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Haljalas toimus mõttekoda
20. oktoobril toimus Haljala raamatukogus e-riigi Akadeemia, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu
ja Linnalabori korraldatud mõttekoda „Kuidas edendada
avatud valitsemist Haljalas?“ Osalema olid oodatud kõik
Haljala aktiivsed kogukonnaliikmed – vallaametnikud, poliitikud, vabaühenduste esindajad ja muidu aktiivsed vallakodanikud.
Mõttekojast kogunes osa saama 14 vallakodanikku.
Kristina Reinsalu e-riigi Akadeemiast selgitas, et projekti
eesmärgiks on aidata kaasa läbipaistva ja kogukonda kaasava valitsemise arengule kohalikul tasandil. Liia Hänni
defineeris mõiste „avatud valitsemine“, et kõik mõistaks
üheselt, millest on jutt: avatud valitsemisele on omased valitsemise läbipaistvus, kodanike kaasamine, ametnikueetika edendamine ja võitlus korruptsiooniga ning uute
tehnoloogiate kasutuselevõtt.
Vallavanem Leo Aadel andis lühiülevaate valitsemispõhimõtetest Haljala vallas ning rõhutas, et avatud ja läbipaistev tegutsemine on olnud prioriteediks. 1. novembri
2014 seisuga on Haljala vallas 2569 elanikku. Selleks, et
valitsemine oleks kõigile nähtav ja arusaadav, on kasutusel
vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste kodulehed internetis, korraldatakse avalikke arutelusid suuremates vallakeskustes, vallarahva postkastidesse jõuab tasuta vallaleht kohalike uudistega, viiakse läbi küsitlusi ja avatud uste
päevi. Kui palju keegi neis osaleb, on juba vallakodaniku enda otsus.
Millisena paistab aga vallavalitsuse koduleht võõrale silmale, analüüsis Liia Hänni, kes on E-riigi Akadeemia e-demokraatia programmi direktor. Suuri puudusi või möödalaskmisi kodulehel ei olnud. Hänni tõi välja head omadused, viitas puudustele, andis soovitusi lehe täiendamiseks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Ta leidis, et kodulehel võiks olla lisatud kodanikule tagasiside võimalus,
kas siis kommentaaride lehe või foorumi näol.
Et vaim püsiks värske ja mõttetöö saaks jätkuda, peeti
kohvipausi, kus Perepubi pakkus lõhnavaid ja imehäid lihapirukaid ning kaneelisaiakesi. Osalejad pidid end ette valmistama rühmatöödeks, et analüüsida praegust valitsemist ning mõelda sellele, kuidas muuta töö läbipaistva-

Arutelude käigus sündis palju häid ideid.
maks. Arutelude tulemusel toodi välja positiivsed ja negatiivsed küljed ning jõuti ka lahendusteni, mida võimalik
reaalselt läbi viia. Tehti ettepanekuid korruptsiooni ennetamiseks, volikogu istungitele rahva ja noortevolikogu kaasamiseks, vabaühenduste rahastamise põhimõtete täpsustamiseks ja palju muud. Kõik osalejad leidsid, et vallavalitsuse koduleht peaks olema ametlik infoallikas ja facebooki-leht meelelahutuslik. Otsustati, et vallakodanikult
tagasiside saamiseks lisatakse vallavalitsuse kodulehele

Foto: Liia Hänni
lähiajal gallup, mis on lihtne viis oma arvamuse avaldamiseks, asjalikema arutelude tarbeks foorum. Ka lisatakse
lehele kulude-tulude aruanne, et iga inimene näeks, kuidas
kasutatakse tema kui vallakodaniku raha. Ühel meelel olid
kõik – vallas elav inimene peab saama avaldada oma arvamust, olema kaasatud valitsemisse ning tal on õigus teada,
kuidas tehakse meid kõiki puudatavaid otsuseid.
Maiga Parksepp

Mariliis Liiv võitis body fitnessis Eesti meistritiitli
Võitsid body finessis Eesti meistritiitli. Palju õnne!
Kirjelda lühidalt, mis ala on body finess?
Võrreldes bikiini fitnessiga on bodyfitnessil vaja lihaselisemat ja kuivemat, madalama rasvaprotsendiga keha, vaadatakse proportsioone, hinnatakse nö. liivakella kuju: lihaselisi jalgu, peenikest pihta, selja lailihast ja lihaselisi õlgu.
Hinnatakse ka naiselikkust, enesekindlust ja sära, millega
laval esined. Erinevaid naiste fitnessi kategooriaid oli sel
sügisel EMV-l 4: bikiini- ja body fitness, fitness ja naiste
physique).
Kui kaua oled juba tegelenud selle spordialaga?
Kes on treener ja kus treenid?
Minu treener on Marek Morozov (Eesti üks tuntumaid
kulturiste), oleme tema ja Sparta spordiklubiga koostööd
teinud nüüdseks aasta. Eesmärgiks oligi hakata valmistuma võistlusteks. Enne Marekuga kohtumist tegin aasta ise

enda teadmiste najal treeninguid. Seega fitnessiga olen ma
tegelenud 2 aastat, kuid olen alati liikuv ja energiline inimene olnud, spordi või tantsimisega tegelenud.
Kui palju sa teed trenni ja kuidas see mõjutab su
igapäeva elu?
Ma teen nädalas vähemalt 4 jõutreeningut, iga treeningu
lõppu pooltundi aeroobset, lisaks veel üks päev, kui teen
ainult aeroobset trenni, aga siis pikemalt ja intensiivsemalt.
Võistlusteks valmistumise ajal, kui on rasva põletamine,
tõuseb aeroobse osakaal. Minu igapäevaelu mõjutab see
nii, et pean kogu aeg mõtlema, et mul oleksid trenniriided
kaasas; toidulisandid ja toit olemas; koht, kus trenni teha
saan jne. Ma olen päris palju pidanud loobuma muust
meelelahutusest ja sotsiaalelust. Olen sellise valiku teinud
ja minu jaoks on just see normaalne. Magan öösel 8 tundi,
söön päevas 5 korda. Ütlus, et see ei ole pelgalt sport, vaid
elustiil, on tõetruu: et tulemusi saavutada, tuleb pühenduda ning lõpuks kujuneb elu nii, et sa ei oskagi enam teisiti
elada. Inimesed küsivad tihti, kas ma puhkan ka. Leian, et
puhkus ei seisne kodus teleka ees vedelemises, vaid selles,
kui saan tegeleda millegagi, mis mulle meeldib.
Mida soovitad inimesele, kes tahab hakata tegelema finessiga? Millest peaks alustama?
Fitnessi puhul räägime palju treeningutest, kuid veel
tähtsamaks ja kaelamurdvamaks osaks on tegelikult toitumine. Alustada tuleks sellest, et soovitan lasta koostada
endale toitumiskava, uurida palju internetist erinevaid foorume ning artikleid, veel parem, kui on võimalik konsulteerida eratreeneriga. Treeningutesse ja toitumisse tuleb suhtuda positiivselt, lasta sellel kujuneda loomulikuks osaks
oma elust. Eesmärgiks ei pea olema võistlused, vaid hea
väljanägemine ja enesetunne. Kõik õnnestub paremini ning
tulemused tulevad kiiremini, kui olla rõõmsameelne ja
pingevaba.
Millega tegeled trennivälisel ajal?
Trennivälisel ajal töötan kahes kohas, lõpetan õpinguid
meditsiinis ja üritan võimalikult asjalikult päeva sisustada.
Palju kulub aega ka järgmise päeva söögi valmistamisele.
Suvel õppisin disc-golfi mängima ja veetsin mitmeid õhtuid
seiklusparkides turnides. Nüüd, kui õues enam olla ei kannata, õppisin kitarri mängima.
Mariliis Liivi küsitles Kristiina Tänavots

Valgust mõtetesse, soojust südametesse, imelist
advendiaega ja jõuluootust soovib vallavalitsus.
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Valiti uus Haljala valla
noortevolikogu koosseis
Novembri alguses toimusid Haljala valla noortevolikogu
III koosseisu valimised, mille raames esitasid enda kandidatuuri noortevolikogu töös osalemiseks 7 noort. Haljala
noortevolikogu III koosseisu liikmeteks on Anu Pohla, Ailet
Kalde, Simo Atso, Marten Must, Sirelin Iiris Sammalpärg,
Sven Rannar, Raul Altmäe.
Noortevolikokku sai kandideerida iga 14-26 aastane
noor, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald või kes õpib Haljala Gümnaasiumis. Haljala Noortevolikogu on valla noorte huvide eest seisev kasumit mittetaotlev noorteühendus, kuhu kuuluvad vabatahtlikkuse
alusel Haljalaga vallaga seotud noored.
Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:
* rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
* omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
* saada heaks kodanikuks;
* aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
* tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Minu kolmas kuu Eestis
Aeg lendab väga kiiresti ja nii olin tegelikult väga üllatunud, kui mulle meenutati, et taaskord on aeg hakata minu
igakuist artiklit kirjutama. Elu Haljalas veereb üpris tavapärast rada ning millestki väga huvitavast justkui ei olegi
rääkida.
Siiski-siiski – Eestis tähistatav isadepäev oli minu jaoks
väga huvitav kogemus, sest see on lihtsalt palju armsam kui
Saksa versioon! Saksamaal peetakse isadepäeva hoopis
Taevaminemispühal (neljapäev nelikümmend päeva pärast
lihavõtteid) ning pigem on päev tuntud meeste-, kui isadepäevana. Tihti kasutavad mehed seda päeva hoopis ettekäändena veidi napsu võtta ning üheskoos pidu pidada.
Seepärast oligi hea näha, et siin, Eestis, valmistusid isadepäevaks alguses hoopis lapsed ja noored, et isale pidupäevaks kaart teha.
Kaheksandal novembril korraldasid valla allasutused
noortekeskuse majas perepäeva. Lapsed tulid koos oma
vanematega, meisterdasid käsitöövidinaid ning maitsesid
terviseleti pakutavat. Ja muidugi oli kõigil võimalus rahvamajas osta erinevaid kooke. Oli väga tore päev, minu jaoks
tegi ürituse eriti vahvaks võimalus näha noori, keda muidu
näen ainult lasteaia või noortekeskuse keskkonnas, veidi
teistsugustena – koos oma vanematega.
Ühe nädalavahetuse veetsin ka koos teiste vabatahtlikega metsamajas Pärnu lähedal. Matkasime imekaunis
metsas ja veetsime üliägedad päevad eemal igapäevaelu
stressist ning rutiinist. Üks mitte nii tore kogemus seoses
sellega – tuli välja, et reedesed bussid Tallinnast Haljalasse
on väga täis, mistõttu ei õnnestunud mul end viimasele
bussile pressida. Pidin hääletama. Viimane osutus aga üllatavalt lihtsaks ning õnneks mitte üldse hirmsaks lühiseikluseks.
Eelmisel nädalavahetusel külastasin naaberriik Läti pealinna Riiat. Muidugi kohtusime Lätis peatuvate vabatahtlikega. Kuna Riia tundus mulle palju rohkem suurlinna moodi
kui Tallinn, läks mul päris mõni tund, et sellega ära harjuda
ja hakata linna tunnetama. Riia vanalinn on väga ilus, samuti Riia valgusfestival. Paljud valgusinstallatsioonid olid
üle linna laiali, mistõttu tekkisid erinevatele majadele väga
kaunid pildid. Osad tegevused leidsid aset otse tänaval.
Siiski pean maatüdrukuna ütlema, et mulle meeldib Riia
väga, aga kui võrdlen seda Tallinnaga, siis tuleb tunnistada,
et eelistan siiski viimast.
Välismaal käies sain järsku aru ka sellest, kui palju olen
tegelikult juba harjunud eesti keeles rääkima – rohkem kui
korra ütlesin lätlastele “tere”, “aitäh” ja “vabandust”. Eesti
keel on küll väga ilus, aga no see grammatika… Minu jaoks
TÄIELIK segadus. Aga no, ma arvan et kõik, kes õpivad saksa keelt, ütlevad sama minu emakeele kohta. Niisiis, olen
ikka veel Eestis õnnelik ja armastan seda maad ajaga üha
rohkem.
Johanna Lamp
EVS vabatahtlik Haljala Noortekeskuses
Tõlkis: Greete Toming
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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.
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Õppekohtade arv Haljala vallas
Viimastel aastatel on Eestis tervikuna, Lääne-Viru maakonnas ja samuti ka meie vallas muutunud õppekohtade
vajadus põhikoolis, kuid veelgi rohkem gümnaasiumiastmes. Õpilaste arv Haljala Gümnaasiumis on oluliselt
vähenenud, õpilaskohtade arv ei täitu ning koolimaja on
alarahvastatud.
Käesoleval õppeaastal tõi gümnaasiumiastmesse juurde
õpilasi korvpalli valikaine õpetamine, kuid õpilasi on ikkagi
vähe ja nii ei ole võimalik meil tagada gümnaasiumi jätkusuutlikus. Õpilaste arvu vähenemisega vajab Haljala Gümnaasiumi õppekohtade seisund hindamist ning optimeerimist koolis tervikuna. Koolivõrgu korrastamisel peab jälgima, et üldharidus jääks võrdväärselt kättesaadavaks kõigis kooliastmetes ja muudatused aitaksid eeskätt kaasa
üldhariduse kvaliteedi tõstmisele kodukohas.
Üldhariduse kvaliteedi tagamisel on määrav tähtsus 1.
septembril 2010 jõustunud uuel põhikooli- ja gümnaasiumiseadusel, 1. septembrist 2011 rakendunud uuendatud põhikooli riiklikul õppekaval ja gümnaasiumi riiklikul
õppekaval. Nendes dokumentides on ette nähtud ootused ja lähenemine üldkeskharidusele ja selle kvaliteedile,
mida Haljala Gümnaasium on edukalt püüdnud täita vaatamata kõrgele hinnale. Riigi poolt eraldatud vahenditest ei
ole võimalik väikesearvulist gümnaasiumiastet üleval hoida. Lisavahendeid leitakse kohaliku omavalitsuse eelarvest. Aitäh mõistva suhtumise eest Haljala vallavolikogule.
Valla arengukavas aastateks 2014-2020 haridusvaldkonna üks prioriteetidest on koolivõrgu korrastamine. Valla
arengukavas on nenditud, et „valla üldhariduskooli õpilaste arv on kahanemistendentsiga, mis seab gümnaasiumiastme jätkusuutlikkuse ja ülalpidamise kahtluse alla. Õpilaste arvu vähenemine avaldab mõju vallapoolsele kooli
rahastamisele, väheneb ka riigipoolne hariduskulude eraldis. Omavalitsus sõltub hariduse korraldamisel vabariigi
seadustest ning hariduspoliitikast ja omavalitusüksuste
omavahelisest koostööst.“
Haljala vallas on peale Põdruse algkool-lasteaia (2005.
aastal) ja Aaspere põhikooli (2007. aastal) tegevuse lõpetamist jäänud üks munitsiaalüldhariduskool - Haljala Gümnaasium. Tänane Haljala Gümnaasium on võimeka pedagoogilise kaadriga, uuendustele avatud organisatsioon,
mis on saavutanud kogukonna usalduse - valdav osa valla

lastest õpib kodukoolis. 2013/2014 õa õppis kokku 280
õpilast, sellest põhikoolis 237 ja gümnaasiumis 43 õpilast.
Hetkel õpib koolis 274 õpilast, sellest põhikoolis 228 ja 46
gümnaasiumis. Gümnasistide arv suurenes tänu korvpalli
poistele, kes asusid Haljala gümnaasiumi õppima naabervaldadest.
Kooli arengu seisukohalt on oluline kooliealiseks saajate
(7aastaste laste) arvu muutumine sünnistatistikaga võrreldes, mis erineb tänu sisse- ja väljarändele ja on seega raskesti prognoositav. Siiski esitan ligikaudse prognoosi lähiaastate kohta.
Sündivus ja prognoos 2006-2017

Märkus: sündivuse prognoos aastail 2014-2017 17-20 last aastas.
Allikas: vallavalitsuse andmed, oktoober 2014.
Kahjuks on juba 2014. aasta laste prognoosarv üle hinnatud võrreldes sünnistatistikaga. Kuna päevakorral on investeerimisettepanekute tegemine Haridusministeeriumile,
peaksime tõesti objektiivselt suutma analüüsida hetkeolukorda läbi õpilaskohtade arvu. Et mitte valesid otsuseid
teha emotsioonide pinnalt, vaadakem silma arvudele. Sellest, kuidas koolivõrgu optimeerimine vallas areneb,
kirjutame ja arutame ka järgmistes vallalehtedes.
(Järgneb)
Inge Laiv
direktor
Haljala Gümnaasium

Haljala vallas asus tööle uus piirkonnapolitseinik
Oktoobris toimusid Eesti
politseis struktuurimuudatused, millega seoses vahetus ka Haljala vallas piirkonnapolitseinik. Endine piirkonnapolitseinik jätkab politseiteenistust teisel ametikohal. Uus piirkonnapolitseinik olen mina, Konstantin Lepik, ja minu teeninduspiirkond koosneb Haljala, Vihula ja Viru-Nigula vallast ning Kunda linnast.
Seoses muudatustega
muutusid piirkonnapolitseinike ülesanded. Enam ei tegeleta patrullitööga, vaid põhirõhk on arendada koostööd
kogukonnaga. See tähendab, et esmalt tuleb määratleda
olulised probleemid ja siis hakata leidma neile lahendusi.
Seda kõike saab teha suheldes kogukonnaga.

Haljala vallas olen ka varem politseitööd teinud, kuid
kindlasti läheb mul aega, et ennast kurssi viia siin elava
kogukonna probleemidega. Seega loodan heale koostööle
ning kiirele infovahetusele kogukonna ja politsei vahel.
Vastuvõtule, Haljalas Tallinna mnt 13, saab tulla iga kuu
esimesel kolmapäeval kell 9-11. Minu kontaktid on tel.
5664 4251 (helistada võib ka väljaspool vastuvõtuaega); epost konstantin.lepik@politsei.ee.
Noortega ja ennetustööga hakkab tegelema noorsoopolitseinik Sigrit Hang, kelle tööülesandeks on eranditult
koolide, lasteasutuste ning alaealistele suunatud politseitöö. Sigrit Hangiga saab kontakti telefonil 5885 6786;
sigrit.hang@politsei.ee.
Lisaks hakkab piirkonnas tööle menetleja Ingrid
Opmann, kes tegeleb põhiliselt väärteomenetlustega.
Tema kontaktideks on telefon 53032130 ning e-post
ingrid.opmann@politsei.ee
Konstantin Lepik
piirkonnapolitseinik

Näitus ootab vaatajaid, raamat lugejaid

la pärimuse varasalvest ning kirjandushuvilised said end
Haljala rahvamajas ja raamatukogus on võimalik vaadata
proovile panna vanade mõistatuste lahendamisel. Ega see
novembrikuu lõpuni karikaturist Priit Koppeli näitust. Priit
nii lihtne olnudki.
Koppel kohtus Haljala inimestega 14. novembril ning selgitas huvilistele karikatuurimaailma olemust: millised on
Maiga Parksepp
nõuded karikatuurile; mida joonistades silmas pidada; kas
karikatuurid toovad
Eestis leiva lauale; kas
karikatuur peab üldse
naljakas olemagi jpm.
Üritusel osalesid ka
Lääne-Virumaa koolide
kunstiõpetajad.
17. novembril toimus
järjekordne kirjandusringi kohtumine. Külas
olid raamatu „Haljala
kihelkonna suuline pärimus“ koostajad Külli
Heinla ja Reet Markin,
kes selgitasid, kuidas
tekkis raamatu idee ja
miks sai see välja antud.
Külli ja Reet lugesid ka
lustakaid lugusid Halja- Külli Heinla ja Reet Markin kohtumisel kirjandusringiga.
Foto: M. Parksepp
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Kes Sa oled, Maiga Parksepp?
Töötad augustist alates Haljala Vallaraamatukogu
juhatajana. Palun tutvusta end vallalehe lugejale.
Olen Maiga, abielus ja kahe tütre ema. Haljala vallas olen
elanud aastast 1996, esialgu Essus, siis kolisime Haljalasse.
Koolis käisin Rakvere 3. Keskkoolis ja peale seda õppisin
Viljandi Kultuurikoolis klubitööd näitejuhtimise lisaerialaga. Sel ametil ma kaua ei töötanud, sest kooli lõpetamine
sattus aega, kui kultuurimajasid hakati massiliselt sulgema.
Elu viis mind aga Viljandisse õppima tagasi, nüüd on kooli
nimi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja erialaks
valisin raamatukogunduse ja infoteaduse. Kooli lõpetasin
2009. aastal. Juba õppimise ajal läksin tööle Lääne-Virumaa Keskraamatukogusse, Haljala gümnaasiumi kooliraamatukoguhoidja koha vabanedes asusin tööle kooli ja
nüüd töötan Haljala vallaraamatukogu juhatajana.
Millised on Sinu tööülesanded ja väljakutsed?
Haljala Vallaraamatukogu nimi ühendab endas nelja
raamatukogu – Haljala, Aaspere, Varangu ja Haljala Gümnaasiumi raamatukogu. Minu otsene tööülesanne on tegeleda raamatute ja õpikute tellimise, säilitamise ja laenutamisega Haljalas. Aga lisaks on veel palju muud, millega üks
raamatukoguhoidja peab tegelema – korraldama kirjandusüritusi, koolitama lugejaid ja ennast. Tänapäeval ei piisa ju sellest, kui raamatukogu uks on lahti ja ruum soe. Raamatukogu peab olema nähtav ka internetis. Praegu veel
raamatukogul oma kodulehte pole, küll aga oleme olemas
sotsiaalmeedias. Meie facebooki-lehelt leiab igasugust
infot tähtpäevade, ürituste, kultuuriinimeste sünnipäevade, raamatukogu enda tegevuse kohta. Seal anname ka
teada, kui raamatukogude lahtiolekuaegades peaks muudatusi olema. Et ka vanemad inimesed jõuaksid järge pidada internetis toimuvates arengutes, üritan neid jõudumööda koolitada. Minu tööülesannete hulka on arvatud ka
Haljala vallalehe toimetamine ja küljendamine, praegu läheb juba neljas hooaeg.
Tööalaseks väljakutseks on ikka see, et lugejatele meelepärane olla. Kuna nelja raamatukogu peale on kolm töötajat, pidime vähendama raamatukogudes lahtiolekuaegu.
Väga loodan, et kõik lugejad leiavad endale sobiva aja, et
raamatukogu külastada. Alati on oodatud vallakodanike
ettepanekud ja ideed, kuidas raamatukogutööd paremini
korraldada. Kui kuskil valla kaugemates nurkades on inimesi, kes tahaksid laenutada raamatuid, aga ei saa transpordi puudumise tõttu seda teha, võiksid nad endast teada
anda ja me saaksime korraldada kojukandeteenust. Sellisel
juhul peaks muidugi teadma, millist raamatut soovitakse.
Kui kodus on olemas internetiga arvuti, saab kasutada raamatu leidmiseks raamatukogude andmebaasi.
Ka vallalehe tegemine on paras väljakutse. Tahaks ju ikka, et see oleks parem ja huvitavam, aga aega selle töö

Vallavanema veerg

jaoks napib. Eriti kurvaks teeb, kui kuuled, et keegi kritiseerib õelalt meie artiklite kirjutajaid. Mitte keegi, kes selles lehes valla sündmustest kirjutab, ei ole ju ajakirjanik ega
saa selle eest tasustatud. Tahaksingi väga tänada vallalehe
kaasautoreid ja julgustada kõiki valla inimesi kirjutama.
Kindlasti toimub valla piires palju huvitavat ja kus oleks
veel parem avaldada infot kui mitte tasuta koju käivas lehes. Ka võib iga kodanik anda teada leht@haljala.ee, kui ta
ei soovi, et tema nimi avaldatakse sünnipäevaõnnitlustes.
Lehe näo kujundavad vallainimesed ise.
Millega tegeled vabal ajal?
Ega mul mingeid erilisi hobisid pole. Armastan väga lugeda, muusikat kuulata, vahel teen ka näputööd. Pean tunnistama, et olen arvutisõltlane. Kõige suuremaks rõõmuks
on, kui saan olla koos oma kalli perega. Siis nagu polegi vaja
midagi teha, lihtsalt on hea koos olla. Suviti reisime Eestis,
siin on nii palju avastada.
Millisena tahaksid näha Haljalat kümne aasta
pärast?
Ma siiralt loodan, et meie vald on jätkusuutlik. Et Haljala
kui mõnus ja turvaline elamispaik meelitab siia palju aktiivseid, rõõmsaid ja toimekaid inimesi. Raamatukogule sooviksin uusi ja avaraid ruume ning muidugi palju kirjandushuvilisi lugejaid.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.10.2014
1. Määrati toimetulekutoetus viiele toetust vajavale isikule
kokku summas 554.82 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas 435 eurot.
2. Kiideti heaks Aaspere külas Kõrgevälja kinnistu 2014.
aasta Hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Kõrgevälja kinnistul Aasperes vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
rajamine” ja anti kasutusluba.
3. Anti kasutusluba Aaspere külas Trahteri tee tänavavalgustusele.
4. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks ühele isikule.
5. Tehti vallavolikogule ettepanek omandada vallale Põdruse külas, Kodupaiga kinnistul asuvad kaks korteriomandit.
Vallavalitsuse istungil 29.10.2014
1. Nõustuti AS-le Green Marine jäätmeloa väljastamisega
ohtlike jäätmete kogumiseks ja olmejäätmeveoks majandus- ja kutsetegevusena.
2. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Kavastu külas Vahtra
maaüksuse kaitsme nimivoolu suurendamiseks.
3. Väljastati projekteerimistingimused viilhalli-masinakuuri
projekteerimiseks Põdruse külas asuvale Anilepa kinnistule.
4. Esitati Vabariigi Presidendile ettepanek Viivi Voorandi
autasustamiseks Valgetähe V klassi teenetemärgiga.
5. Tehti ettepanekud täiendada Lääne-Viru maakonna
arengustrateegiat 2030 eelnõud Haljala valla jaoks oluliste
objektidega. (Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030
eelnõu on pandud avalikule arutelule. Eelnõuga saab tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse veebilehel. Kõik ettepanekud, täiendused, parandused on oodatud saadetuna e-kirjana aadressil mati.jogi@laane-viru.maavalitsus.ee kuni
05.detsembrini 2014.)
6. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala Vallaraamatukogu nõukogu volituste aega kahelt aastalt neljale aastale
ja esitati vastav eelnõu.
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Vallavalitsuse istungil 05.11.2014
1. Väljastati ehitusluba Võle külas Männiku kinnistu elektrivõrguga liitumiseks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Rakvere mnt 33
maaüksuse elektrivõrguga liitumise projekti koostamiseks.
3. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja perioodiliselt
mitteliitunuks.
4. Tehti vallavolikogule ettepanek muuta määrust „Huvihariduse toetamise kord“ selliselt, et toetust Rakvere Muusikakooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks antakse III klassis 80% ja III-VII klassis 100% ja esitati vastav eelnõu.
5. Esitati volikogule eelnõu Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja palgajuhendi muutmiseks.
Vallavalitsuse istungil 12.11.2014
1. Määrati toetus isikliku abistaja teenuse eest tasumiseks
ühele isikule.
2. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus, Võsu mnt 23 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
3. Väljastati projekteerimistingimused Tallinna mnt 21d
hoone rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja kasutusotstarbe muutmiseks tootmis- ja laohooneks.
4. Tehti volikogule ettepanek kinnitada Põdruse külas asuva Männimäe kinnistu enampakkumise tulemused.
5. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
6. Nõustuti Haljala Jõululaada korraldamisega Haljala
Rahvamajas 20. detsembril 2014.
Vallavalitsuse istungil 19.11.2014
1. Väljastati ehitusluba Aasu külas, Vaimu maaüksusel asuva elamu rekonstrueerimiseks ja abihoone püstitamiseks.
2. Väljastati kasutusluba Metsvindi tee 1 liitumispunktile.
3. Anti kirjalik nõusolek Sauste külas Rünka kinnistul kuuri
laiendamiseks.
4. Väljastati projekteerimistingimused mikrotorusüsteemi
ja sinna puhutavate fiiberoptiliste sidekaablite ehitusprojekti koostamiseks Haljala valla territooriumil.

Alates 1998. aastast tähistatakse Eestis 26. novembril
kodanikupäeva. Sellel päeval on saanud heaks traditsiooniks tunnustada meie hulgas vastutustundelisi ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma paistnud Eesti kodanikke,
kes on märkimisväärselt panustanud ühiskonna elu ja
kodanikukasvatuse edendamisele. Igal aastal valitakse välja ka aasta kodanik.
Kodanikupäev on pühendatud nii Eesti kodanikule kui ka
kõigile Eestis elavatele inimestele olenemata nende rahvusest ning nende õigustele ja kohustustele. Märkamise ja
tunnustamise eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja ühtlasi tõsta kodanikuuhkust. See aitab ühes Iseseisvuspäeva ja Võidupühaga kaasa isamaalisuse ja riikluse
hoidmisele Eesti elanikkonna hulgas, mis arvestades tänast olukorda rahvusvahelisel areenil, teeb meid veelgi
tugevamaks ja kokkuhoidvamaks.
Riigikogu analüüsis hiljuti olulise tähtsusega riikliku
küsimusena Eesti kodanikuühiskonna väljavaateid, keskendudes kodanikuühiskonna arendamisele ja kodanikuaktiivsusele. Kandev roll kodanikuühiskonna arenemisel on
tuhandetel vabaühendustel, kes omakorda on ühiskonnas
sotsiaalse ja kaasava kapitali ankruks. Avatud arutelus tõdeti Toompeal, et Eesti riik tervikult koos omavalitsustega
on üsna kõrgeltarenenud, sotsiaalselt aktiivne vabakonnaga riik. Vabaühendused ise aga väga olulised partnerid
omavalitsustele, kes võiksid täita usaldusväärselt ka mitmeid avalikke ülesandeid. Eesti kehtiv õiguskord annab selleks suurepärase võimaluse halduslepingute sõlmimise
näol. Hiljuti avalikustatud uuring „Vabatahtlikus tegevuses
osalemine Eestis 2013“ tõdeb, et iga kolmas Eesti elanik on
viimase aasta jooksul osalenud vabatahtlikus tegevuses.
See on väga olulise väärtusega tulem. Siinkohal tänan panustajaid kodanikuaktiivsuse eest ning soovin kõigile head
kodanikupäeva.
Novembrikuu viimasel pühapäeval tähistame esimest
advendipüha. Küünlaleegi paistel mõelgem ligimesele, enda lähedastele. Valgust teie mõtetesse, soojust südametesse, imelist advendiaega ja valget jõuluootust.
Leo Aadel
vallavanem

Verekeskus kutsub Haljala
doonoripäevale
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui
ka püsidoonoreid verd loovutama 3. detsembril Haljala
rahvamajja kell 10.00-12.30.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on
Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel
üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Doonorite verd
kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste
haiguste puhul. Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt
www.verekeskus.ee ja Facebooki fännilehelt “Doonorid ja
Sõbrad” http://www.facebook.com/#!/DoonoridjaSobrad

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 18.11. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Margus Punane, Peeter Orgmets, Aleks
Strazdin, Riina Tamberg, Greete Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Koidu Saamot ja Tiit Toming.
Otsustati: 1. Kinnitada vallavalitsuse liikmeks Toomas
Varek`i asemele Veiko Veiert.
2. Muuta huvihariduse toetamise korda. 1. jaanuarist
2015 hüvitatakse Rakvere Muusikakooli kooliteenuse
maksumusest I – II klassis 80 % õpilaskoha maksumusest ning III –VII klassis 100 % õpilaskoha maksumusest.
3. Kehtestada alates 01.jaanuarist 2015 vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseis.
4. Maksta vallavanem Leo Aadelile seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel hüvitist kuni 335 eurot kuus.
5. Muuta Haljala Vallaraamatukogu põhimääruses nõukogu liikmete volituste tähtaega seniselt kahelt aastalt
nelja aastani.
6. Osta korteriomandid Põdruse külas, Kodupaiga kinnistul korterid nr 11 ja 12.
7. Kinnitada kirjaliku enampakkumise tulemused ja
võõrandada Põdruse külas asuv Männimäe kinnistu
katastritunnus 19003:002:0207, pindala 14 399 m2,
sihtotstarve tootmismaa 100%.
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Haljala Valla Sõnumid

November 2014

Vanast uus
Varangu Külaselts on
jõudnud õpitubade projektiga „Õpime ja meenutame“
poole peale. Selle käigus
oleme omandanud palju
uusi oskusi ja saanud huvitavaid ideid. Viimati toimunud töötoas, novembris,
õppisime, kuidas anda vanadele mööbliesemetele
teine väljanägemine. Proovitööks kasutasime vana taburetti, mis sai uue välimuse kasutades lakki, värvi ja
salvrätikutest väljalõigatud
kaunistusi. Seltsimajas ongi
mitu vana tooli, mis jäävad
osavate käte ootele.
Detsembris valmistame
erinevaid küünlaid. Nüüd
on seltsimajja soetatud Big
Shot masinaga võimalik
kaarte valmistada ja miks
mitte tehagi selle aasta jõulukaardid ise oma kätega.

VÕRKPALL
TÄISKASVANUTELE
ESMASPÄEVITI
19.00-20.30
HALJALA VÕIMLAS
TASUTA!
TREENER AIKI LAI
TEL. 56560240

Urve Kingumets

LUCIA-kontsert seekord juba
9. detsembril
Eks ta pisut vara saab olema, aga kõik selle detsembrinädala õhtud on rahvamajas juba hõivatud.
Lucia on lastel valitud.
Kooride Lauluingli nominendid minu enda jaoks välja mõeldud. Aga nende nimed saate muidugi alles siis
teada, kui kuulama tulete.
Seekordne laulupeo-aasta on laululises mõttes “hea
lõikuse” andnud. Kõik koorid ei saanud küll Tallinnasse
- mis teha, kui konkursunärv
teeb n.ö. oma töö, aga lauljate areng ilusa kõla suunas oli võrratu. Seda märkisid žüriiliikmed ka.
Lucia-kontserdil astuvad lavale parimad lauljad ja nimekiri neist traditsiooniliselt kenasti pikk! Kõik nad väärivad
seda, et teie, hea Haljala rahvas ja kaugemaltki, neid kuulama ka tuleksite! Viimast korda on Haljala jõululaval minu
”peainglid” - Elis Emma, Kelly, Aleks… Viimast korda laulab
jõululaule gümnasistide kvartett…
Kohtume siis teisipäeval, 9.detsembril kell 19.00 Haljala
Rahvamaja suures saalis.

Õnnitleme vanemaid...
Kairiin Arula ja Andi Kingumets
Äli Kingumets 09.10.2014
Mirja Einard ja Jüri Nigul
Tormi Nigul 25.10.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

Teie Viivi Voorand

Kultuurikalender
07.12. 11.00. Umbro riiete ja jalatsite müük
09.12 19.00 Lucia-päeva kontsert
11.12. 19.00. Teatriõhtu. Ott Sepa stand-up
etendus "Ott Sepp tõuseb üles". Piletid eelmüügis 14.ja 16.18.12. 18.00. Gümnaasiumi jõulupidu
19.12. 09.00. Gümnaasiumi aktus-kontsert
20.12. 09.00. Jõululaat. Lisainfo tel. 55620880 Aivo
21.12. 12.00. Kodustelaste jõulupidu. Laste jõuluetendus "Jäljed lumel"
21.12. 13.00. Memme-Taadi jõulupidu
27.12. 19.00. Rahvamaja vana-aasta pidu.
Näiteringi uuslavastuse esietendus. Tantsuks mängib
"Ansambel". Laudade broneerimne. tel. 50444.
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Maie ja Viktor Trofimovit
kuldpulmapäeval!

