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Olev Lipp pälvis autasu

Laskmisest on huvitatud ka paljud tüdrukud. Pildil Olev Lipp, Haljala Gümnaasiumi õpilased Arabella Strazdin ja Birgit-Gertrut
Rosenberg. Foto: Maiga Parksepp
Iga päev askeldab Haljala Gümnaasiumi lasketiirus
soliidne härrasmees Olev Lipp. Ta juhendab laskmises nii
täiskasvanuid kui lapsi ning huvilisi jätkub.
Laskmine on Olevit huvitanud poisikesest peale ja seda
võib nimetada tema eluaegseks hobiks. Ta on sellega tegelenud alati oma töö kõrvalt. Kolm aastat tagasi, kui Olev
Kunda Gümnaasiumi direktori ametikohalt lahkus, tõdes ta
rõõmuga, et nüüd on aega põhjalikult keskenduda huvialale. Tema entusiasmi ja juhtimisega tehti korda Haljala
kooli lasketiir ning ka vahendid treeninguks on tänu Olevile
olemas. Kolmapäevad on tiir treeninguteks täiskasvanute
päralt, teised päevad aga laskmishuviliste laste päralt.
Haljala kool on Eesti Laskurliidu liige tänu entusiastliku
õpetaja eestvedamisele. Lasketiirus toimuvad regulaarsed
üritused laskuritele Haljala ja Viru-Nigula piirkonnast. Korraldatakse klasside- ja koolidevahelisi võistlusi; osaletakse
maakondlikel laskevõitlustel, kus on koolide arvestuses
saavutatud auhinnalisi kohti. 19. veebruaril osalesid
Haljala koolinoored taas edukalt Haapsalus Eesti Koolispordi Liidu laskmise meistrivõistlustel.
Olev Lipp õpetab Haljala Gümnaasiumis praegu ka
riigikaitset ning on maakondliku riigikaitse ainekomisjoni
liige. Riigikaitse valdkonnas on ta tegutsenud alates 1974.
aastast ning Olev osaleb aktiivselt Kaitseliidu tegemistes ja
üritustel. Lisaks tavapärastele loengutele koolis korraldab
Olev õpilastele õppekäike, väljasõite ja välilaagreid.

Huvilised on saanud osaleda Kõrgema Sõjakooli õpitubades Tartus, Eesti Sõjamuuseumis ja Eesti Lennuakadeemias. Sel aastal autasustas Kaitseministeerium
Olev Lippu kuldrinnamärgiga, mis omistatakse aktiivse
tegevuse eest riigikaitseõpetuse õpetajana ja panuse eest
riigikaitseõpetuse populariseerimisse.
Küsimuse peale, kas noored on hukas, raputab Olev
kindlalt pead. "Toredaid lapsi, kes mõtlevad Eestile ning
seda hoida ja kaitsta tahavad, õnneks on. Ja alati on ka
neid, kes soovivad riigikaitse alal kaasa lüüa ning kõrgemal
tasemelgi end täiendada. See kõik teeb ainult rõõmu ja
mitte kuidagi ei saa öelda, et noorus täiesti hukas oleks.“ Et
Olevi sõnu võib uskuda ja ta asjaga kursis on, kinnitab
asjaolu, et ta on aastaid töötanud lastega koolis, olnud
haridusosakonna juhataja maakonnas ning direktor Haljala
Keskkoolis ja Kunda Ühisgümnaasiumis.
Olevi kohta sobib hästi väljend „kes teeb, see jõuab”. Et
Olev on kirglik jahi- ja kalamees, kuulub ta Eesti Jahimeeste
Seltsi ridadesse ning tegeleb sportlaskmisele lisaks jahilaskmisega, on instruktoriks teistele ning osaleb edukalt ka
ise võistlustel. Lisaks mängib ta võrkpalli ja seda LääneVirumaa spordiveteranide liigas.
Olev tegutseb aktiivselt koduvallas – on Haljala vallavolikogu liige ja Haljala valla hariduskomisjoni liige.
Maiga Parksepp

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest Haljala vallas 1920.-30. aastatel
Igal aastal tähistatakse 24. veebruaril Eesti vabariigi
aastapäeva aktuste, paraadide, kõnekoosolekute, vastuvõttude ja pidudega igal pool üle Eesti.
Sirvides vanu ajalehti (Virumaa Teataja, Virulane) saab

Haljala tuletõrjeseltsi näiteringi etendus. SA Virumaa Muuseumid

ülevaate vabariigi aastapäeva pühitsemisest Haljala vallas
esimesel iseseisvusajal. Ajaleheuudistest loeme, et vabariigi aastapäeva tähistamise ettevõtmiste eestvedajaks
olid kaitseliit ja tuletõrje selts. Koolides peeti aktusi, kirikus
pidulik jumalateenistus ning
kaitseliidu ja tuletõrje seltsi
liikmed kogunesid paraadiks ja rongkäiguks. Paraadi
võttis vastu kaitseliidu
malevkonna pealik, reservkapten Mets, hiljem Summataavet, ja tuletõrje seltsi
esimees W. Stein. Peeti
päevakohaseid kõnesid
ning tublidele tuletõrjujatele jagati aumärke. Hoolimata ilmast, jälgis paraadi
alati palju rahvast. Järgnes
ühine rongkäik Kakumäe
surnuaeda, kus asetati pärjad Vabadussõjas langenute
ausambale. Ei puudunud
puhkpilliorkestri muusika ja
koorilaulud.
Vabariigi kümnendat aas-

tapäeva tähistati suurejooneliselt üle riigi, nii ka Haljalas.
Peomeeleolu tumestas pastor Nurme käitumine, kellele ei
meeldinud, et vallanõukogu liikmed asetasid langenute
mälestuseks pärja kirikusse. Kui õhtul seltsi saalis aktusel
hümni lauldi ning kõik püsti tõusid, istus pastor Nurm
rahulikult edasi, mille peale üks pidulistest hüüdis: „Kotti
see, kes hümni ajal püsti ei tõusnud.“
Alati kogunes palju rahvast tuletõrje seltsimajja õhtusele
peole. Esinesid sega- ja meeskoor, puhkpilliorkester, kanti
ette päevakohaseid deklamatsioone ning näiteringi
etendused tõid saali rahvast täis, näiteks 1926. aastal
mängiti M. Aitsami näidendit „Salmisto“, 1930 „Hävitatud
isatalu“ või 1935 „Kangelane kalmult“.
Vabariigi aastapäeva tähistati ka mujal vallas - Liigustel,
Kavastus, Varangul, Põdrusel, Salatsel, Võiperes, Aukülas
jm. Aktustel kõnelesid koolijuhatajad, laulsid koorid ja
etendati näidendeid, näiteks 1937. aastal kanti Kavastus
ette J. Selgi näidend „Granaattüdruk“. Huvitava faktina
võib välja tuua, et 1927. aastal Liigustel toimunud aastapäevapeol kuulati koorilaulude ja näitemängu vahel
raadioettekandeid ( raadio alustas Eestis saadetega 1926).
Vanu ajalehti sirvis Reet Markin
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Kogu tõde perearstiteenuse
tulevikust
Pean kohe juba alguses kinnitama, et ei vallavanem ega
vallavalitsus pole astunud ega astu ühtegi sammu perearstiteenuse lõpetamiseks Haljalas. Miks me peaksime seda tegema? Ometi on see kellegi poolt pahatahtlikult kahtluse alla seatud.
Kuigi terviseamet on perearstireformi käigus samuti kinnitanud, et toimivaid perearstipraksiseid keegi sulgema ei
hakka, adresseerisime omalt poolt eelmise aasta juulis nii
sotsiaalministeeriumile, terviseametile kui maavalitsusele
peale perearstide osavõtul toimunud ümarlauda ettepaneku, et vajaduspõhine ja patsiendikeskne tervishoiuteenus
peab abivajavale inimesele olema kättesaadav kodulähedaselt. Eriti peab arvestama veel tõsiasjaga, et oluline osa
rahvastikust (eakad ja lapsed) on väheliikuvad, mistõttu
peavad neile vajalikud teenused paiknema kättesaadavuse
mõttes mõistlikul kaugusel.
Perearstiteenust osutatakse vallaelanikele enne 1940.a.
ehitatud hoones, mis on ruumikasutuselt ebaratsionaalne,
energiatõhususelt ebaefektiivne ning mille korda tegemine
käib kõikidele osapooltele üle jõu. Seega peame leidma
tulevikus perearstidele uue asukoha koos uute ruumidega.
Meil tuleb seda teha koostöös ja solidaarselt ning perearste toetab selles ettevõtmises rahaliselt ka Haigekassa.
Tänase vallamaja ja endise pastoraadihoone baasil võiks
tulevikus välja arendada kogukonnale hoone, kus sobivad
ruumid oleksid nii perearstiteenuse osutamiseks kui ka
teiste avalike teenuste pakkumiseks. See on mõte, mida
koostöös kaaluda. Praegu aga palun mitte uskuda pahatahtlikke väljamõeldisi perearstiteenuse lõppemisest
Haljalas.
Leo Aadel
vallavanem

Rahvamaja kutsub teatrisse
Märts on teatrikuu. Ootame kõiki teatrisse!
13. märts kell 19.00. Haljala Noortenäitetrupi lavastus
"The Morning Side of Love". "Jumal on andnud sulle ühe näo,
sotsiaalmeedia annab teise."- William Shakespeare / HGNT
26. märts kell 19.00. Komöödiateatri külalisetendus
“Ho(s) tell”
Selle komöödia lavastajaks on üks tuntumaid tegijaid meie huumorialal Anne Paluver, mängivad Henrik Normann, Eva Püssa, Väino
Laes, Terje Pennie ja Tarvo Krall. ''Hostell'' on naljakas lugu sellest,
kuidas kaks meest üle aisa löövad - ise teadmata, et nende abikaasad
on samas majas oma armukesega, lihtsalt paarid on sassi läinud. Ja
kohalik administraator poeb nahast välja, et valed inimesed valel ajal
kokku ei satuks ning tiivaripsutamine avalikuks ei saaks. Pöörased
situatsioonid annavad vaevalt mahti toibumiseks, kuni saabub ootamatu lõpplahendus. Pealkirja omapärane kirjapilt viitab aga sellele,
et nurgatagune provintsihotell on nii interjööri kui teeninduse poolest pigem nagu hostel...
Olete alati oodatud!
Haljala Rahvamaja
kontakt: tel. 32 50 444, e-post rahvamaja@haljala.ee
www.haljalarahvamaja.ee
www.facebook.com/HaljalaRahvamaja
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Haljala vallaeelarve 2014
Haljala valla 2014. aasta eelarve kogumahuga 2 729 553
eurot kinnitati Haljala Vallavolikogu 28. jaanuaril 2014 toimunud istungil.
2014. aasta eelarve koosneb:
* põhitegevuse tuludest summas 2 331 448 eurot;
* põhitegevuse kuludest summas 2 400 803 eurot;
* investeerimistegevusest summas miinus 208 550 eurot;
* finantseerimistegevusest 97 400 eurot;
* likviidsete varade muutusest summas miinus 180 505
eurot.
Valla põhitegevuse tuludest moodustab 1 443 000 eurot
ehk 62% laekumine maksutuludest: isiku tulumaksust,
maamaksust ja reklaamimaksust. Isiku tulumaks laekub
töölkäivate ja makse maksvate isikute ehk maksumaksjate
tuludest. Seisuga 1. jaanuar 2014 oli valla elanike registris
kokku 2607 elanikku, kellest tööealiste arv (vanuses 19 kuni
64) moodustas 1682 isikut. 2013. aastal moodustas valla
maksumaksjate arv keskmiselt 1260 isikut kuus ja tulumaksu laekus valla tuludesse ühe isiku kohta keskmiselt
87,50 eurot kuus.
Riigilt saadavad toetused moodustavad põhitegevuse
tuludest kokku 710 448 eurot ehk 30%, millest 471 960
eurot moodustab toetusfond. Eelarve kinnitamisel ei olnud riigilt eraldatavad toetused ametlikult kinnitatud ja
seetõttu on eelarves kajastatud prognoositavad summad.
Toetusfondist kaetakse õpetajate tööjõu- ja koolituskulud,
õppevahendite soetamise kulu ja põhikooli õpilaste toitlustamise kulu. Ühe täiskoormusega õpetaja (tööaeg 35
tundi nädalas sh 21 tundi õppetundide andmise eest) palga alammääraks on 2014. aastal kinnitatud 800 eurot kuus.
Õppevahendite soetamiseks eraldab riik aastas 57 eurot
õpilase kohta ja põhikooli õpilase koolitoiduks 78 senti
päeva kohta. Tegelik koolilõuna maksumus on alates 01.
jaanuarist 1,20 eurot päevas ning hinnavahe kaetakse valla
eelarvest.
Valla põhitegevuse kulud moodustavad kokku 2 400 803
eurot, millest 1 202 302 eurot moodustavad valla asutuste
töötajate tööjõukulud. Valla asutusteks on Haljala Gümnaasium, Haljala Lasteaed Pesapuu, Haljala Rahvamaja,
Haljala Vallaraamatukogu ja Haljala Vallavalitsus. Kokku
töötab valla asutustes keskmiselt 100 koosseisulist töötajat. Põhitegevuse kuludest moodustavad majandamiskulud 1 062 389 eurot. Majandamiskuludest kaetakse valla
asutuste ülalpidamisega seotud kulud. Suurimad kulutused on seotud hoonete ja rajatiste korrashoiuga, milleks on
planeeritud kokku ca 314 000 eurot. Valla teede korrashoiuks on eraldatud 140 000 eurot, heakorrale 35 000
eurot, tänavavalgustuse korrashoiuks 10 000 eurot. Haljala Rahvamaja hoone ja ruumide korrashoiuks on eraldatud
36 200 eurot ja Haljala Gümnaasiumile 34 500 eurot. Valla
asutuste kütte kuludeks on planeeritud kokku 164 000
eurot, millest Haljala Gümnaasiumi kütte kulud moodustavad 94 000 eurot, Haljala Rahvamaja kütte kulud 34 000
eurot ja Haljala Lasteaia kütte kulud 24 000 eurot.
Sõiduki-te rentimisele kulub aastas ca 93 000 eurot, millest
76 000 eurot moodustab õpilasliinide teenindamine.
Eelarve põhitegevuse kuludest on haridusele eraldatud
kokku 1 357 271 eurot ehk 57% põhitegevuse kuludest.
Ülejäänud tegevustele: valitsemine, avalik kord, majandus,
keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, vaba
aeg ja kultuur ning sotsiaalne kaitse kokku 43%.

2014. aastal jätkub kõigi Haljala Gümnaasiumis õppivate
õpilaste (kaasa arvatud gümnaasiumi õpilaste) tasuta toitlustamine tingimusel, et õpilane on registreeritud valla elanike registris. Alates 01.jaanuarist 2014 katab vald 100%liselt ka Haljala Lasteaias käivate laste toitlustamiskulud
tingimusel, et laps on registreeritud valla elanike registris.
Alates 01. jaanuarist 2014 on suurendatud matusetoetuse määra seniselt 100 eurolt 160 euroni ja esimese klassi
õpilaste toetus on suurenenud seniselt 25 eurolt 65 euroni.
2014.aastal on valla eelarvest planeeritud investeeringuteks kokku 223 000 eurot:
* Vallamaja välisfassaadi korrastamiseks 5 000 eurot;
* Haljala aleviku valgusfoori ristmiku rekonstrueerimiseks
koos tänavavalgustuse ja kõnnitee projekti koostamisega
16 000 eurot;
* Haljala alevikus Tallinna mnt kõnnitee rajamiseks 30000
eurot;
* Haljala Rahvamaja ümbruse korrastamise projekti tellimiseks ja parkla rekonstrueerimiseks 54 000 eurot;
* Haljala alevikus uute bussiootekodade soetamiseks
15000 eurot;
* Võsu mnt veetrassi rajamiseks 30 000 eurot;
* Haljala alevikus Uue tänava elamuala arenduseks (koos
maa soetusega) 10 000 eurot;
* Vallamaja tiigi silla rekonstrueerimiseks(lammutamiseks)
10 000 eurot;
* Põdruse küla korterelamus vallale kuuluvate korterite
remondiks 13 000 eurot;
* Koolihoone õppekompleksi maa-ala detailplaneeringu,
ehitus- ja rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja hoone moderniseerimiseks 40 000 eurot.
Investeeringud kaetakse 190 000 euro ulatuses pikaajalise laenu vahenditest. Koolihoone õppekompleksi maa-ala
detailplaneeringu, ehitus- ja rekonstrueerimisprojekti
koostamise ja hoone moderniseerimist toetab 12 500
euroga Siseministeerium.
Tammispea küla veemajandusprojekti toetamiseks on
eelarvesse planeeritud 5000 eurot. Seda juhul kui SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustab projekti rahastada.
Vallavalitsuse ja volikogu ees seisavad tähtsad valikud. Et
õigeid otsuseid langetada, on tarvis põhjalikult kaaluda
kõiki poolt ja vastu argumente - alates majanduslikest põhjendustest kuni nn kodurahuni välja. Eelkõige peavad muutused teenima valla elanike so kogukonna huve.
Valla kestlikkuse tagamiseks vajavad otsuseid ja
lahendusi järgmised teemad.
* Kas Haljala Gümnaasium jätkab gümnaasiumina või
põhikoolina?
* Kas Haljala Gümnaasiumi jätkamine gümnaasiumina
mõjutab EL fondidest vahendite eraldamist koolihoone
moderniseerimiseks?
* Haljala alevikus soojatootmise ümberkorraldamine, et
soojusenergia hind oluliselt langeks.
* Valitsemiseks mittevajaliku vallavara võõrandamine või
kaasajastamine.
Loodetavalt toob 2014. aasta kaasa olulise murrangu
eelpooltoodud probleemide lahendamisel.
Õie Kelder
Vallavalitsuse finantsnõunik

Osvald Toomingal täitus 100. sünniaastapäev
30. jaanuari Haljala Vallaraamatukogu kirjandusringi
koosviibimisel meenutasime kirjanikku Osvald Toomingat,
kes 26. jaanuaril oleks saanud 100. aastaseks.
Osvald Tooming sündis Vigala kihelkonnas, Jädiveres
metsavahi pojana. Mõne aasta pärast asus perekond elama Simuna kihelkonda Luusikale, hiljem juba Väike-Maarja
kihelkonda Naraka külla.
Oma kooliteed alustas ta Raekülas ja jätkas Väike-Maarja
algkoolis, keskhariduse omandas Tapa Ühisgümnaasiumis.
Õppis aastatel 1935-1939 Tartu Ülikoolis õigusteadust,
kuid see jäi lõpetamata.
Alates 1935. aastast töötas Osvald Tooming ajakirjanikuna mitme ajalehe juures. 1951. aastal arreteeriti ta stalinlike repressioonide käigus ning oli aastani 1995 Kirovi
oblastis metsatööl, kus on kirjutatud ka kaks jutukogu
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Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp, Greete Toming
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.

„Luigelend“ ja „Õpetaja Hiiemägi“. Peale vabanemist 1955.
aastal, asus Osvald Tooming elama Haljalasse, kus ta töötas vabakutselise kirjaniku ja ajakirjanikuna.
Osvald Tooming on kirjutanud romaane, jutte, näidendeid ja publitsistikat. Käsitlenud eeskätt maaelu ning inimese ja looduse suhet.
Kirjandusringis olid arutusel just need teosed, kus on
juttu loodusest ja inimeste vahelistest suhetest, nagu raamatud „Üks maja, üks küla...“, „Kaksteist aastat“ ja „Metsade raamat“. Õhtut aitasid sisustada oma mõtete ja mälestustega ning katkendite lugemisega Osvald Toominga
teostest Salme Heinla, Hille Hansaar ja Helmi Tammekand.
Perekond Toomingad elasid valgusfoori juures asuvas
kahekordses majas aastatel 1955-1981, mis on tähistatud
mälestustahvliga. Tahvel avati 26. jaanuaril 1994. aastal päeval, kui möödus 80 aastat kirjaniku sünnist.
Osvald Tooming oli filmilavastaja ja fotograafi Peeter
Toominga (1939-1997) ning teatrilavastaja ja näitleja Jaan
Toominga isa.
Osvald Tooming suri 1992. aastal ja on maetud Raadi
kalmistule.
Elve Veldi
Haljala Vallaraamatukogu juhataja
Osvald Tooming oma kodus Haljalas.

SA Virumaa Muuseumid
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Kirjandusring ootab kuulama
jutte Haljala vanadest majadest
27. veebruaril kell 16.00 toimub Haljala Vallaraamatukogus kirjandusringi õhtu teemal “Sammume läbi Haljala“,
kus räägime Haljala vanadest majadest. Viiest majast teeme juttu põhjalikumalt. Usun, et piisavalt ei teata koolimajast, mille kohal asub praegune rahvamaja või siis majast,
kus asub praegune vallamaja. Kindlasti on teema huvitav
neile inimestele, kes Haljalasse on hiljem elama asunud.
Tule kuulama ja vanu fotosid vaatama!
Elve Veldi, Haljala Vallaraamatukogu

150 tundi vabatahtlikuna
Paljud on märganud, et Haljala vallas käivad politseile
abiks kaks abipolitseinikku, kes vabatahtlikkuse alusel panustavad kodukoha heaks ja aitavad piirkonnas turvalisust
tõsta. Abipolitseinikud on vahetult kaasatud politsei tavatöösse, nad osalevad avalikku korra tagamisel, liiklusejärelevalves ja on abiks väljakutsete teenindamisel.
Esile tahaks tõsta Rein Kaldmat, kellel on arvan, et kõige
pikem staaž vabatahtlikuna töötamisel. Ta alustas oma tegevust 1975. aastal, tol ajal miilitsas ja taasiseseisvumisel
sai temast abipolitseinik. Oma isast on innustust saanud ja
eeskuju võtnud ka tema poeg - Margus Kaldma.
Abipolitseinikud on politseile abiks nädalavahetustel,
sest arusaadavalt käivad kõik argipäeviti tööl ja peale seda
inimene puhtfüüsiliselt ei jõua panustada kõrvaltegevusse.
Nii näpistataksegi oma isiklikust ajast korra kuus 12 tundi,
mida pühendatakse riigitööle. Aasta peale teeb see kokku
ligikaudu 150 tundi. Tahan siinkohal edastada tänusõnad
valla abipolitseinikele, sest raske on vabast ajast planeerida aega, mida pühendada avaliku korra tagamisele. Samas
on nad vajadusel lisaks nädalavahetustele nõus välja ka tulema. Näiteks suvel, kui vallas toimuvad suuremad üritused, abistavad nad liiklust koordineerida ja üritustel turvalisust tagada.
Kuidas saada ja missugused on kriteeriumid abipolitseinikuks saamisel?
Abipolitseinikuks kandideerimise eeltingimusteks on
see, et peab olema vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik, kes valdab eesti keelt ettenähtud tasemel ja vastab
kutsesobivuse nõuetele. Samuti on oluline, et teda ei ole
varem karistatud kuriteo eest ja tema kehaline ettevalmistus ning tervislik seisund võimaldaksid abipolitseiniku
ülesandeid täita.
Lisaks toetab vald abipolitseinike tegevust ja nende väljasoldud aeg on kompenseeritud. Politsei poolt on abipolitseinikele vormirõivastus. Lõpetuseks lisan, et abipolitseiline tegevus pole mitte ainult tööalane, neile korraldab
politsei palju huvitavaid koolitusi, õppepäevi ja koosviibimisi.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 28.01. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot,
Aleks Strazdin, Anti Tõld, Greete Toming, Tiit Toming.
Istungilt puudus: Riina Tamberg.
Otsustati: 1. kinnitada Haljala valla 2014. aasta eelarve
kogumahuga 2 729 553 eurot;
2. võtta vastu Haljala valla jäätmekava 2014-2020 ja korraldada jäätmekava avalik väljapanek ettepanekute ja
vastuväidete tegemiseks;
3. kinnitada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri;
4. kinnitada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumise eeskiri;
5. kehtestada vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis;
6. muuta Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise aluseid;
7. muuta volikogu esimehe töötasu, kinnitades uueks
töötasuks 381 eurot kuus;
8. muuta vallavanem Leo Aadeli töötasu, kinnitades
uueks töötasuks 1690 eurot;
9. muuta Haljala valla põhimäärust;
10. tunnistada Tatruse külas asuva Lõokese kinnistu
võõrandamiseks korraldatud kirjalikul enampakkumisel
edukaks Raivo Nõmmsalu;
11. tunnistada Liiguste külas asuva Vanahoovi kinnistu
võõrandamiseks korraldatud kirjalikul enampakkumisel
edukaks OÜ Wiru Maja;
12. lubada vallavanem Leo Aadel puhkusele ajavahemikel 25.02-10.03; 12.05-19.05; 03.11-09.11 ja
29.12.2014-04.01.2015;
13. anda Aasta Teo aunimetus MTÜ Ans.Ambel poolt lavastatud noortemuusikalile „Kummitusmuusikal“;
14. muuta kohalike teede ja mitteavalike erateede nimekirja.
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Vallavanema veerg
Alanud aasta eelarve sai haamrilöögi vallavolikogu poolt
jaanuarikuu istungil. Nii nagu varasematel aastatel planeerisime ka tänavu eelarvet mõõdukalt optimistlikumana, et
arendada ja kaasajastada meie ühist elukeskkonda. Täpsema ülevaate eelarve tulude ja kulude jaotusest annab tänases lehes valla finantsnõunik. Isiklikult peatun mõnedel
olulisematel tegevustel ja investeeringutel valla taristu parendamisel ja väljaehitamisel.
Selle aasta eelarve toob 5% palgakasvu kõikidele vallaeelarvest palka saavatele ametnikele ja töötajatele. Suurenevad sünni- ja matusetoetused, kooliminekutoetus ning
tagame tasuta toitlustamise meie kõige väiksematele
koolieelikutele, lisaks juba pakutavale koolilõunale põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele.
Vallavalitsus kinnitas oma tegevusplaani, mis määrab
olulised tegevused ja ülesanded alanud aastaks. Loodan
väga, et tuleb tegus ja tulemuslik tööaasta.
30. aprillil tähistame valla sünnipäeva, mis on kõigi vallakodanike sünnipäev. Meie hulgas on palju väärikaid, tegusaid ja tublisid vallakodanikke, keda märgata, tänada ning
tunnustada. Valla põhimääruses on peatükk „vald tänab ja
tunnustab“ kategoorias - aukodanik.
Põhimäärus annabki igaühele meist võimaluse välja valida ja esitada kodanikke, kes oma elutöö või erakordselt
suurte ja väljapaistvate saavutuste ning teenete eest valla
ees, pälvivad selle sügava tunnustuse. Me ei pea ootama
järgmist kolme või viit aastat, vaid teeme seda ka täna. Seetõttu ootame teie kirjalikult põhjendatud ettepanekuid
kandidaatide esitamiseks kuni 31.märtsini 2014.
Avaldan veeruväliselt tänases lehes ka ühe selgitava tõe
perearstiteenuse jätkumisest Haljalas, mis kellegi poolt
pahatahtlikult kahtluse alla on seatud.
Leo Aadel
vallavanem

Haljala Vallavolikogu istungil 18.02. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter
Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Aleks Strazdin,
Riina Tamberg, Anti Tõld, Greete Toming,.
Istungilt puudusid: Rainer Lille ja Tiit Toming.
Otsustati: 1. kinnitada Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014-2017;
2. võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale
kuuluv Prügila kinnistu Tatruse külas;
3. võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale
kuuluv Tammispea tee 15b kinnistu Essu külas;
4. kuulati infot ringristmiku rahastusest ja Aaspere
Vabatahtlikust Tuletõrjeühingust.

Meelis Pallon, Haljala valla piirkonnapolitseinik

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.01.2014
1. Määrati toimetulekutoetused kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 959,27, ühekordne sotsiaaltoetus viiele toetust vajavale isikule kokku summas 580 eurot ja sotsiaaltoetus sotsiaalteenuse eest tasumiseks kahele isikule
ning katta 2013/2014 õppeaasta II poolaastal kahe Rakvere
Lille Kooli õpilase transporditeenuse kulud kuludokumentide esitamisel.
2. Anda KT Medicor OÜ`le tähtajatult üürile äriruum aadressil Rakvere mnt 12.
3. Loeti kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja perioodiliselt mitteliitunuks.
4. Muudeti Haljala Vallavalitsuse ja Voyage OÜ vahel sõlmitud õpilasliinide teenindamise lepingut määrates lepingu hinnaks 305,42 eurot üks sõidupäev, millele lisandub
käibemaks.
5. Kinnitati vallavalitsuse ja vallavanema 2014. aasta tegevusplaan.
Vallavalitsuse istungil 29.01.2014
1. Määrati sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale isikule
summas 50 eurot.
2. Määrati kahele hooldust vajavale isikule tasuta koduhooldusteenus ja ühele isikule hooldus-ja põetustoetus.
3. Kinnitati Haljala valla raamatupidamise sise-eeskiri.
4. Määrati 2013. aastal soetatud ja parendatud põhivara
kasutusiga ja amortisatsiooni määrad.
5. Väljastati raieluba Võsu mnt 13 kinnistul ühe kase raideks.
6. Väljastati projekteerimistingimused toitlustushoone
projekti koostamiseks Haljala alevikus Metsvindi tee 2 ja 2a
kinnistutele.
7. Anti kasutusluba Kandle külas asuva Kandle-Eisma vahelise 10 kV õhuliini rekonstrueerimisele.
8. Nõustuti vooluveekogude nimede muutmise ettepane-

kuga.
9. Määrati Vanamõisa külas Nõmme maaüksuse ja Kärmu
külas Vaheri maaüksuse hoonestusõiguse seadmise õigustatud isikud ning kinnitati hoonestusõiguse seadmiseks
vajalikud tingimused.
10. Kinnitati 2014 aastal vallavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks riigihanke komisjon koosseisus vallavanem, finantsnõunik, jurist, majandusspetsialist ja ehitus- ja keskkonnaspetsialist.
11. Otsustati, et valla osalusega ettevõtetes jätkab liikmeõiguse teostajana vallavanem Leo Aadel.
Vallavalitsuse istungil 05.02.2014
1. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Metsvindi tee 1b
kinnistule automaattankla rajamiseks.
2. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Metsvindi tee osaliseks rajamiseks ja Metsvindi teele välisvalgustuse osaliseks rajamiseks.
3. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Võsu mnt 32 elamu
ja abihoone rekonstrueerimiseks.
4. Anti kasutusluba Haljala alevikus, Võsu mnt 7a paikneva
kohviku katla-ja abiruumi kasutamiseks.
5. Eraldati Haljala valla 2014. aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks: Varangu Külaseltsile projektipõhist
toetust 370 eurot, Haljala Kultuuriseltsile projektipõhist
toetust 350 eurot, Segapidi Seltsile tegevustoetust 300
eurot, Mittetulundusühingule RLV Massive tegevustoetust
300 eurot, Lääne-Virumaa korvpalli meistrivõistlustel
2013/2014 hooajal osalemise kulude katmiseks, Spordiklubile Aaspere tegevustoetust 700 eurot Lääne-Virumaa
korvpalli meistrivõistlustel 2013/2014. hooajal osalemise
ja valla spordivõistluste korraldamise kulude katmiseks,
Korvpalliklubile B.C.Haljala tegevustoetust 200 eurot Eesti
Seenioride 40+ korvpalli meistrivõistlustel 2013/2014.
hooajal osalemise kulude katmiseks ja Spordiklubile Tah-

maküla United tegevustoetust 300 eurot spordiüritustel
osalemise kulude katmiseks.
6. Kinnitati uues redaktsioonis määrus „Volituste andmine
väärteomenetluses osalemiseks“ millega kinnitati ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev osalema
väärteomenetluses vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel.
7. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II etapp“
OÜ Sõmeru Vara poolt esitatud pakkumus, kui madalaima
hinnaga pakkumus ning sõlmida eduka pakkujaga töövõtuleping peale EAS poolset rahastamisotsust
8. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Maheda tn 2
maaüksuse suurus, maksustamishind ja sihtotstarve.
9. Tehti volikogule ettepanek võõrandada valla omandis
olev Essu külas asuv Tammispea tee 15b kinnistu ja Tatruse
külas asuv Prügila kinnistu enampakkumise korras.
10. Nõustuti jäätmeloa väljastamisega ECO WOLF OÜ-le.
11. Esitati Haljala Gümnaasiumi arengukava 2014 - 2017
volikogule kinnitamiseks.
Vallavalitsuse istungil 12.02.2014
1. Kooskõlastati Haljala Gümnaasiumi töötajate palgakorralduse põhimõtted.
2. Kinnitati Haljala valla 2014. aasta hankeplaan.
3. Väljastati ehitusluba Essu külas Pargi tn 22 kinnistul asuva üksikelamu rekonstrueerimiseks.
4. Kiideti heaks Varangu külas Kingu kinnistu 2013. aasta
hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Kingu talu,
Varangu küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa reoveetorustiku
paigaldamine ja septiku ning imbsüsteemi rajamine ” aruanne.
5. Otsustati langetada ringristmiku rahastamise otsus peale hanketulemuste selgumist.
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Aaspere uisutab!
Juba teist aastat on Aaspere tegusad noored võtnud
oma lõbuks (et mitte öelda vaevaks, sest tegemist on täiel
määral isetegevusega) tekitada keskusesse korvpalliplatsi
asemele libe jääväli. Ise hoolitsetakse, et plats oleks korras, puhas ja vastavalt vajadusele kastetud.
Uisuväljak vanust ei küsi - seda kasutavad nii noored kui
vanad. Nii mõnigi on just seetõttu omale uisud ostnud või
aastaid kapis seisnud vanad üles otsinud, et jääl oma
kuna-gisi oskusi lihvida või täiesti nullist uisutama õppida.
Sel hooajal on korvpalliväljaku jää näinud mitmeid hokimänge, mille käigus on saadud omajagu sinikaid ning murtud vähemalt kaks uisku. Litter lüüakse liikuma vaat et igal
päeval, mil ilm vähegi lubab. Jääväljak toob inimesi kokku
nii spordiks kui ka vahetuks silmast silma suhtlemiseks.
Võib julgelt öelda, et Aaspere on tänavuse liikumisaasta
omalt poolt uhkelt avanud!
Pille Sepp
Aaspere uisuplats.

Politseimuuseum peibutab mängulisusega
Möödunud aastal Rakveres avatud politseimuuseum
tõmbab kooliõpilasi ammutama teadmiseid läbi interaktiivse õppetöö ja mängulusti. Põnevat avastamist leiab
täiskasvanugi!
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv politseimuuseum avas oma uksed külastajatele möödunud aasta
mais ja on selle ajaga võõrustanud ligi 14 000 külastajat.
„Enamjaolt on käinud kooliõpilased, kuid ootame ka täiskasvanuid, kellel on võimalus muuseumis pidada seminare
ja turgutada mõttetööd politseiteemaliste mängudega,“
rääkis muuseumi direktor Andrus Eesmaa.
Muuseum toob legendid rahvani
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja lastemuuseum, kus põnnid saavad lustida pehmete mänguautodega, õppida liiklusmärke ja avastada muudki huviäratavat.
Näitusetubades saab tutvuda Eesti politsei ajalooga,
testida päris autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida joodikuprillidega kõndida, korraldada päris
märul, katsetada fotorobotit, proovida selga politseiriideid, võtta sõrmejälgi ja palju-palju muudki. „Meie muuseumi suur pluss ongi see, et külastaja saab üheaegselt
osaleda reaalses politseitöös ning samal ajal avardada
silmaringi köitvate faktidega,“ sõnas Eesmaa.
Muuseumis saab istuda ka vangikongis, tutvuda erine-

vate narkootiliste ainetega ja vangidelt konfiskeeritud
külmrelvadega.
„Gruppidele korraldame põnevaid mänge ja programme,“ lausus muuseumi direktor. „Näiteks saab mõõta tänaval autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda meeskondlikult politseitöös.“
Tõsisemat tooni lustlikule muuseumile lisab jaanuaris alguse saanud sari „Politseiakadeemia“. Sarja raames kutsutakse muuseumisse legendaarseid politseitegelasi, kes jagavad kohtumisõhtutel külastajatele erakordseid meenutusi oma tööst ja elust.
Jaanuaris rabas külastajaid üllatavate seikadega endine
abikomissar Koit Pikaro, mis Eesmaa sõnutsi panid Pikarot
ennastki küsima, kas niivõrd ausalt tohib rääkida. „Millest
ta täpsemalt rääkis, see on meil videolinti võetud ja saab
olema muuseumikülastajatele avastamiseks.“
20. veebruaril peab „Politseiakadeemias“ loengu KKomando looja Lembit Kolk. Märtsis on plaan kohtuda
90ndate uurimisameti juhi ning hilisema peadirektori Ain
Seppikuga.
Muuseum ei puhka ka suvel, vaid korraldab mitmeid üritusi koostöös politsei ja päästeametiga.
Täpsemat infot jälgi muuseumi kodulehelt:
www.politseimuuseum.ee.

Foto: Katri Tamberg

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
09.03. 11.00. Umbro uute riiete ja jalatsite müük
13.03. 19.00. Haljala Noortenäiteringi esietendus "The
Morning Side of Love"
15.03. 10.00. Lääne Virumaa laulukooride ülevaatus
22.03. 17.00. Lääne Virumaa Suurte Perede Ühenduse 20
aastane juubel
26.03. 19.00. Komöödia Teatri külalisetendus "Ho(s)tell".
28.03. 19.00. Kevadine salongiõhtu. Esinevad rahvamaja
taidluskollektiivid. Laudade broneerimine tel.3250444.
Tantsuks mängib ansambel Mahe.

Õnnitleme vanemaid...
Rita Serebrjakova

Sandra Serebrjakova
08.02.2014
Evelin ja Rainis Heinmets

Rasmus Heinmets
10.02.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Laste politseimuuseum.

Liikluspolitseituba.

Kriminaalne tuba.

Konstaabli tuba.

95
Linda-Marie Pärtel
90
Anna Ojastik
87
Linda Lukk
81
Sinaida Urvet
75
Leonid Kams
Eve Sisa
Mati Mägi
70
Silja Päri
65
Meeli Tamberg
Taimi Udam
Elle Tilga
Kalev Närvanen
60
Ene Privoi
55
Üllar Taklai
Helle Vahemets
Ester Kivistik
Urmas Sootaga
50
Marianne Paas

21. märts

Essu

22. märts

Essu

12. märts

Haljala

12. märts

Haljala

01. märts
12. märts
17. märts

Auküla
Haljala
Haljala

07. märts

Haljala

11. märts
15. märts
15. märts
20. märts

Aaspere
Aasu
Aasu
Haljala

21. märts

Essu

25. märts
27. märts
31. märts
31. märts

Haljala
Haljala
Kõldu
Haljala

31. märts

Haljala

Elvi Floren
02.11.1928 - 26.01.2014
Elmar Tambi
19.04.1926 - 28.01.2014
Mare Talpas
05.04.1943 - 28.01.2014
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Narkotuba.

Võltsimiste tuba.

Ilse Kiviberg
26.06.1923 - 08.02.2014

