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Kuuluvustunne tuleb
traditsioonidest ja
koostegemisest
Inimestel on omapärane komme pidevalt ajaloo ja
juurte juurde tagasi pöörduda. Võimalik, et see tuleneb nostalgiavajadusest, identiteeditunnetusest või
soovist oma esivanemate elust ja tegemistest rohkem
teada saada, et seeläbi ka iseendid paremini tunda.
Möödunud aastal Haljala kihelkonnal täitunud
775 auväärt sünnipäev tõi kaasa mitmeid kultuuri- ja
haridusüritusi, mis sidus erinevaid põlvkondi, tõi esile
ajastute iseärasusi ning ühendas kohalikke inimesi
üksteise ja oma kodupaigaga. Palju õnne veelkord
meile kõigile!
Hea on näha, et ka aktiivsete eestvedajate toel
korraldatavad kontserdid, peod jms seovad omavahel
generatsioone ja erinevate valdkondade inimesi ning
nakatavad isetegemissooviga ka teisi. Varangu
külaseltsi ja raamatukogu eestvedamisel toimunud
„Varangu piirakas“, pannkoogiõhtu Aasperes, põnnide kolmevõistlus, vana-vanemate päev ja keraamikaring on vaid mõned ilmekad näited. Teen sügava
kummarduse omavalitsuse otsustajate ees, kes on
sedavõrd tugevasti toetanud kultuuri-, spordi- ja
haridusvaldkonda.
Kõige tähtsamad on aga siinsed inimesed, kelleta
ei saaks rääkida arengust ega järjepidevusest. Oluline
on, et inimesi ja nende panust osatakse märgata ning
hinnata. Nii jäi 2016. aastasse Haljala vallast maakondlikke hea ettevõtja märkide laureaate. Ka
haridus- ja teadusministee-riumi ning Eesti noorsootöö keskuse koostöös noorsootöö tunnustussündmuselt rändas kaks auhinda Haljala valda. Eelmise aasta veebruaris tunnustas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tublisid vaimse tervise
edendajaid ja meie maakonnas sai tunnustuse Haljala
Gümnaasiumi tervisenõukogu esinaine, sotsiaalpedagoog ja inimeseõpetuse õpetaja Tiina Pihlak.
Veel potsatas ajakirja Kodu & Aed korraldatava
konkursi Kodu Kauniks raames aia eripreemia Haljala
vallas elavale perekond Kõuele. Märgakem ikka enda
ümber head ja häid tegijaid.
Möödunud aastast tasub kindlasti märkimist
Haljala lasteaia 50. sünnipäev ning tänavu peab
Haljala Kool 330. juubelit. Virumaa vanima koolina on
Haljala Gümnaasiumi õpilased tõestanud oma heade
õpisaavutuste ja sportlike ning muusikaliste tulemustega autähise õigsust ja vajalikkust.
Rõõmustan koos teiega Haljala neiu Elise Saare
üle, kes Põlvas toimunud Eesti B-klassi meistrivõistlustel laskmises saavutas kaks hõbe- ning ühe
pronksmedali. Elise võistles tublilt ka laskurite Eesti
karikavõistlustel ning kokkuvõttes oli tal väga
tulemusrikas aasta.
Aastat 2016 võib lugeda igati kordaläinuks, sest
aastaringi jagus nii tegusid kui lugusid, mida rääkida,
mida mäletada.
Soovin, et ka alanud aasta juhiks teid tegema häid
tegusid. Palju värskeid ja julgeid mõtteid – energiat
ning koostöömeelt alanud aastasse.
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Vallavanema veerg
Vaade alanud aastale
2017. aasta on Eesti laste ja noorte kultuuriaasta, mis
väärtustab last ja noort nii looja kui ka publikuna.
Iseolemine ja koostegutsemine innustavad lapsi ja noori
kultuurist osa saama ja ise ka elamusi looma. Teema-aasta
kõnetab ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning
väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna. Toetades ja innustades oma järelkasvu, tagame järjepideva ja
rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele. Laste ja
noortega, meie sirguvate loojate ja publikuga, on väga oluline rääkida väärtustest, mitmekesisusest, järjepidevusest
ja vastutusest. Ja mitte ainult rääkida – tähtis on ühiselt
luua ja tegutseda. Nii on kirja pandud kultuuriaasta üldkirjelduses.
Kas pole märgiline, et möödunud merekultuuriaastal
jõudsime ühinemilepinguni Vihula vallaga ja just sellel
aastal saime positiivse rahastamisotsuse uue koolihoone
projekteerimiseks, ehitamiseks ja sisustamiseks? Me võtame kohustuse ja vastutuse, et ehitada Eesti riigi 101
sünnipäevaks meie lastele innovaatiline nutikool ehk nn
„Tark koolimaja“.

Vaadates veel alanud aastasse, siis saab see olema eriti
sündmusterikas aasta. See on ülemineku aasta teel haldusreformi järgseks ühinemiseks Vihula vallaga. Isiklikult
loodan, et Vabariigi Valitsus teeb meie suhtes erandi võimaldades jätkata meil kahekesi ja Lahemaa nimega.
Tänavu möödub 100 aastat valla asutamisest ja 25
aastat taasasutamisest. Sel puhul ilmub esmakordselt
sõnas ja pildis kihelkonna ja valla ajalugu koondav kogumik. Teatavasti on ju Haljala oma rahvapärimuse juurtelt
üks kõige rikkamaid kihelkondi, sest meil oli, mida üles
kirjutada ja oli, kes kirjutasid. Kogumik on austusavaldus
meie pärandile, lugudele ja inimestele.
Kevadel tähistab kool oma 330. tegevusjuubelit. Suvel
laulavad ja tantsivad meie noored XII noorte laulu – ja
tantsupeol ning tänavu möödub 25 aastat väga vahetust
koostööst meie sõprusvalla Schönbergiga.
Laste ja noorte kultuuriaasta annab vallavalitsusele
tegusad töösuunad investeeringute ja arendustegevuste
elluviimiseks.
Leo Aadel
vallavanem

Hoiame koos oma maakonda!
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

4 põhjust uue koolimaja ehitamiseks
1) Radoonikiirguse miinimummäära ületamine kordades
koolimaja kõige uuema korpuse garderoobis, lasketiirus ja
arvutiklassis. Radoonikiirgus avaldab tervisele olulist kahju
kui nendes ruumides viibida pikemat aega.
2) Koolimaja on ehitatud kuni 600 õpilasele. Täna õpib
Haljala koolis ~250 õpilast. Projekteeritud klassiruumid on
suured, palju on alakasutuses igasuguseid nurgataguseid ja

muid tehnilisi ruume.
3) Hoone ehitamisel on järgitud ENSV aegset ehitustava,
järgimata on jäetud kõige olulisem – energiatõhusus. Majanduskulud on suured, mistõttu maksame palju mitte
millegi eest.
4) Alati on kasulik õppida vigadest. Haljala vald on õppinud
lasteaia rekonstrueerimise vigadest – lihtsam oleks olnud
ehitada uus kui kõpitseda vana.
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Töötuskindlustushüvitis
Töötuskindlustushüvitist on 2017. aastal võimalik saada maksimaalselt 1347 eurot ja 57 senti kuus. Minimaalne
töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 222 eurot ja 27 senti (minimaalne päevamäär
on 7,17 eurot).
Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks
on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu
28 eurot ja 98 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. 2017. aastal on hüvitist
võimalik saada esimesel sajal päeva 43 eurot ja 47 senti
päevas ja alates 101. päevast 34 eurot ja 78 senti päevas.
Alates 1. jaanuarist muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 4 eurot ja 86 senti päevas, eelmisel aastal oli töötutoetuse päevamäär 4 eurot ja 41 senti. Töötutoetuse 31-kordne päevamäär on 150 eurot ja 66 senti.
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KAUA ELA, PALJU ÕPI!
Kaasaegne kool kui partner ja kogukonna süda
Eelseisvad muutused Haljala Kooli elus paiskavad õhku
teatud ebakindluse õpetajate, kooli juhtkonna, aga samuti
õpilaste hulgas. Muidugi ei jää lapsevanemad pealtvaatajateks. Lapse käekäigu ja koolitee üle otsustab perekond.
Õppida saab kus iganes, kuid parim on seda teha kodu
lähedal ja siinsete traditsioonide järgi, kus on meie juured,
piirkonna armsas kodukoolis.
Kutsume lapsevanemaid tegema kooliga koostööd ja
kooli kohustus on toetada igat peret ja õppurit. Ühiskond
nõuab haritud ja laia silmaringiga noort inimest, kes suudab valida endale tulevikus õige tee maailmas ringi vaatamiseks ja otsuste tegemiseks. Keda me kasvatame? Milline
on tuleviku inimene? Koostöös perega saame rõhutada
noore inimese, tuleviku inimese, parimaid omadusi.
Õppekava uuendamine võimaldab järjest rohkem ajakohastada õppeprotsesse koolis, samuti korraldada õppetööd väljaspool kooliseinu, õppekäikudel. Kaasaegset õpilast nimetame ennast juhtivaks õppijaks, kes omandab
eluks toimetulekuoskused, sobitub ühiskonda ja suudab
teha õigeid valikuid.
Pildil on kindlasti ka õpetaja, kellelt ehk kõige enam
oodatakse rollimuutust paindlikkuse ja omapoolsete oskustega panna ennast iga õpilase vaatevinklisse, osata
läheneda õpilasele individuaalselt. Positiivse ja töise õhkkonna õpetamiseks-kasvatamiseks peavad looma nii õpetaja kui õppija ise.
III kooliastme tundide läbiviimine põhikoolis on kindlasti rangem kui varem, sest õppuris vastutustunde kasvatamine on eesmärgistatud, ta peab hakkama saama enda
elukorraldusega peale 9.klassi. Soovin noortele palju julgust ja kirge oma asja ajada, mõtiskleda ja mõista seda olukorda.
Mõned märgusõnad, mida põhikool endiselt kannab –
üksteiselt õppimine, mitmekesisemad õppimisvõimalused
ka kooliväliselt, õppekäigud silmaringi arendamiseks, vastutustunne õppija kujundamisel, tugiteenused igale abivajajale, kutseõppe ning huvitegevuse võimalused toetavad ainealaseid teadmisi, ühine haridusstrateegia alusharidusest kultuuriasutusteni vallas tervikuna.
Kooli vastutus seisneb selles, et tänapäevane õpikäsitlus oleks siiski muutumises ja kaasaegne, et koolis kasutataks uuenenud töövahendeid, õppe- ning kasvatustöös
toe-tutakse õppekava üldpädevus-tele. Kõikide mõtete ja
tege-vuste aluseks, lähtepunktiks on väärtushinnangud,
mida siin kandis hinnatakse.
Meile on armsaks saanud kooli moto, Haljala kandi

vanasõna - kaua
ela, palju õpi!
Kaua ela – Haljala
Kool osaleb tervist
edendavate koolide
programmis ja väärtustab tervislikke
eluviise; palju õpi –
Haljala Kool lähtub
elukestva ja vastastikuse õppimise filosoofiast, kasutades
innovaatilisi õpimeetodeid ja-keskkondi.
Nende põhimõtete järgi on elatud sajandeid ja
küllap soovime
järgnevale põlvkonnale oskust tervete ja
tarkadena ellu jääda .
Mõtteid Haljala
põhikooli staatusest vahendas
Inge Laiv

Haljala põhikooli visioon on:
Arendada õpilastes loomulikku
uudishimu.
Loov ja leidlik õpilane, lapsevanema ja õpetaja
koostöö.
Jätkusuutlikkus läbi kohaliku pärimuskultuuri.
Arvestatakse õpilaste ja õpetajate soovidega.
Lõbutsemine, pingutamine ja oma kooli tunne käivad
käsikäes.
Avatud uuele – koos loome kaasaegse koolikeskkonna.
KOOL
ON
OSA
LAPSEPÕLVEST

Kiri lapsevanemale: kasvatame lapsi koos
Vanemal lasub lapse kasvatamisel tohutu vastutus.
Lapsevanemal on õigused ja kohustused, mida täita, kuid
see ei tähenda sugugi, et igaüks peab oma last ise kasvatama ja oma muredega üksi hakkama saama.
Oma töös noorsoopolitseinikuna puutun kokku väga
erinevate inimestega. Meil kõigil on oma maailmapilt ja
väärtushinnangud, lastel on need alles välja kujunemas.
On oluline kokku leppida, milline on meie ühine missioon,
et tagada laste hea ja turvaline areng ning milliseid väärtusi
me lastele edasi anname. Need väärtused peavad väljenduma meie endi käitumises, tegevuses ja hoiakutes. Minu
jaoks on kõige olulisem väärtus koostöö - eelkõige koostöö
koduga.
Politsei võib lastele rääkida, mis on õige ja mis vale,
kuid väga oluline on eeskujude olemasolu kodus. Ennetustegevuses räägime palju sõltuvusainete kahjulikkusest.
Lapsed küll kuulavad, kuid see teadmine ja uskumus kõigini
ei jõua, sest nende peres suitsetatakse ja tarvitatakse
alkoholi. „Kuidas saab suitsetamine kahjulik olla, kui minu
isa tõmbab paki suitsu päevas?“ „Miks on alkoholi liigtarvitamine paha, kui meil kodus joovad vanemad igal nädala-

Haljala valla
aasta sportlased
2016
meessportlane - Rain Veideman
naissportlane - Triin Veideman
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310 iga kuu 15.
kuupäevaks.

noorsportlane - Elise Saar
noorsportlane - Jakob Toming
harrastussportlane - Priit Rätsep

vahetusel?“ „Miks ma ei või koolikaaslast lüüa, kui meil
kodus lüüakse?“ „Miks ma ei või vahetunnis suitsetamas
käia, kui ma kodus võin suitsu teha?“
Hea lapsevanem. Mõistame koos alaealiste sõltuvusainete tarvitamise hukka. Ära anna oma lapsele tubakatooteid või alkoholi. Ära luba võõral neid lapsele osta.
Austame iseennast ja teisi meie ümber. Oleme üksteise
suhtes hoolivad ja abivalmis. Näitame lastele, et liikluses
on turvalisem osaleda, kui me ise liikluseeskirju täidame.
Pimedal ajal kinnitame jope külge helkuri ning kanname seda uhkusega. Motiveerime last kooliga koostööd tegema,
suhtleme aktiivselt õpetajatega ning otsime lahendusi,
mitte süüdlasti. Õpetame lapsele elementaarset viisakust,
eneseväljendust ja argumenteerimisoskust. Õpetame neid
konflikte lahendama hea sõna, mitte vägivallaga. Last ei
tasu politseiga ähvardada. Politsei töö on turvatunde loomine ning abi osutamine. Noorsoopolitseinik ei ole karistaja, vaid pigem abistaja ja suunaja.
Riina Kaur
noorsoopolitseinik

Haljala valla raamatukogude
lahtiolekuajad
Aaspere raamatukogu
E 13.00-19.00; T ja N 10.00-17.00.
Tel 3250588, Aili Floren
Haljala raamatukogu
E 11.00-19.00; T 10.00-18.00; K, N, R 9.00-17.00.
Tel 3250602, Maiga Parksepp
Varangu raamatukogu Essus
E 9.00-17.00; K 11.00-19.00.
Tel 3292133, Urve Kingumets
Varangu raamatukogu Varangul
T 9.00-17.00.
Urve Kingumets
Info raamatukogu kodulehel http://haljalaraamatukogu.ee/
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Aasta lõpp Aaspere Külakojas
2016. aasta lõpp oli Külakojas toimekas. Novembri
alguses toimus hingedepäev, kus sõime hingeleiba ja
mereteemalist pillimängu/laulu esitasid Viivi Voorand, Pille
Kalde, Tarmo Toomla ja Pille Sepp. Kuu lõpus istusime
kokku esimese advendi puhul ja arutlesime tõsistel
teemadel – mis saab Külakojast uuel aastal, kui kaua-aegne
raamatukogu töötaja ja Külakoja juhatuse liige enam sellel
ametipostil pole. Majaga kaasnevaid teemasid on palju
kergem lahendada, kui oma inimene kohapeal töötab, aga
uuest aastast see muutub ja sellest ka meie mured ja küsimused. Samast koosviibimisest ajendatuna otsustasime
kohtumisele kutsuda vallavanem Leo Aadeli. Detsembris
toimunud koosolekul oli arutlusel Külakoja hoone saatus ja
võimalused edasisteks sammudeks. Tugevat aktiivset
tuumikut, kes suudaks ja sooviks kogu MTÜga kaasnevate
teemadega rinda pista, meil pole, seega oli laual ka MTÜ

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17.01.2017.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Margus Punane, Kristel Strazdin, Riina
Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming.
Istungilt puudus: Peeter Orgmets, Koidu Saamot ja Anti
Tõld.
Otsustati:1. Anda luba Haljala vallale kuuluva Põdruse
lasteaed-algkooli kinnistu otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks Essu Südamemaja OÜ kasuks.
2. Lõpetada Haljala valla 2017. aasta eelarve I lugemine
ja suunata eelnõu II lugemisele ning määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 6. veebruar 2017.
Kinnitada 2017. aasta kaasava eelarve summaks 5000
eurot.
3. Osaleda Lääne-Viru maakonna piirkondlike algatuste
tugiprogrammi 2017-2019 (EU49190) meetmes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“.
4. Kehtestati Haljala Kooli põhimäärus.
5. Kinnitati Haljala Kooli arengukava aastateks 20172020.
6. Anda Haljala valla aukodaniku tiitel Jaan Neudorfile
pikaaegse töö eest tuletõrje eestvedajana ja Thomas
von Dellingshausenile Haljala kiriku restaureerimistööde rahastamise korraldamise ja toetamise eest.
7. Anda Aasta Tegu 2016 aunimetus Haljala kirikuhoone põranda restaureerimisele.
8. Lubada vallavanem Leo Aadel puhkusele ajavahemikul 27.02.2017-12.03.2017.
9. Kuulati infot haldusreformi hetkeseisust, loodava
Lahemaa valla nimesobivusest ja Auküla küla avaldusest liituda Kadrina vallaga.

likvideerimine.
Muredest hoolimata toimus detsembri lõpus aasta
viimane koosviibimine, kus tuba köeti soojaks ja laud täitus
taas hea-paremaga. Meisterdamishimulistel oli võimalik
meisterdada endale magnet ja kuulda sai kolme viiulipala
noorelt Aaspere viiulitüdrukult. Uude aastasse läksime
juba helgemate mõtetega.
2017. aastat alustame üldkoosolekuga, kus võtame läbi
Külakoja ja selle toimimise seisukohalt olulised küsimused
ning loodame, et meiega tulevad kaasa nii vanad kui ka
uued huvilised. Värsket verd on juba lisandunud, seega
ootame uuelt aastalt uusi põnevaid ettevõtmisi, kokkuhoidmist ja tegutsemisindu.
MTÜ Aaspere Külakoda

Elanike arv Haljala vallas
külade kaupa seisuga
1. jaanuar 2015-2017
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Mida toob kaasa uus
töövõimereform
1. jaanuarist jõustub töövõimereform täies mahus:
töötukassa hakkab hindama kõigi püsiva tervisekahjustusega inimeste töövõimet ning maksma osalise või puuduva
töövõime korral töövõimetoetust. Praegustel töövõimetuspensionäridel tuleb uutel alustel hindamiseks pöörduda töötukassasse, kui jõuab kätte neile määratud korduvekspertiisi tähtaeg. Uuest hindamise korrast ja korduvekspertiisi tähtaja saabumisest teavitatakse igaühte ka
kirjaga.
Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on
möödunud poole aasta vältel töötukassas tehtud töövõime hindamised näidanud, et uus hindamismetoodika
annab varasemast märksa enam teavet inimese tervisega
seotud piirangute kohta ning kuidas teda erinevate teenustega toetada ja leida talle jõukohane ja eneseteostust
pakkuv töö.
„Kui eelmisel aastal esitas meile töövõime hindamise
taotluse veidi üle 5000 esmakordse pöörduja, siis tänavu
ootame üle 50 000 püsiva töövõimetusega inimese töötukassasse uuele hindamisele. Korduvekspertiisi tähtajal
töötukassasse pöördumine on väga oluline ja kindlustab
inimesele sujuva ülemineku ühest süsteemist teise,“ lisas
Paavel.
Töövõime hindamiseks on vaja, et inimese enda hinnangut oma tervisele ja tegevusvõimele kinnitaksid terviseandmed. Õigeks ja võimalikult kiireks hindamiseks on vaja,
et inimene oleks kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist
käinud oma terviseprobleemidega pere-, eri- või töötervishoiuarsti juures ning teinud vajalikud uuringud ja analüüsid.
Senise kogemuse põhjal on töövõime hindamine osutunud keeruliseks ja võtnud aega ka juhtudel, kui raviarst ei
ole inimese probleemide kohta kas üldse või piisavalt andmeid tervise infosüsteemi kandnud. „Meie palve arstidele
on, et tervise infosüsteemis kajastuksid olulised andmed
inimese terviseseisundi ja ravi kohta,“ sõnas Paavel.
Töövõime hindamise taotluse saab esitada töötukassa
maakondlikus esinduses kohapeal, saata täidetud taotluse
posti või e-postiga või esitada taotluse töötukassa portaali
iseteeninduses http://www.tootukassa.ee Töövõimetoetuse taotluse saab esitada koos töövõime hindamise taotlusega.
Puuet tuvastab ka edaspidi sotsiaalkindlustusamet.
Töövõime hindamist ja puude tuvastamist võib taotleda
koos. Sellisel juhul saab ühistaotluse esitada kas töötukassasse või sotsiaalkindlustusametisse. Samal ajal saab
esitada taotluse ka töövõimetoetuse ja puuetega inimeste
sotsiaaltoetuse määramiseks. Töövõime osas teeb otsuse
töötukassa, puude raskusastme tuvastab sotsiaalkindlustusamet.
Lisainfo https://www.tootukassa.ee/toovoimereform

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.11.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetused üheteistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 3049,29 eurot ja ühekordne
sotsiaaltoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 600 eurot.
2. Määrati kahele õpilasele huvihariduse toetus kooliteenuse maksumuse ja õppetasu maksumuse hüvitamiseks 2016/2017 õppeaastal.
3. Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused 2017.aastaks:
- Haljala Gümnaasium 122 eurot kuus;
- Haljala Lasteaed Pesapuu 250 eurot kuus;
- Haljala Lasteaed Pesapuu tasandusrühm 367 eurot kuus.
4. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
5. Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu töötajate koosseis
alates 1. jaanuarist 2017.a.
Vallavalitsuse istungil 30.11.2016.a
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist 134 eurot töötajale
matusetoetuse maksmiseks.
2. Kiideti heaks Liiguste külas Linnupesa kinnistule 2016
aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti
„Linnupesa veesüsteemid” aruanne.
Vallavalitsuse istungil 7.12.2016.a
1. Väljastati ehitusluba Aukülas Püksi kinnistule uue puurkaevu rajamiseks ja Haljala alevikus Uus põik 25 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
2. Nõustuti Essu külas Tammispea tee 5 katastrüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Tammispea tee 5 ja Aia.
3. Rahuldati täiendavalt kümne kinnistuomaniku taotlused
era teel tasuta lumetõrje teostamiseks.
4. Otsustati esitada Sihtasutusele KredEx taotlus Aaspere
külas Kase tee kuus asuva poolelioleva ridaelamu lammutamiseks.
5. Nimetati Haljala valla 2016. aasta kultuuripreemia

määramise komisjoni vallavalitsuse liikmed Õie Kelder ja
Epp Orgmets ning kaasata komisjoni töösse üks esindaja
Lääne-Viru Maavalitsusest.
6. Otsustati kasutada kaasava eelarve jääk 1183 eurot
täiendavalt vajaliku suusavarustuse soetamiseks ning
võimlas suusavarustuse ruumi sisustamiseks ja
korrastamiseks.
Vallavalitsuse istungil 20.12.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetus kaheksale toetust vajavale
isikule kokku summas 2430,22 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas
1787,60 eurot.
2. Määrati 2016 aasta Haljala valla kultuuripreemia Martti
Samolbergile, Haljala Rahvamaja näiteringi pikaaegse ja
eduka juhtimise eest.
3. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseis
2016/2017 õppeaasta II poolaastaks.
4. Kinnitati Haljala Rahvamaja nõukogu kuue liikmelisena
koosseisus Priit Hummel, Margus Punane, Riina Tamberg,
Veiko Veiert, Urve Kingumets ja Pille Sepp.
5. Muudeti Haljala Rahvamaja ruumide kasutamise üürimäärad ja teenuste hinda reguleerivat korraldust ning sätestati Haljala Rahvamaja ruumide ja teenuste broneeringutasu ja tagatisraha regulatsioon.
6. Rahuldati nelja isiku taotlused erateel tasuta lumetõrje
teostamiseks ja jäeti rahuldamata kolm taotlust.
7. Nõustuti Vanamõisa ja Soopõllu katastriüksuste piiride
muutmisega ja viie katastriüksuse Soopõllu, Vanamõisa,
Mõisametsa, Mõisapõllu ja Vanamõisa-Sauste tee tekkimisega.
8. Määrati Haljala vallas asuvate kohalike teede katastriüksuste lähiaadressid.
9. Nõustuti Osaühingu ÕITSENG keskkonnakompleksloa
nr KKL/300799 muutmise taotlusega.
10. Muudeti alates 1. jaanuarist 2017 Aaspere ja Varangu
haruraamatukogude lahtioleku aegu.

Vallavalitsuse istungil 4.01.2017.a
1. Määrati koduteenus viiele isikule.
2. Tehti volikogule ettepanek osaleda piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmis 2017-2019 (LääneVirumaa noorte ettevõtlikkuse suurendamise programm ja
Lääne-Virumaa ettevõtlusvaldkonna arendamise programm).
3. Kiideti heaks Haljala Kooli põhikirja eelnõu ja Haljala
Kooli arengukava 2017-2020 eelnõu ning esitati volikogule
menetlemiseks.
4. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Kärmu külas Kütipõllu
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
5. Väljastati projekteerimistingimused välisvalgustuse rajamiseks ja ümberehitamiseks Haljala alevikus Võsu maanteel, Maheda tänaval ja Tallinna maanteel, Tallinna mnt 13
kinnistul, Põllu tänaval, Uus põik tänaval, Veskijärve tänaval, Aaspere külas Tamme teel, Trahteri teel ja Hõbelõnga
teel ning Essu külas Pargi tänaval ja Antsu tänaval.
6. Nõustuti Essu külas Tammispea tee 1 katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks Tammispea tee 1 ja
Rünkapõllu.
7. Tehti volikogule ettepanek koormata Essu külas Põdruse
lasteaed-algkooli kinnistu hoonestusõigusega Essu
Südamemaja OÜ kasuks ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 11.01.2017.a
1. Määrati tugisiikuteenus neljale isikule.
2. Moodustati 2017. aastal vallavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute
teostamiseks viie liikmeline riigihanke komisjon.
3. Tunnistati edukaks pakkumuseks vähempakkumisele
„Kodupaiga kinnistu korteriomandite üldehitustööde II
etapp“ OÜ Roovet Ehitus esitatud pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus ning sõlmida eduka pakkujaga
peale EAS poolset rahastamisotsust töövõtuleping.
4. Muudeti teenuse hinna tõsuga ja muuta alates
01.01.2017.a OÜga Clean Up sõlmitud töövõtulepingut.
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Haljala Valla Sõnumid

Jaanuar 2017

Nääripidu Varangul
Varangu külaselts saatis vana aasta ära nääripeoga, kus oli kohal ka näärivana koos Snegurotškatega ja pidulisi
tantsitas Kalevband.

Fotod Urve Kingumetsa erakogust

Veebruarikuu spordiüritused
12.02 kell 12.00 Haljalas
"Kolmikvõistlus 2017"
1 etapp- suusatamine

13.02 -18.02 Haljala valla liikumissari
26.02 kell 12.00 Vastlapäev Haljalas

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
Veebruar
14.02. 11.00. Algklasside sõbrapäeva trall
15.02. 19.00. Tõnis Niinemetsa power-up comedy
"Homme on täna". Piletid 14.- ja 16.- müügil piletilevis
ja kohapeal
17.02. 20.00. Sõbrapäeva tantsuõhtu.
Tantsumuusikat mängib Eesti Gun ja Liisa. Laudade
broneerimine tel.3250444
22.02. Lääne Viru maavanema pidulik vastuvõtt
23.02. 12.00. Haljala Kooli aktus
24.02. 11.00. Palvus Haljala kalmistul
24.02. 12.00. Haljala Kihelkonna raamatu esitlus
26.02. 12.00. Vastlapäeva tähistamine Haljala
spordipargis. Võta kelk kaasa!
Märts
13.03. 19.00. Vana Baskini Teatri etendus
17.03. 11.00. Ukraina Tsirkus. Pilet 3.-. Piletite
broneerimine tel.3250444
24.03. 20.00. Tantsuõhtu."Segapidi 30"
Tantsumuusikat mängib ansambel "Plaan B". Laudade
broneerimine tel. 3250444

Õnnitleme vanemaid...
Kätlin Annus ja Kuldar Matso
Armin-Ruuben Matso 26.11.2016
Marite ja Ergo Elbra
Elina Elbra

Meie
hulgast
on lahkunud ...

22.12.2016

Mihkel Reinol
29.09.1955 - 28.12.2016

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
88
Elve Margat
85
Valeria Tooming
Milvi Külmhallik
84
Õie-Liidia Tõnurist
82
Maire Kibin
Eha Pilt
80
Meeli Vaher
75
Loona Int
Elvi Kurvits
70
Eevi Pärnaste
Aino Vainumäe
65
Aleksei Mazurik
60
Tatjana Laubholts
Kalju Kivistik
Raivo Tamm
55
Sulev Kalde
Evi Mental
Sirje Ruuma
50
Valdeko Valving
Aivo Pihel
Epp Karro
Ardi Kalda

12. veebruar
20. veebruar
28. veebruar
04. veebruar
10. veebruar
23. veebruar
05. veebruar
04. veebruar
23. veebruar
02. veebruar
28. veebruar
01. veebruar
04. veebruar
05. veebruar
14. veebruar
04. veebruar
08. veebruar
10. veebruar
12. veebruar
18. veebruar
18. veebruar
21. veebruar

