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Vallavanema veerg
Küllap on lehelugeja märganud viimaste lehenumbrite
juures muutusi nii lehe mahus kui sisus. Varasema nelja
lehekülje asemel ilmub leht kahe leheküljelisena ning sisu
ja tekst on ehk liiga kantseliitlikud. Lehe küljendamine ja
keeleline toimetamine on jätkuvalt kooli korraldada ning
ametlikud teadaanded vallavalitsuse poolt avaldada.
Vallaleht on täpselt nii loetav, kui loetavaks teevad
selle meie enda vallakodanikud. Tegemised ja juhtumised
külades, mälestused ja meenutused minevikust ning
muud toredad lood elust enesest on kaastööna
teretulnud lehes avaldamiseks. Seega kutsun paljusid
üles oma lugusid avaldama, mis võib vallalehe muuta taas
sisukaks ja mahukaks.
Veel selle aasta lõpus kuulutab vallavalitsus välja
riigihanke vallale majanduslikult ja tehnoloogiliselt
sobivaima kaugküttelahenduse leidmiseks ning energiasäästliku arengu kavandamiseks. Meie peamiseks
eesmärgiks on tagada soojamajanduses pikaajaliselt
stabiilne soojusenergia tarne tarbijatele ning samas ka
võimalikult madal soojusenergia hind. Valla hallatavad
asutused ja korterelamud moodustavad ühise kaugküttevõrgu, kus mõlemad pooled peavad oluliselt
pingutama. Vallavalitsus taastuvenergialahenduste
leidmisel ja munitsipaalobjektide soojustamisel ning
korteriühistud elamute energiatõhusal renoveerimisel.
Unustada tuleb siinkohal alalhoidlikus ning tuletada
majanaabrile meelde tema võlakohustusi, mis omakorda
võib takistuseks olla renoveerimislaenu taotlemisel. Riik
on täna suunanud väga suured rahalised vahendid läbi
KredEx-i, et toetada elamuid parima energiasäästu
saavutamisel.
Vallavanem Leo Aadel

Haljala Lasteaed Pesapuu – 45

Hommikuti kilkeid kajab,
ellu ärkab meie maja ,
Lapsed tarkust saavad siit,
45 aastat olnud nii…
Haljala Lasteaed Pesapuu
tähistas novembrikuu esimesel nädalal oma 45.
sünnipäeva.
Ettevalmistus pidustusteks algas varakult –
rühmade kaunistamise, näituste korraldamisega.
2. novembril – lasteaia
päris õigel sünnipäeval –
toimus lastele ja töötajatele

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil
24.10.2011:
1. Kinnitati 2011. aasta
oktoobrikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused üheteistkümnele toetust vajavale
isikule kokku summas
1511,48 eurot ja määrati
ühekordne sotsiaaltoetus üheteistkümnele
toetust vajavale isikule
kokku summas 896,5
eurot.
2. Määrati sünnitoetus sünni registreerinud lapsevanemale.
3. Määrati matusetoetus
kolmele isikule.
4. Kinnitati eelkooliealistele lastele ja Haljala
Gümnaasiumis õppivatele 1.-4. klassi õpilastele tehtava jõulupaki
hinnaks kuni 2,00 eurot.
5. Määrati sotsiaaltoetus
toidukulude hüvitamiseks ühele lasteaia lapsele, neljale gümnaasiumi õpilasele.
6. Määrati Haljala Vallavalitsuse esindajaks Haljala Gümnaasiumi pedagoogide atesteerimiskomisjoni vallavanem
Leo Aadel.
7. Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Haljala
valla kohalike teede/
tänavate 2011/2012 aasta talihoole“ tulemused.

8. Nõustuti Põdruse külas
asuva Kasesalu katastriüksuse ostueesõigusega
erastamisega hoonete
omanikele.
9. Hõivati ja võeti arvele
Haljala alevikus Uus tn 4
asuv tuletõrje veehoidla.
10.Väljastati Janek Eevaldile raieluba ühe leinakase ja nelja hõbekuuse
langetamiseks Veskijärve tn 3 asuval kinnistul.
11.Nõustuti Uus tn 24a
katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks Uus tn
24a ja Uus tn 24b.
12.Muudeti ja kinnitati Haljala Gümnaasiumi personali koosseis tagasiulatuvalt alates
01.09.2011.a.
Vallavalitsuse istungil
02.11.2011:
1. Kooskõlastati Kandle
külas Vanapere maaüksusele, Kisuvere küla
Sireli maaüksusele, Haljala alevikus Laute maaüksusele, Auküla külas
Oro maaüksusele ja
Idavere külas Keskvälja
maaüksusele hajaasustuse veeprogrammi raames rajatavate puurkaevude asukohad.
2. Nõustuti E20 TallinnNarva maantee Haljala
liiklussõlme ehitamise
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käigus Haljala-Liiguste
tee sulgemise pikendamisega kuni 18. novembrini, kui avatakse
T23 Rakvere-Haljala
teeosa.
3. Väljastati projekteerimistingimused Eesti
Energia Võrguehitus
AS`le „AS Viru ÕLU
liitumine keskpingel“
projekti koostamiseks ja
OÜ Bellus Beds tootmishoone laienduse
projekteerimiseks Haljala alevikus Rakvere mnt
23c asuvale kinnistule.
4. Väljastati ehitusluba
Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ-le Haljala alevikus
Võsu mnt ja Uue tn
ristumisel olevale reoveepumpla liitumispunktile.
5. Määrati ühele õpilasele
toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2011/2012
õppeaastal.
6. Eraldati vallaeelarve
reservfondist:
- MTÜ-le Lääne-Viru Turism, 600 eurot projekti
„Virumaa loodus-, lõõgastus- ja kultuuripuhkus
tuntuks välisturgudel“
Haljala valla poolseks
kaasfinantseerimiseks;
-153,35 eurot Haljala jäätmejaama tehnilise valveseadme täiendamiseks;
- 2640 eurot Haljala ale-

Rõõmus lasteaiapere pidu pidamas
pidulik ja lõbus sünnipäevapidu. Kõlasid laste ja õpetajate ansambli esituses
rõõmsad sünnipäevalaulud,
luuletused, laulu- ning tantsumängud. Iga rühma jaoks
oli lasteaia köögis valminud
kaunis rühmanimeline sünnipäevatort. Lõunalaud oli
sellel päeval kaetud eriti
pidulikult.
4. novembril toimus
sünnipäevapidu endistele
töötajatele, koostööpartneritele ja kogukonnale.

Pidulik kontsert-vastuvõtt
toimus lasteaia saalides
ning esmalt esitasid vanema rühma lapsed etenduse
„Breemeni linna moosekandid“ ainetel. Esiettekandele tuli lasteaia õpetaja
Leili Viira loodud, praegust
personali tutvustav, poeem.
Endised juhatajad ja töötajad meenutasid soojalt lasteaia arengut erinevatel ajaetappidel.
Pärast ekskursiooni
mööda vast renoveeritud

maja esines lasteaia töötajate lustakas estraaditrupp.
Täname kõiki külalisi
õnnitluste ja heade soovide
eest.
Sügav kummardus ja
südamlik tänu lasteaia kollektiivile, tänu kellele antakse Haljalas jätkuvalt
kvaliteetset alusharidust.

viku tiikide saneerimistööde ettevalmistamiseks;
-227,04 eurot Haljala Lasteaed Pesapuu tuletõkkeuksele magnetsulguri paigaldamiseks;
- 80 eurot Haljala valla
mälumänguvõistkonna
osavõtutasu tasumiseks,
osalemisel omavalitsusüksuste mälumängu
sarjas “XII Eesti Maakilb,
201112012“
7. Väljastati Jüri Sikkut'ile
raieluba ühe paju ja
hariliku saare langetamiseks ning ühe hariliku
pärna haru lõikamiseks
Tallinna mnt 9 kinnistul.
8. Tehti volikogule ettepanek seada Essu-Põdruse kergliiklustee alustele mõõdistamata maaüksustele isiklik kasutusõigus Haljala valla kasuks
ja omandada juba mõõdistatud maaüksused
ning esitati vastav eelnõu.
9. Tehti volikogule ettepanek Võsu mnt 4 kinnistu otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks EELK Haljala
Püha Mauritiuse koguduse kasuks ja esitati
vastav eelnõu.
10. Tehti volikogule ettepanek muuta AS Haljala
Soojus põhikirja vähendades nõukogu liikmete
arvu viielt kolmele ja
esitati vastav eelnõu.
11. Tehti volikogule ette-

panek taotleda Keskkonnaministeeriumilt
Haljala alevikus Uue
tänava detailplaneeringu
alal kaheksa riigile kuuluva maaüksuse otsustuskorras võõrandamist
Haljala vallale ja esitati
vastav eelnõu.

ruseks kuni 30 eurot/
tund.
7. Tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 2011
aasta 27. juuli korraldus
nr 300 AS Veolia Keskkonnateenused pakkumuse tagasilükkamise ja
AS Ragn-Sells pakkumuse edukaks tunnistamise kohta.

Vallavalitsuse istungil
09.11.2011:
1. Muudeti Haljala Lasteaed Pesapuu kinnitatud
töötajate koosseisu tagasiulatuvalt alates 03.
oktoobrist.
2. Nõustuti Lihulõpe külas
Künka katastriüksusest
kahe eraldi katastriüksuse Künka ja Kalju
moodustamisega.
3. Nõustuti Tallinna mnt 46
katastriüksusest kahe
eraldi katastriüksuse
Tallinna mnt 44 ja Mäeotsa moodustamisega.
4. Nõustuti Kunda metskonna neljateistkümne
katastriüksuse moodustamisega maa riigi omandisse jätmiseks.
5. Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜle Põdruse külas Aida
kinnistu liitumiseks ja
Lihulõpe külas gaasitrassi sidevõimenduse
rajamiseks.
6. Kinnitati Haljala Rahvamaja ümbritseva territooriumi kasutamisel
vabaõhuürituse läbiviimiseks võetava tasu suu-

Riina Tamberg
Haljala Lasteaed Pesapuu
direktor

Vallavalitsuse istungil
16.11.2011:
1. Määrati ühele õpilasele
toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse
hüvitamiseks 2011/2012
õppeaastal.
2. Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ´le Aaspere külas
asuva liitumiskilbi pingestamiseks.
3. Väljastati ehitusluba Vallo Mangus`le Kisuvere
külas Luha kinnistule
ühepereelamu ehitamiseks.
4. Eraldati Haljala vallaeelarve reservfondist
196 eurot avaliku korra
tagamisega seotud kulude katmiseks.
5. Kinnitati täiendavalt korraldatud Haljala-Idavere-Võle piirkonna teede talihoolde pakkumuste tulemused.
6. Esitati volikogule eelnõu
Haljala valla kohalike
maanteede ja avalikult
kasutatavate erateede
nimekirja muutmiseks.

Haljala Valla Sõnumid

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes peab
jalakäija kandma helkurit või kasutama valgusallikat
Kui senikehtinud nõue
kohustas helkurit kandma
vaid kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes, siis uus
liiklusseadus näeb ette
pimeda ajal liigeldes üldist
helkuri kandmise kohustust. Seega, helkurit tuleb
pimeda ajal kanda ka asulas.
Nõuetekohasel helkuril
või selle pakendil peab
olema tähistus CE EN13356
(LS § 11 lg 4). Korralik helkur
on hästi märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt
150m ja kaugtulede val-

gusvihus vähemalt 300m
kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt,
eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede
valgusvihus alles 30-40 m
kauguselt. Pimedas sõites
häirivad juhti veel vastusõitvate autode tuled, kriimustused ja mustus esiklaasil või vihm ja udu. Halb
ilm võib peaaegu poole
võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab.
Halvemal juhul on see vaid

15-20 meetrit, mis ei ole
piisav, et juht suudaks
pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida. Korralik helkur
on auto lähitulede valguses
nähtav juba 130-150 meetri
kauguselt. Autojuhile jääb
siis piisavalt aega, et reageerida ja mööduda helkurit
kandvast jalakäijast ohutult.
Kuidas helkur kinnitada?
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav
võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel peab

kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb rippuv
helkur paela ja haaknõelaga
kinnitada enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele. Helkur peab jääma
rippuma umbes põlve kõrgusele – samal kõrgusel
asetsevad ka sõidukite tuled. Oluline on jälgida, et
helkur jope või mantli ääre
alt välja paistaks. Pimedas
liikudes suurendab jalakäija
ja jalgratturi märgatavust ka
hele riietus.

Lumetõrjest Haljala vallas 2011/2012
Haljala valla kohalike teede ja avalikuks kasutamiseks
määratud erateede lumetõrjet teostatakse Haljala
Vallavalitsuse ja töö teostajate vahel sõlmitud lepingute
alusel.
Tööde teostajad:
OÜ Idavere Mõis (Haljala aleviku teed, tänavad, parklad,
platsid) Lumetõrjetehnika: Case Puma 180 ja Valtra. Tel. 51 13
486
OÜ Aaspere Agro (Aaspere –Vanamõisa, Lihulõpe- Auküla)
Lumetõrjetehnika: K-701; Case Puma 210; Masse Fergusson. Tel.
52 90 643
OÜ Õitseng (Essu – Varangu) Lumetõrjetehnika: T-150K; New
Holland; New Holland laadur. Tel. 53 914 872
OÜ Roodevälja Uustalu (Essu – Põdruse piirkonna teed sh.
Essu – Põdruse jalgtee)Lumetõrjetehnika: John Deere, Belaruss
kopp.
Tel. 52 74 826
Fie Vello Salak (Haljala aleviku tänavate, platside
libedustõrje)Libedustõrjetehnika: Claas Ares 657.
Tel. 56 475 601
OÜ Holgersson (Haljala – Idavere – Võle) Lumetõrjetehnika:
Venieri 1033. Tel. 53 333 314

Kes?Mis?Kus?

Erateel korraldab teehoiutöid (tee remont, lume
lükkamine, teeäärte korrastamine jne) tee omanik ja
kannab sellega kaasnevad kulud. (alus: Teeseaduse § 25

lõige 4. Eratee omanik korraldab tema omandis oleval teel
teehoidu ja on kohustatud looma tingimused ohutuks
liiklemiseks tema teel).
Erateede lumetõrjeteenuse ostmiseks võib pöörduda
järgmiste ettevõtete poole
1. Aaspere piirkonnas Ruix Mõis AS (juhataja Väigo Pihlak
tel. 5052765) 2. Essu – Põdruse piirkonnas OÜ Roodevälja
Uustalu (juhataja Ain Altermann tel. 52 74 826) 3. Essu –
Varangu – Pehka – Kandle piikonnas OÜ Õitseng
(kontaktisik Aare Raudla tel. 53 914 872) 4. Lihulõpe –
Auküla, Haljala – Idavere - Võle piirkonnas (Vendo Ellamaa
tel. 51 65 568; OÜ Eleks Agro kontaktisik Raivo Reinike tel.
56 475 596).
NB! Erateede lükkamine toimub tee valdaja ja töö
teostaja kokkuleppel või kehtiva lepingu alusel. Kuna
erateel korraldab lumetõrjet tee omanik, siis on tema vaba
valik, kellega ta kokku lepib, ülalnimetatud ettevõtted on
vaid üks võimalus.
Riigimaanteedel korraldab lume– ja libedustõrjet
Maanteeamet. Haljala valla haldusterritooriumil hooldab
riigiteid AS Virumaa Teed. AS Virumaa Teed infotelefon 51
18 187
Maanteeameti infotelefon 1510
Sulev Kiviberg, tel. 5 669 4496

Varangu raamatukogu - 60
1. novembril täitus Varangu
raamatukogul 60 tegevusaastat. Sel päeval kutsusin
oma lugejaid ja külalisi
Varangu Seltsimajja, et
tähistada raamatukogu 60.
juubelit väikese peoga.
Seltsiruumides ja raamatukogus sai tutvuda väljapanekuga vanadest raamatukogu dokumentidest
ja näitusega raamatutest,
mis pärit raamatukogu
algusaastatest.

Sünnipäeva juhatas
sisse Haljala Vallaraamatukogu juhataja Elve Veldi.
Mina tegin ülevaate raamatukogu ajaloost läbi kuue
aastakümne. Esinesid Haljala lasteaia Pesapuu väikesed laululapsed, järgnesid
sõnavõtud ja õnnitlused.
Kordaminekuid ja tegusaid
aastaid edaspidiseks soovisid vallavanem Leo Aadel,
valla ja Varangu Külaseltsi
esindajad, raamatukogude

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
03.12. 10.00. Haljala kultuuriselts korraldab
"Loovkoolituse õpituba". Jõuluseadete valmistamine + meisterdamistuba lastele.
06.12. 10.00. Lasteteateri etendus "Merikajaka seiklus"
13.12. 19.00. Luciapäeva kontsert
15.12. 16.00. Kirjandusklubi jõuluõhtu Haljala Perepubis
17.12. 11.00. Sünnitunnistuste pidulik kätteandmine
17.12. 12.00. Kodustelaste jõulupidu. Lasteteatrietendus "Jõulumemme jõulutööd"
18.12. 14.00. Memme-taadi jõulupuu
21.12. 19.00. Haljala Gümnaasiumi algklasside jõulupidu
30.12. 20.00. Rahvamaja aastalõpupidu. Rahvamaja
näiteringi esietendus. Peale etendust mängib tantsuks
ansambel"Ansambel". Piletite ja laudade broneerimine
tel.3250444. Pilet 5.-

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1200
Küljendus: 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

endised ja praegused töötajad, külarahvas. Raamatukogule jagus kingitusi ja
palju lilli. Aitäh! Muusikalist
meelelahutust pakkus Ahti
Bachblum kirjandusliku
kontsertkavaga. Pidu jätkus
kohvilaua, šampuse ja tordiga. Siinkohal soovin oma
lugejatele põnevaid lugemiselamusi ja ootan teid
ikka raamatukokku.

Juubelitorti lahti lõikamas

Korterelamu
rekonstrueerimiseks
on õige aeg

Urve Kingumets
Varangu haruraamatukogu
hoidja

Essu Selts
annab teada:
Alates detsembrist
seltsi ruumides igal
pühapäeval kell 1214 avatud laste
mängunurk. Tule
oma pisikesega
mängima!
Essu Seltsis on
võimalik rentida
ruume üritusteks ja
koosviibimisteks.
Info tel 5521779
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 15. novembril
2011.a.:
Istungil osalesid:
Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik, Olev Lipp,
Jaan Meerits, Jaan Nurk,Esta Pilv, Margus Punane, Liisa
Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep, Toomas Sääsk ja Tiit
Toming.
Otsustati:
1. Võtta ülemkonstaabel Meelis Palloni informatsioon
korrakaitsest Haljala vallas teadmiseks.
2. Anda luba Haljala Vallavalitsusele riigihanke
„Koristusteenuse osutamine Haljalas 2012. aastal“
korraldamiseks.
3. Taotleda Põdruse ja Essu külas asuvatele kinnisasjadele Haljala valla kasuks isikliku kasutusõiguse
seadmist Essu-Põdruse kergliiklustee aluse maa osas.
4. Omandada Essu-Põdruse kergliiklustee alused
transpordimaa otstarbega kinnisasjad.
5. Taotleda Keskkonnaministeeriumilt Haljala alevikus
Tervete tänaval ja Uus põik tänaval asuvate riigile
kuuluvate kinnistute otsustuskorras võõrandamist
Haljala vallale.
6. Lubada Haljala Vallavalitsusel sõlmida Sotsiaalministeeriumiga vara tasuta kasutamise leping kahe
elektriauto Mitsubishi i-MiEV kasutusse võtmiseks.
7. Muuta AS-i Haljala Soojus põhikirja punkti 7.2.
(Nõukogul on kolm liiget varasema viie liikme asemel).

Õnnitleme vanemaid...
Mario Ivanov
Kaili Teer
Jan-Erik Jõesaar

09.10.2011
06.11.2011
09.11.2011

... ja sünnipäevalapsi!
91
Linda Tinnuri
90
Aino Kaasik
86
Seima- Valfriede
Juuro
85
Johannes Soosar
84
Helmi Tamme
83
Heino Laansoo
Irma Apinis
82
Helmi Rätsep
81
Selma Sepp
75
Eljo Sikka
Jaan Tamm
70
Anna Jõeveer
Väino Vospert
65
Jüri Sikkut
Jüri Õispuu
60
Reet Landsberg
Mati Pugri
55
Eve Pihlak
Silvi Telvik
50
Venno Jaaniste
Ene Villers
Urve Kütt
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Jõuluvanal kingid reel
ja nüüd laste juurde teel ...

Kutsuge Jõuluvana
külla!

Telefon taskus
56469548

Meie

Meie
hulgast
hulgast
on
...
onlahkunud
lahkunud

...

Ants Pajuste
19.12.1932–31.10.2011
Milvi Liht
10.01.1932–02.11.2011
Liidia Tõld
22.05.1945–12.11.2011

