sotsiaalkindlustusametist
Kui inimesel on esmakordselt vaja abivahendit, tuleb esmalt saada tõend pere- või eriarstilt. Abivahendi(te) vajadus võib olla tõendile märgitud nii nimetuse või kirjeldusena kui ka ISO koodina. Abivahendi vajadus võib olla välja
toodud ka rehabilitatsioonimeeskonna poolt koostatud
rehabilitatsiooniplaanis.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19.01. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Margus
Punane, Koidu Saamot, Kristel Strazdin, Greete Toming ja
Riina Tamberg.
Istungilt puudusid: Rainer Lille, Peeter Orgmets, Tiit
Toming ja Anti Tõld.
Otsustati: 1. Suunata Haljala valla 2016. aasta eelarve
eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute
esitamise tähtajaks 01. veebruar 2016.
2. Muuta Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluseid. Muuta töötasu vahemikke
ning viia ametinimetused vastavusse kehtivate ametinimetustega.
3. Muuta Haljala Vallavalitsuse palgajuhendit, lisades juhendisse juhifondi.
4. Osaleda Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste
tugiprogrammi 2015-2016 (EU49190) meetmes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ projektis.
5. Muuta Trahteri tee 1 kinnistu võõrandamise alghinda
ja kinnitada uueks alghinnaks 5000 eurot.
6. *Anda Aasta Tegija aunimetus heakorratöötajatele Õie
Valving ja Eha Kuzma.
*Anda Aasta Teo aunimetus Haljala Gümnaasiumi poiste
korvpalli võistkonna osalemine koolide maailmameistrivõistlustel Prantsusmaal Limogesis.
7. Haljala valla Aukodaniku tiitlit mitte välja anda.
8. Infona kuulati haldusreformiga seonduvat. Arutati talvist teehoolduse olukorda ja lumekoristusega tekkinud
probleeme.

Arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani olemasolul tuleb
pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või
saata taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks posti või
e-posti teel. Posti või e-posti teel taotlust esitades tuleb
lisada koopia kehtivast arstitõendist või rehabilitatsiooniplaani sellest lehest, kus on kirjas isikuandmed
ning lehest, kus on abivahendi vajadus kas nimetuse või
kirjeldusena välja toodud. Posti või e-posti teel kaarti taotlejale saadetakse isikliku abivahendi kaart posti teel.
Väljastatud kaardiga saate juba otse ettevõtete poole
pöörduda. Ka kaardi duplikaadi saamiseks tuleb pöörduda
Sotsiaalkindlustusametisse.
Abivahendite soetamisel võib esineda olukordi, kus
teatud abivahendite grupi eelarve on mõnel hetkel suletud.
Sellisel juhul tekib Sotsiaalkindlustusameti juurde üleriigiline järjekord, kuhu inimese suulise sooviavalduse alusel
lisab teda abivahendeid pakkuv ettevõte. Järjekorra saabumisel saadab Sotsiaalkindlustusamet abivahendi soovijale
sellekohase teate, millega tuleb 60 päeva jooksul pöörduda või võtta ühendust endale sobiva abivahendit pakkuva
ettevõttega. Kaasa tuleb võtta: järjekorra saabumise teade,
isikut tõendav dokument, kehtiv isikliku abivahendi kaart ja
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Ettevõte väljastab
abivahendi ainult järjekorrateate ettenäitamisel.
Abivahendite süsteemi muutustest on teavitatud ka kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid. Nende käest saab
küsida nõu ning abi taotluste vormistamiseks, Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt ettevõtte leidmiseks või muul
viisil abivahendi kättesaamiseks, näiteks hinnapakkumiste
küsimiseks ning vajadusel transpordi organiseerimiseks.
Abivahendite loetelu leiab Astangu Puudealase Teabe ja
Abivahendite Keskuse leheküljelt
h t t p : / / w w w. a b i v a h e n d i ke s ku s . a s t a n g u . e e / a b i v a h e n d i teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/ .
Küsimuste tekkimisel tasub võtta ühendust
Sotsiaalkindlustusametiga kas e-posti teel
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee, infotelefonil 16106
või minna enda jaoks sobivaimasse klienditeenindusse,
mille asukohad leiab ameti kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/klienditeenindused/.
Merlin Veinberg, Sotsiaalkindlustusameti
sotsiaalteenuste üksuse abivahendite nõunik

Kuidas käib piirhinna arvestamine?
(näited 70% soodustuse korral)
Odavam abivahend:
müügihind: 20,00
piirhind: 27,80
riigi poolt ülevõetav osa: 20,00 x 0,70 = 14,00
kasutaja omaosalus: 20,00-14,00 = 6,00
Kallim abivahend:
müügihind: 35,00
piirhind: 27,80
riigi poolt ülevõetav osa: 27,80 x 0,70 = 19,46
kasutaja omaosalus: 35,00-19,46 = 15,54

HALJALA VALLAVALITSUS
TEADE
Esmakordselt on Haljala valla inimestel võimalus
teha ettepanekuid valla elu edendamiseks 7500
euro väärtuses ning osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Kui Sul on ettepanek, mis on seotud Haljala vallaga ning mis pakub avalikku hüve ja oleks vallaruumis avalikus kasutuses, siis ootame ettepanekuid kuni 8. veebruarini (kaasa arvatud).
ETTEPANEKU ESITAMINE
Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane
isik. Ettepanekud esitatakse paberkandjal aadressil Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik või e-postiga aadressile
haljala@haljala.ee
Ettepanek peab sisaldama:
1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
2) kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;
3) sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.
4) hinnangulist maksumust;
5) muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja
kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks
oluline teada).
ETTEPANEKUTE HINDAMINE
Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:
1) esitatud ettepaneku originaalsus;
2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate
hulk;
3) esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab
olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise
tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).
Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud
avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i
lehel ning pannakse rahvahääletusele.
HÄÄLETAMINE
Toimub perioodil 15.-25. veebruar 2016.
Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik. Hääletada saab paberkandjal vallamajas, valla raamatukogudes, koolis, lasteaias, noortekeskuses ja päevakeskuses (esitades isikut tõendava dokumendi) ning
elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel.
ETTEPANEKU TEOSTAMINE
Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku ei ületa 7500
eurot. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab
vallavalitsus.
Rohkem infot Haljala valla kaasava eelarve kohta leiad
Haljala valla kodulehelt www.haljala.ee

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 21.12.2015
1. Määrati toimetulekutoetused kuuele toetust vajavale isikule summas 596,83 ja ühekordne sotsiaaltoetus viieteistkümnele toetust vajavale isikule summas 1995,43 eurot.
2. Määrati toimetulekutoetuse vahenditest täiendav sotsiaaltoetus ühele isikule.
3. Määrati kahele isikule igakuine sotsiaaltoetus isikliku
abistaja teenuse eest tasumiseks.
4. Määrati ühele isikule hooldus- ja põetustoetus hooldekodukoha maksumuse osaliseks tasumiseks.
5. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Kodupaiga kinnistu korteriomandite üldehitustööd I etapp”.
6. Otsustati teha volikogule ettepanek alandada Trahteri
tee 1 kinnistu alghinda 7000 eurolt 5000 euroni ja esitati
vastav eelnõu.
7. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseis 2015/
2016 õppeaasta II poolaastaks.
8. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu töötajate koosseis
alates 01.jaanuarist 2016.
9. Tehti volikogule ettepanek määratleda Haljala Vallavalitsuse palgajuhendis juhifond ja esitati vastav eelnõu.
10. Seoses miinimumpalga tõusu ja ametinimetuste muutustega tehti volikogule ettepanek Haljala Vallavalitsuse
hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluste
muutmiseks ametinimetuste ja töötajate töötasu vahemike osas ning esitati vastav eelnõu.
11. Tehti volikogule ettepanek osaleda Lääne-Viru maa-

konna piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015-2016
(EU49190) meetmes „Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine“ ja nõustuda projekti omafinantseeringuga
summas 1 354,64 eurot ning esitati vastavasisuline otsuse
eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 13.01.2016
1. Eraldati Mittetulundusühingule Ans.Ambel projektipõhist toetust 250 eurot.
2. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
3. Nõustuti RAGN-SELLS AS-i jäätmeloa taotlusega ohtlike
jäätmete kogumiseks ja veoks.
4. Moodustati katastriüksused munitsipaalomandisse antud Põdruse külas Komi tee L2, Vanamõisa külas Satsu tee
L1 ja Satsu tee L3, Aasu külas Aasu tee, Aaspere külas Lehise tee ja Lehise tee L3, Võle külas Lahi tee, Aaviku külas
Aaviku tee ja Liiguste külas Vana-Koorejaama tee maaüksustele.
5. Nõustuti Lihulõpe külas asuva Umbaia katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks (Umbaia ja Kaera).
6. Tunnistati riigihankele „Ohtlike jäätmete käitlemine
2016-2018“ esitatud pakkumuste hulgast edukaks RAGNSELLS AS poolt esitatud pakkumus.
7. Väljastati projekteerimistingimused Varangu külas Salu
katastriüksusele abihoone püstitamiseks.
8. Rahuldati täiendavalt kolme ja jäeti rahuldamata ühe
isiku avaldus tasuta lumetõrje teostamiseks.
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Varangu küla jõulupidu
Varangu külaselts võib öelda, et möödunud aasta oli tegus ja üritusterohke. Traditsiooniks on saanud, et aastale tõmbame joone alla jõulupeoga. Ürituse korraldajaks
on küll külaselts, aga see ei ole
mõeldud ainult seltsi liikmetele. Oodatud on kõik piirkonna külade elanikud ja nende sugulased, sõbrad.
Pidu toimus jõulu teisel pühal 26. detsembril. See on just
selline sobiv päev enne uut
töönädalat, kui kodused jõulud peetud, lähedastel külas
käidud, aga tahaks veel kusagile minna. Kahjuks ei olnud
väljas lund jõulutunnet loomas, aga seltsimaja oli tuledes, hubane ja soe. Pidulisi oli
kokku tulnud 43. Söögi- ja
Foto: U. Kingumets
joogipoolise võttis igaüks ise Salmi pidid ütlema nii noored kui vanad.
kaasa, maja poolt pakuti salatit ja verivorsti. Kõige oodaUuel aastal ootame jätkuvalt aktiivset osalemist seltsi
tum külaline oli loomulikult jõuluvana, kellel oli seekord ka tegevustes ja toredaid elamusi.
päkapikk kaasas. Kinke jagus väikestele ja suurtele, aga
salmi lugemata ei pääsenud keegi. Tantsuks mängis üheUrve Kingumets
mehebänd Meelis. Pidu kestis üle südaöö.
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Tänan perebubi
pagarit eriti
maitsva kringli
eest eakate
jõulupeol!

10. jaanuaril toimus sportlik perepäev

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

10. jaanuaril võimlas sportliku perepäeva osalised.

Foto: Eleri Aitman

91
Endel Toomsalu
87
Elve Margat
84
Valeria Tooming
Milvi Külmhallik
83
Õie-Liidia Tõnurist
81
Maire Kibin
Eha Pilt
75
Mati Arvik
70
Ille Tüvi
Viktor Trofimov
Andres Laigu
Ants Lille
65
Olev Lipp
Zoja Poltavtseva
Enn Liivandi
60
Karin Sallaste
Silva Kajava
Katrin Puusepp
55
Raivo Aru
Peep Lillakas
50
Andrus Mill

19. veebruar
12. veebruar
20. veebruar
28. veebruar
04. veebruar
10. veebruar
23. veebruar
28. veebruar
02. veebruar
06. veebruar
11. veebruar
21. veebruar
19. veebruar
26. veebruar
26. veebruar
12. veebruar
18. veebruar
28. veebruar
09. veebruar
17. veebruar
19. veebruar

Paul Pooland (Haljala)
12.06.1956-31.12.2015
Leida Valgepea (Vanamõisa)
16.11.1917-01.01.2016
Arno Tiks (Sauste)
02.03.1936-02.01.2016
Laine Saar (Varangu)
31.08.1934-13.01.2016
Jaan Tampik (Võle)
20.12.1937-15.01.2016

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
Otsime koju hooldajat-koduabilist positiivsele
kliendile Sõmeru vallas, Rakverest 15 km. Vajalik
transpordi kasutamise võimalus.
Kirjuta: karplisa@gmail.com või helista 5177422.

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Illar Urmet (Kavastu)
10.10.1952-17.01.2016
Urmas Mooses (Kisuvere)
18.08.1963-17.01.2016

