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Peeter Toominga nimeline
fotokonkurss 2017
Teema: „Mina teg(k)in“
Konkursitingimused
Iga osaleja võib esitada konkursile üks kuni viis fotot.
Tööde esitamise lõpptähtaeg 01. mai 2017 aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa või digitaalselt e-posti aadressil haljala@haljala.ee
Esitada võib nii mustvalgeid või värvifotosid ja need
esitatakse paberkandjal koos CD-ga või digitaalsel kujul
internetiaadressil JPG/JPEG formaadis. Võistlusfoto ei tohi
olla arvutis töödeldud (välja arvatud tumeduse/heleduse,
teravuse parandamine, piltide lõikamine), peab olema hea
kvaliteediga, nii et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja trükkida (resolutsioon soovitavalt 300 ppi,
suurus mitte väiksem kui 2480 x 1795 pikslit). Foto ei tohi
olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga ning olla panoraamfoto.
Fotode edastamisel tuleb märkida üks kuni viis fotot
koos pealkirjadega ning juurde lisada võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post),.
Konkursil osaleja vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete suhtes. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust
tema vanem või hooldaja. Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele, avalikustatakse avaliku hääletamise päeval
s.t 05. mail 2017. Avalik hääletamine toimub 05.05. –
21.05.2017. Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil
leo.aadel@haljala.ee või telefonidel 327 8222, 506 8620
Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, headest pildistamise tavadest kinnipidamist ning
foto vastavust konkursi tingimustele.
Konkursile esitatud töid hindab Haljala Vallavalitsuse
poolt moodustatud viieliikmeline komisjon. Komisjonil on
õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste
asutuste esindajaid. Komisjonil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed, kus osaleja on esitanud
valeandmeid ning kus avalikul hääletamisel on kasutatud
ebaausaid võtteid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid
samast võttekohast.
Avalikul hääletusel võib üks hääletaja anda igale võistlustööle vaid ühe hääle. Konkursi korraldaja ei võta endale
vastutust interneti katkestuste, häirete jms suhtes. Samuti
ei võta konkursi korraldaja endale vastutust kui internetihääletust segatakse kolmandate isikute poolt. Komisjon
valib välja võidutöö. Rahvalemmik selgub avaliku hääletuse
tulemusena.
Haljala Vallavalitsusele jääb õigus kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses, ajalehes Haljala Valla Sõnumid, Haljala valla koduleheküljel ning eksponeerida neid Peeter Toomingaga
seotud trükistes ja avalikel üritustel. Fotode kasutamisel
märgitakse ära autori nimi.
Preemiafondi suurus on 350 eurot.
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Haljala vald 100 ja 25. Vallamajadest

Eelmises tagasivaates meenutati Haljala valla tekkelugu, siis seekord kirjeldatakse, kus on asunud Haljala
vallavalitsuse tööruumid.
Kui Haljala vald 1917. aastal moodustati, töötas vallavalitsus esialgu koolimajas. Meenutas ju esimene vallasekretär Voldemar Lank, et vallavalitsus tegutses kooli
klassiruumis, lapsed aga õppisid koolmeistri korteri suuremas toas.
1918 – 1929 asusid vallavalitsuse tööruumid Võle
kõrtsis, mis asus Haljalas. Kõrts põles 1929. aasta kevadtalvel maha. 1929. aastal toodi Vanamõisa koolimaja
Haljalasse ja ehitati üles vallamajaks. Ka see maja langes
tuleroaks 1941. aastal.
1941. aasta suvesündmusi (juuniküüditamine, Võle
lahing metsavendade ja
hävituspataljonlaste vahel,
pinevad päevad enne Saksa
vägede tulekut) Haljala-mail
kajastab ilukirjanduslikus
vormis Katrin Kurmiste romaan „Tuulekülv“ (2011).
Romaani autor Katrin Kurmiste (neiuna Tartu) on oma
vanemate kaudu seotud
Vanamõisa ja Avido külaga.
Raamatu viimastes peatükkides jutustatakse Hallaku
(Haljala) vallamaja ründamisest ja mahapõletamisest
metsavendade poolt 28.
juulil. Laseme rääkida raamatu ühel tegelasel: „Homme
öösel pidi saatuslik tund kätte jõudma. /---/ See maja siin,
mida ta praegu oma kätega aitas maatasa teha, oli midagi
rohkemat kui tiblade pesapaik. See oli sümbol, enne
kommude tulekut oli see tema ja küllap ka paljude teiste
silmis kahekümne aasta jooksul tähendanud riiki, võimu,
vabadust. Tähendanud iseolemist, mis inimpõlv tagasi
kätte võidetud. Tähendanud õigust tegutseda. Õigust ise
otsustada. /---/ Veel eile oli ta arvanud, et nad teevad
vallamaja hävitades
õige teo, kuid täna
polnud ta selles
enam sugugi nii kindel. Täna ei tahtnud
ta muud kui seda endist tagasi. Praegu
siin seistes ja üksisilmi tulelõõma vahtides oli tal tunne,
nagu oleksid nad hävitanud midagi sootuks enamat kui lihtsalt maja, hävitanud
midagi sellist, mis
võttis tüki neist igaühe südame küljest.“
(lk. 320)
1941. aastast kuni 1960. aastate

1929. aastal Vanamõisa koolimajast valminud Haljala vallamaja
alguseni asus vallamaja, hiljem juba külanõukogu vanas
köstrimajas.
Seda 1845 -1846 ehitatud paekivist maja on eri aegadel
kasutatud erinevates ülesannetes. Algselt oli tegemist
köstri elumajaga, millega oli liidetud suur leerituba. Oma
esialgset ülesannet täitis maja 1940. aastateni. Pärast
põlemist sai 1941. aastal köstrimajja ruumid vallavalitsus,
leeritoast tehti vallavalitsuse ruumid: ees vastuvõturuum
letiga, taga vallavanema ja sekretäri kabinet. Peale
vallavalitsuse sai seal ruumid ka raamatukogu ja 1953.
aastal rahvamaja, mis asus köstrimajas kuni 1957. aastani.
1944. aasta sügisest eksisteeris Haljala valla TSN (töörahva
saadikute nõukogu) täitevkomitee ning see asus mõnda
aega ka kaupmees Lukkeni majas.

Haljala vallamaja 1992. aastal
1962. aastal viidi külanõukogu mölder Mõisamaa majja.
Külanõukogu esimees oli Johannes Arge, sekretär Helmi
Lilleorg.
Aastad läksid, vahetusid külanõukogu esimehed ning
teised ametnikud. Esimesel jaanuaril 1985. aastal sai
külanõukogu ruumid kunagise kaupmehe Laane majja vana
Tallinna maantee ääres ning sinna jäädi 1993. aasta
märtsikuuni. Vahepeal oli külanõukogust saanud taas
Haljala vald. Vallavanem oli siis Hille
Hansar ja sekretär
Urve Lille.
15. märtsist 1993
kuni 27. septembrini
1993 asusid vallavalitsuse tööruumid
Haljala rahvamajas.
28. septembril 1993.
aastal koliti Rakvere
maantee 3 uutesse
ruumidesse, mis on
juurdeehitus pastoraadihoonele. Seal
toimus30.septembril
1993 valla volikogu
esimene istung.
Haljala vallamaja 1993. aastal

Külli Heinla
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Haljala valla kirjandivõistlus See me sündimise kõrge keel (P. Ilmet)
Veebruaris toimus 29. Haljala valla kirjandivõistlus. Traditsiooniliselt said võitjad välja kuulutatud emakeelepäeval
ning autasustatud raamatu ja tänukirjaga.
Kuna 2017. aasta on pühendatud laste- ja noortekultuurile, olid seekord ka kirjanditeemad seotud noorte
tegemistega. Kirjutamiseks võis valida oma hobi tutvustamise, kirjeldada toredaid tegevusi koos perega või sõpradega ning analüüsida, kuidas muuta noorte elu sisukamaks.
Kirjutajad olid Haljala, Veltsi, Võsu ja Kunda koolidest
ning vabatahtlikena osales ka kaks täiskasvanut. Žürii pidi
langetama rasked otsused ning mitte iga kirjandi puhul ei
oldud üksmeelel.
1.-3. klasside arvestuses
1. Rebeca Sats, Veltsi Kool, 2.kl
2.-3. Sandra Karro, Haljala Gümnaasium, 2.kl
2.-3. Karoliina Nasikovski, Kunda Gümnaasium, 2B
4.-6. klasside arvestuses
1. Risto Ridal, Haljala Gümnaasium, 6.kl
2. Mirtel Toming, Kunda Gümnaasium, 6B
3. Nora Aron, Kunda, 5A
7.-9. klasside arvestuses
1. Hanna Veiert, Haljala Gümnaasium, 8A
2. Anete Alice Orumaa, Kunda Gümnaasium, 8B
3. Loreen Lallo, Kunda Gümnaasium, 9.kl
10.-12. klasside arvestuses
1. Elery Zadonski, Kunda Gümnaasium, 12. kl
Täiskasvanud
Martin Pent
Kelly Vask
Suur tänu kõigile osalejatele!
Maiga Parksepp
žürii esimees, Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Spordiuudised
Laupäeval, 11. märtsil toimusid Haljala võimlas saalihoki võistlused. Olid tasavägised mängud ja võitja edestas
teist kohta ainult 1 väravaga.
Paremusjärjestus:
1. koht Haljala vald
2. koht Leegionärid
3. koht 2RM

Aastal 1818 hüüdis 17-aastane Kristjan Jaak Peterson:
„Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes
üles igavikku omale otsida?“ Sellega mõtles ta eesti keele
ilu. Luuletaja Juhan Liiv on kord öelnud: minu erakond on
eesti keel – ajal, mil maailm globaliseerub, on eesti keel
tõesti see tegur, mis meid kui põlisrahvast kõikjal ühendab.
Toomas Hendrik Ilves on rõhutanud, et eesti keel on oskus,
mis aidanud alles jääda. Ta lisab, et mõnel rahval on selleks
usk, mõnel teisel territoorium, kolmandal mõni väärtus või
ideaal. Eestlaste koosolemise, eestlaseks olemise tsement
on eesti keel.
Maailmas on praegu umbes 6000 keelt. Kõnelejate arvu
poolest on eesti keel esimese veerand tuhande piirimail,
kuid kasutuse ulatuselt tunduvalt eespool. Eesti keelel on
maailmas umbes 200 riigikeele hulgas ka riigikeele staatus.
Kõrgharidust saab maailmas umbes sajas keeles, Euroopas
ligi 30 keeles ja meie keel on üks nendest. Meie keelel on ka
keeletehnoloogiline tugi: omakeelset Windowsi ja Microsofti laiatarbetarkvara saavad kasutada maailmas vaid 37
rahvast, sealhulgas eestlased. Tundub, nagu oleks kõik
hästi ja eesti keele tulevik kindlustatud.
V. Mikita kirjutab, et tehnika areng toob kaasa kummalisi asju, mis näib inimestele tagasi kinkivat mõne primitiivse ja ammu unustatud naudingu. iPad-i põlvkond on
ringiga tagasi jõudnud näpuga joonistamise ja kirjutamise
juurde, nagu tegid seda kauged esivanemad sõrmega liivale
või koopaseinale. „Apple`i pihuarvutist piilub meid võibolla juba praegu rõõmus korilane,“ kirjutab V. Mikita.
Väikesele lapsele emakeelt ei õpetata, vaid see areneb
tasapisi iseenesest, kui laps keelt kuuleb. A. Genis kirjutab
oma raamatus “Lugemistunnid: raamatusõbra kamasuutra“, et võõras keel tundub loogiline, sest õpitakse selle
grammatikat. Oma keel on mõisatatuseks, sest seda osatakse õppimata. Keel ei tähenda eelkõige õigekirja ja grammatika tundmist, vaid ka emotsioonidega seotud aspekte.
Eesti senisest tihedamad kontaktid Euroopaga ja üleilmastumine kajastub ka eesti keeles toimuvates muutus-

Aprilli sündmused:
8. aprill kell 12.00 Haljala võimlas "Pimevõrkpall";
10-15. aprill "Haljala valla liikumissari 2017";
23.aprill kell 12.00 Varangul "Kolmikvõistlus 2017"
teine etapp – jooksmine;
Aprill - mai toimub Haljala, Rakvere, Sõmeru ja Vinni
vallas ühine "Seiklusliikumine". Liikumine, kus on vaja kaardi järgi liikuda ja vastata küsimustele. Haljalas saab kaarte
spordihoonest selle lahtioleku aegadel.
Täpsem info plakatil või kodulehel
seiklusliikumine.weebly.com
Marco Aitman

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.

Kui mõnikord mõni
mõnitab meid,
et me olevat
mõttetu miljon

siis näitame mõnuga suuri ideid
ja mõtteid
palju ka meil on. (Contra)

Külli Heinla
Haljala Gümnaasiumi emakeele õpetaja

Vastlad ja naistepäev Aaspere külakojas
Selle aasta esimeseks meelelahutuslikuks sündmuseks
külakojas oli vastlapäeva tähistamine. Kuna lumele loota ei
saanud, otsustasime liulaskmise läbi viia tubastes tingimustes. Kõige pikema liu said seekord need, kellel olid kõige suuremad teadmised. Vastust ootasid teiste seas sellised küsimused nagu Mitu küla on Haljala vallas?, Mida tuli
vastlapäeval seitse korda teha? ja Mis on Pikne Mcqueeni pruudi
nimi? Lapsed ja täiskasvanud võistlesid eraldi küsimustega
ning võitjaks osutus ühe eksimusega laste meeskond. Muidugi ei puudunud laualt ka hernesupp ja kuklid, millega sai
ennast pärast liulaskmist kosutada.
Naistepäeva puhul toimus filmiõhtu. Traditsiooniliselt
oli filmi ajal menüüs popcorn ja pärast filmi ebatraditsiooniliselt mannavaht. Viimast nautides arutlesime nähtu

Vanamõisast leitud säilmed

26. veebruaril toimus Haljalas suusatamisvõistlus, mis
on ühtlasi ka "Kolmikvõistlus 2017" esimene etapp. Vaatamata kehvale talvele oli suusatama tulnud 26 inimest.
Teine etapp - jooksmine toimub 23. aprillil, kell 12.00
Varangul.
Samal ajal toimus ka vastlapäeva tähistamine. Kahe
sündmuse peale kokku oli talverõõme nautimas umbes 60
inimest.

tes, eriti sõnavara muutumises. Sealjuures tasuks mõelda
keele eripärale, sellele, mis on igas keeles omamoodi ning
ei tõlgi eesti keelt muude eurokeelte klooniks.
Näiteks on eesti keele omapäraks ideofoonide (helisid
jäljendavad sõnad) rohkus, näiteks sulpsti, murin, kilks-kõlks,
põmm ja põmdi, vidiit, auh-auh jpt). Kõigis soome-ugri keeltes
on ideofoone palju, silma torkavad ka kajasõnad, kus
sõnapaari teine sõna kordab osaliselt esimest: tühi-tähi,
kiira-käära, liigeldi-loogeldi jne.
Huvitav keelenähtus on palatalisatsioon ehk peenendus. Kirjas seda ei märgita, kuid ometi ei loe eestlane sõna
„palk“ kirjalikus tekstis kunagi valesti, vaid teab mõtlemata,
kas jutt on palgast või palgist, tulbast või tulbist.
Igal keelel on oma eripära ning rikkused, ometi otsingud
ühiskeele järele on õige vanad. Ka Eestis arutati juba 1932.
aastal, mis võiks olla maailma ühiskeeleks, ja paljud arvasid, et see võiks olla inglise keel. M.-M. Lille toob oma artiklis „Lihtsusest ja keerulisusest“ välja, et praegust aega iseloomustab pidev muutumine keerulisemaks (tehnika, teadus), teisalt toimuvad vastupidised protsessid: liigid surevad välja, välja surevad keeled ja kultuurid, eripalgelisus
hävib, inimeste nägemus maailmast näib muutuvat järjest
lihtsustatumaks. Paljude jaoks on see progressi tunnus,
peetakse normaalseks ja kiiduväärseks, et terve maailm
räägiks ainult inglise keeles. Samas on inglise keel rahvusvahelistumise käigus kaotanud palju oma keelelisest rikkusest.
Valitseb pöördvõrdeline korrelatsioon keele kõnelejate
arvu ja keelelise rikkuse vahel. Hoiame siis oma väikest,
eripalgelist ja rikast emakeelt.

Haljala vallavalitsus sai hiljuti politseilt kirja, et pealinnast kohtuekspertiisi instituudist tuleb ära tuua seitsme
inimese säilmed ja korraldada nende matmine. Säilmed leiti eelmise aasta sügisel Vanamõisast ühe ettevõtte laoplatsiga seotud tööde käigus. Esmalt arvati, et tegemist on
kahe inimese säilmetega, kuid hiljem selgus, et tegu on
seitsme 25–77-aastase inimese luude ja nende fragmentidega.
Nende inimeste saatuse uurimine on liidetud KAPO kriminaalasjaga, mis käsitleb Eestis okupatsioonivõimule
osutatud vastupanu mahasurumise eesmärgil toime pandud NSVL-i Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaadi,
Siseasjade Rahvakomissariaadi, Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi, Siseministeeriumi ja Riikliku Julgeoleku Komitee
süste-maatilist tsiviilelanikkonna vastu suunatud rünnet
aastatel 1944-1978, millega põhjustati vähemalt 2700 isiku
surm.
"Hetkel täiendavat teavet, mida avalikkusega jagada,
selle juhtumi kohta pole," ütles kaitsepolitsei pressiesindaja Harrys Puusepp. Kui keegi teab või arvab teadvat midagi
selle juhtumi ning nende inimeste kohta, siis kaitsepolitseiga saab ühendust, helistades korrapidajale telefonil 612
1455 või saates e-kirja aadressil korrapidaja@kapo.ee.
Kaitsepolitsei paneb inimestele südamele, et taolistest
leidudest antaks kohe teada politseile. Kui on selge, et tegemist võib olla okupatsioonivõimu süstemaatilise tsiviilisikute vastase ründe ohvritega ning sõjahauaga, siis tuleks kohe informeerida kaitsepolitseid, kes uurib inimsusevastaseid ja sõjakuritegusid, mis on aegumatud kuriteod.
Sõjahaua korral kaasatakse juba sõjamuuseum, kes korraldab koos kohaliku omavalitsusega sõjaohvrite väärika matmise.
Lugupeetud koduloo- ja sõjaajaloohuvilised, kui teil on
andmeid, mis võis juhtuda Haljala vallas Vanamõisa külas,
anna sellest teada helistades tel 32 78 220 või e-postile:
haljala@haljala.ee.

üle ja muljetasime erinevatel teemadel.
Märtsikuus ootame Aaspere külakotta huvilisi mängima
koroonat ja lauatennist (25.03, kell 13.00). Esindatud on ka
erinevad lauamängud. Naljapäeva (01.04, kell 19.00) puhul
võtame ette ühe vahva tantsuõhtu.
Pille Lipp, MTÜ Aaspere Külakoda

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.02.2017.a
1. Määrati toimetulekutoetus kaheksale toetust vajavale
isikule summas 1366,70 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
kaheksale toetust vajavale isikule summas 961 eurot.
2. Väljastati projekteerimistingimused Pehka külas Sudise
kinnistule elamu püstitamiseks.
3. Kiideti heaks Põdruse lasteaed-algkooli kinnistu hoonestusõiguse tingimused ja edastada need enne kinnitamist majandus- ja rahanduskomisjonile arvamuse andmiseks.
Vallavalitsuse istungil 01.03.2017.a
1. Väljastati ehitusload Võle külas Mullamäe kinnistule
söödaplats-sõnnikuhoidla, sõnnikuhoidla, söödahoidla ja
tuletõrje veehoidla püstitamiseks.
2. Kinnitati Haljala valla 2017 aasta hankeplaan.
Vallavalitsuse istungil 08.03.2017.a
1. Väljastati projekteerimistingimused Varangu külas
Mäehansu kinnistul asuva abihoone laiendamiseks.
2. Väljastati HANSA ANTIIK OÜ-le, reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare kinnistule
eksponeerimiskestusega 01.03.2017 kuni 31.12.2017.
3. Vabastati KT Medicor OÜ rendi tasumisest ajavahemikuks 01.03.2017.a kuni 31.05.2017.
4. Tehti volikogule ettepanek taotleda Tõrremäe-VeltsiHaljala kergliiklustee alla jäävate 26 kinnistu osas tähtajatu
isikliku kasutusõiguse seadmist Haljala valla kasuks ja
esitati vastav eelnõu.
5. Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel korraldada avatud menetlusega riigihange „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haljala vallas“ ja esitati vastav
eelnõu.
6. Anti luba sõlmida tähtajaline leping ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Harry Laiviga.
7. Loeti üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

Märts 2017

Haljala Valla Sõnumid

3

Lühiülevaade Haljala valla 2017. aasta eelarvest
Haljala valla 2017. aasta eelarve koostamise aluseks oli
Haljala Vallavolikogu 20. septembril 2016 määrusega nr 58
kinnitatud „Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 2017
– 2020“. Vallavolikogu 20. septembril 2016. a toimunud istungil otsustati, et lähtudes Haljala valla eelarvestrateegiast aastateks 2017-2020, mis kajastab arengukavast lähtuvalt Haljala valla lähiaastate võimalikud arengud ja arvestades asjaolu, et Haljala valla arengukava on kehtestatud
kuni aastani 2030, mis hõlmab seaduses ette nähtud ajavahemikku, lugeda Haljala valla arengukava 2015 – 2030
läbivaadatuks.
Seoses käimasoleva haldusreformiga kujuneb 2017. a
eelarve suure tõenäosusega viimaseks Haljala valla eelarveks. Alates 2016. a teisest poolaastast on toimunud
ühinemisläbirääkimised naabervaldadega. Läbirääkimised
Kadrina vallaga lõpetati, kuid Vihula vallaga jätkusid ja 15.
detsembril 2016 Sagadis toimunud Haljal ja Vihula Vallavolikogude ühisel istungil otsustati ühehäälselt taotleda
Lääne-Viru maakonnas haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist eesmärgil moodustada Haljala
valla ja Vihula valla ühinemisel uus haldusüksus - Lahemaa
vald. Valla pindalaks kujuneks kokku 547,93 km² ja rahvaarvuks oli seisuga 01. jaanuar 2017 kokku 4 389 elanikku.
Kahjuks jääb elanike arv alla 5000, mis on üheks haldusreformi tingimuseks ning seetõttu allkirjastati 15.
veebruaril 2017 riigihalduse ministri poolt Vabariigi Valitsuse ettepanek moodustada Haljala, Rakvere, Sõmeru ja
Vihula valla ühinemise teel uus haldusüksus ja uue haldusüksuse nimeks määratakse Rakvere vald. Vallad saavad esitada oma arvamuse Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta
Lääne-Viru maavanemale volikogu otsuse vormis hiljemalt
2017. a 15. maiks. Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei esita
selleks ajaks arvamust, loetakse ettepanek vastuvõetuks!
Haljala valla 2017. aasta kinnitatud eelarve kogumaht moodustab 4513915 eurot ja koosneb järgmistest eelarve osadest: põhitegevuse tuludest; põhitegevuse kuludest; investeerimistegevusest; finantseerimistegevusest; likviidsete varade muutusest.
Põhitegevuse tulud
2017. a põhitegevuse tulude laekumiseks on planeeritud 2644831 eurot, millest maksutulud moodustavad
1678000 eurot, saadavad toetused tegevuskuludeks
742831 eurot, tulud kaupade ja teenuste müügist 209000
eurot ja muud tegevustulud 15000 eurot. Suurimaks tululiigiks on maksutulud, millest omakorda laekumine füüsilise
isiku tulumaksust moodustab 1595000 eurot. 2016. a laekus füüsilise isiku tulumaksust kokku 1571700 eurot. 2017.
laekumise tõusuks on prognoositud 1,5%.
Füüsilise isiku tulumaks laekub residentidest füüsiliste isikute sissetulekutelt (maksumaksjatelt), kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete kohaselt on seisuga 1.
jaanuar 2017 Haljala vald. 2015. a moodustas keskmine
valla maksumaksjate arv kuus 1334, 2016. a oli sama näitaja 1299 ehk 35 maksumaksja võrra väiksem. 2015.a moodustas keskmine väljamakse kuus 1 keskmisele maksumaksjale 828 eurot, 2016. aastal oli vastav näitaja 859
eurot, tõus 31 eurot kuus ehk 3,78%.
Põhitegevuse kulud
2017.aasta põhitegevuse kulude katmiseks on eraldatud 2643110 eurot, millest valla asutustes töötavate inimeste tööjõukulud moodustavad 1426054 eurot, majandamiskulud 1013105 eurot, antavad toetused 167951
eurot ja ettenägematute kulude katmiseks ehk reservfondiks on eraldatud 36 000 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt viie tegevusala
vahel järgmiselt:
* Haridusele kulub 1528005 eurot ehk 57,8% kõigist
põhitegevuse kuludest. Haljala Gümnaasiumi kulud moodustavad kokku 848549 eurot, Haljala Lasteaia kulud
487921 eurot, koolitranspordi korraldamisele kulub 75000
eurot, teistelt omavalitsustelt kooliteenuse ostmisele (alus
- ja üldharidus) kokku 52000 eurot ja koolitoidule 54535
eurot. Noorte huvihariduse kulude katmiseks on planeeritud 10 000 eurot.
* Valitsemisele kulub 378271 eurot ehk 14,3% põhitegevuse kuludest. Valitsemise kuludeks on vallavolikogu,
vallavalitsuse, vallavolikogu valimiste ja omavalitsuste
ühendustes osalemise kulud. Samuti reservfondiks ja kaasavaks eelarveks planeeritud vahendid.
* Majandusvaldkonnale koos keskkonnakaitse ja
elamu-kommunaalmajandusega kulub kokku 291034
eurot ehk 11,0% põhitegevuse kuludest. Kulutused on planeeritud valla teede ja tänavate korrashoiule, heakorrale,
jäätmemajandusele, maakorraldusele, veemajandusele,
tänavavalgustusele, vallavara haldamisele ja kalmistu kulude katmiseks.
* Kultuurile kulub 251342 eurot ehk 9,5% põhitegevuse kuludest, millest kaetakse rahvamaja, raamatukogude, sporditegevuse, noortekeskuse, seltsitegevuse, valla
ajalehe ja kihelkonnaraamatu väljaandmisega seotud kulud ning 2017. aastal väljaaantava fotopreemia ja 30. juu-

nist kuni 2. juulini toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeol
osalevate laulu- ja tantsurühmade kulud.
* Sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule kulub kokku
194458 eurot ehk 7,4% põhitegevuse kuludest. Eraldatud
vahenditest kaetakse hooldekodudesse paigutatud isikute
hooldamisega seotud kulud ja eakate päevakeskuse kulud
ning makstakse järgmisi toetusi: sünni- ja matusetoetused,
toimetulekutoetused, vajaduspõhised peretoetused ja
ühekordsed sotsiaaltoetused. Peretoetustest kaetakse
kõigi Haljala lasteaias käivate valla laste toidukulud ja
Haljala koolis käivate valla õpilaste koolilõunakulude vahe.
Koolilõuna kuluks on 1,26 eurot päevas, millest 78 senti katab riik ja 48 senti õpilase kohta päevas katab vald peretoetuste arvelt. Lisaks eeltoodud toetustele makstakse 65
eurot toetust kooliteed alustavate laste vanematele ning
igal aastal saavad kõik valla lapsed maiustuste jõulupaki.
Valla eakatele korraldatakse jõulupidu koos jõululaua ja
esinejatega.
Investeerimistegevus
Põhivara müügist saadav tulu moodustab 25000 eurot.
Valla kodulehel on avaldatud pakkumised elamumaa
omandamiseks hoonestusõiguse seadmise teel: Haljala
alevikus 1 kinnistu ja Essu külas 7 kinnistut, alghinnad alates 1668 eurost kuni 2269 euroni. Enampakkumisel on kinnistu aadressil Võsu mnt 4, Haljala alevikus ehk nn apteegimaja, mille alghinnaks on 25000 eurot ja tootmismaa Põdruse külas pindalaga 14 399 m² , alghinnaga 5 000 eurot.
Põhivara soetusteks on planeeritud kokku 1606 482 eurot,
mille katmiseks on arvestatud põhivara soetusteks saadava sihtfinantseerimisega ehk toetustega summas 1045494.
Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks
on 2017. aastaks planeeritud kokku 1300000 eurot, millest
801060 eurot kaetakse struktuurifondidest saadavast
toetusest (põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest) ja 498940 eurot moodustab omaosalus, mis kaetakse pikaajalise laenu vahenditest. Uue koolihoone maksumuseks kujuneb hinnanguliselt 4,2 miljonit eurot ja kooli
asukohaks on kinnitatud praeguse õppekorpuse asukoht.
Uue hoone ehitamiseks praegused hooned lammutatakse
ning õppetöö toimub asenduspindadel Haljala Rahvamajas, Tallinna mnt 8 (endine internaadihoone) ruumides ja
Haljala Lasteaia ruumides. Uue kooli suuruseks kujuneb 3
000 m², millest 700m² moodustab võimla. Rahastamisallikateks on ehitusperioodil 2017 kuni 2019 planeeritud 2,6
miljonit eurot Euroopa Liidu toetusena ja 1,6 miljonit eurot
valla omaosalusena pikaajalise laenu toel. Valla poolt esitatud taotlus toetuse saamiseks sai ametliku kinnituse Vabariigi Valitsuse poolt 02.03.2017 - Haljala Kooli õppehoone
ehitamiseks ja sisustamiseks eraldati 2605859 eurot.
Kodupaiga sotsiaalmajas on planeeritud 4 korteri remont, mille hinnanguliseks maksumuseks kujuneb 40000
eurot. 2017. aasta algul esitas Vallavalitsus Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele taotluse toetuse saamiseks
summas 30000 eurot (põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest). Omaosaluseks kujuneb 10000 eurot
vallaeelarve vahenditest.
Haljala Rahvamaja katuse remondiks on planeeritud 25
000 eurot. Vahendid eraldatakse 100%-liselt valla eelarvest. Vahendid kasutatakse kõige kriitilisemas olukorras
oleva katuse osa remontimiseks.
Majandus- ja taristuministri 12.08.2016 määrusega nr
48 on kehtestatud toetuse meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine“ tegevus „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ avamine. Toetuse eesmärk
on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine, mille tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LEDvalgustustehnoloogia kasutamisele. Projekti „Haljala valla
tänavavalgustuse uuendamine“ esitatud taotluse kogumaksumuseks kujuneb koos projekteerimisega 237670
eurot, millest projekteerimine moodustab 10000 eurot ja
teostatavate tööde maht 227670 eurot. Taotluse rahuldamisel kujuneb tööde teostamise perioodiks 2017 -2018.
2017. aasta tööde maht moodustab 100000 eurot, millest 85000 eurot kaetakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutuse poolt eraldatud toetusest (põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest). Valla omaosaluseks kujuneb 2017. a 15000 eurot vallaeelarve vahendeid.
Haljala aleviku rekreatsiooniala arendamiseks on planeeritud 112000 eurot, millest 100000 eurot moodustab
LEADER meetme toetus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest) ja 12000 eurot omaosaluse katmiseks
vallaeelarve vahenditest. Rekreatsiooniala on kavas rajada
Haljala Rahvamaja tiigipoolsele osale. Olemasolev terrass
korrastatakse ja koos varikatuse ehitusega on tulemuseks
väike välilava. Rajatakse puidust kõnnitee, paigaldatakse
uued pingid ja nn rannaala lamamistoolid. Istutatakse puid
ja põõsaid ning uuendatakse muruplatse.
Haljala Vallavalitsuse 07.12.2016 korraldusega nr 259
otsustati esitada Sihtasutusele KredEx taotlus „Kasutusest
välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva hoone lam-

mutamine Kase tee 6 Aaspere küla“ kogumaksumusega
kuni 20000 eurot ja tagada projekti taotluse rahuldamisel
projekti omafinantseering ning tasuda Haljala valla omaosalus summas kuni 6000 eurot. 28.12.2016 allkirjastati
Haljala Vallavalitsuse ja Sihtasutuse KredEx vahel toetuse
eraldamise leping summas 13634 eurot (põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest), mis moodustab
69,98% projekti maksumusest. Projekti kogumaksumuseks
kujuneb 19482 eurot ja omaosalus moodustab 5848 eurot.
ATV soetamine on seotud talviste suusaradade ettevalmistamisega. 2016. a soetati suusaraja tallaja (1225
eurot). Samal ajal oli suusaradade ettevalmistamiseks vajalik tehnika niivõrd vananenud, et tekkis otsene vajadus
soetada uus suusaradade saan. 08. novembril 2016 toimunud Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolekul arutati ATV soetamist suusaradade rajamiseks ja otsustati: toetada ATV ostmist ja Vallavalitsusele tehti ettepanek
ostumenetluse ettevalmistamiseks. 2016. a lõpul soetati
kaasava eelarve vahenditest 20 komplekti suusavarustust
(2145 eurot), et anda eelkõige neile õpilastele võimalus
suusatamiseks, kellel pole võimalik suusavarustust soetada. 09. jaanuaril 2017 selgus korraldatud hanke tulemusena ka ATV hind – 9940 eurot, mis sisaldab ettekinnituva sahaga ATV maksumust, millele lisanduvad ka suusaradade
rajamiseks vajalikud lindid ning muud tarvikud.
2017.aasta riigieelarves on riigipoolse toetusena Haljala vallale eraldatud 5000 eurot suusaradade saani soetamiseks (põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest).
Valla eelarve vahenditest lisandub 5 000 eurot.
Põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks ehk
toetuste eraldamiseks on planeeritud kokku 118708 eurot.
Hajaasustuse programmile antav toetus moodustab kokku
24288 eurot, millest 14288 eurot moodustavad
vallaeelarve vahendid ja 10000 eurot riigilt eraldatud
vahendid.
Projekti „ Essu küla Tammispea tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ toetuse II osamakseks on 2017. a planeeritud 11320 eurot. 2016. a eelarve vahenditest tasuti I osamakse summas 19430 eurot.
Tööde teostamise tähtaeg on 2017. aasta sügisel.
Projekti „Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine“ kogumaksumuseks on 1673844 eurot. Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetus projektile on 85%
ehk 1422767 eurot, omaosaluseks (15%) kujuneb kokku
251077 eurot. Selles moodustab Rakvere valla omaosalus
167989 eurot ja Haljala valla oma 83088 eurot. Esialgne
hinnanguline Haljala valla omaosalus projektis oli 102000
eurot.
Finantstulude laekumine moodustab kokku 100 eurot.
Vallal on avatud arvelduskontod SEB Pangas, Swed-bankis
ja Danske Bankis. Tulu laekub vahendite hoiusta-misest
üleöödeposiidina ja tähtajalise hoiusena.
Finantskulude tasumiseks on eraldatud kokku 18049
eurot. Finantskuludeks on pikaajaliste laenude intressid.
Finantseerimistegevus
Haljala Kooli uue hoone projekteerimiseks ja ehitamiseks ning kergliiklustee ehitamisega seotud kaasfinantseeringuks on kavandatud uue pikaajalise laenu võtmine
kogusummas 1,6 miljonit eurot tagastamise tähtajaga 15
aastat. Intressimääraks koos 6 kuu EURIBORiga on planeeritud 1,500%.
2017. aastal on laenu kasutamise summaks planeeritud
580000 eurot. Laen võetakse ja kasutatakse juhul, kui uue
kooli projekteerimine ja ehitustööd peaksid nõudma kulutuste katmist käesoleval eelarveaastal. Lisaks omaosaluse
katmisele on planeeritud ka sildfinantseeringu laenu võtmine ja kasutamine. Sildfinantseerimine tähendab seda, et
pank annab toetuse summa ettevõtte kasutusse enne selle
väljamaksmist toetuse andja poolt. Panga vahendite kasutusele võtmisel tuleb projekti täideviijal esitada pangale
samad kuludokumendid, mis toetuse andjale. See tähendab seda, et panga poolt väljamakstud summa eest tehtud
kulutused peavad olema kooskõlas toetuse andja poolt
heakskiidetud kulutustega. Kuluks on intressikulud perioodi eest, mil laenu kasutatakse.
Seisuga 31. detsember 2016 moodustasid eelnevatel
aastatel võetud laenude tasumata võlakohustused kokku
225146 eurot, millest 2017. aastal kuulub tasumisele
73216 eurot. Kuludesse on planeeritud ka uue laenu põhiosade tasumine summas 54350 eurot. Kui uut laenu 2017.
ei võeta, siis ei toimu ka uue laenu põhiosade tasumist!
Likviidsed varad
Seisuga 31. detsember 2016 moodustas valla arvelduskontodel ja sularahana valla kassas likviidsete varade jääk
kokku 310731 eurot. 2017. aasta eelarve kulude katmiseks
on kaasatud 218490 eurot likviidseid varasid. Seisuga
31.12.2017 moodustab prognoositav likviidsete varade
jääk 92241 eurot.
Õie Kelder
Haljala Vallavalitsuse finantsnõunik
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Haljala Valla Sõnumid

Maailm avab meie silmi

Muna õpetas kana
1. märtsil toimus Haljala Gümnaasiumi ja Haljala Vallaraamatukogu ettevõtmisel arvutialane nõuandetund
„Muna õpetab kana“.
„Munadeks“ olid seekord
Haljala Vallaraamatukogu
juhataja Maiga Parksepp,
Haljala Gümnaasiumi arvutiõpetaja Maris Maripu
ja vabatahtlikud õpilased.
Nõuandetundi olid oodatud kõik vanemad inimesed, kel arvuti või telefoniga toimetades on tekkinud raskusi ja küsida ei ole
olnud kelleltki.
Teemad, mis osalistele
huvi pakkusid, olid väga
erinevad ning nõu ja jõuga
üritasime aidata kõiki.
Õpetasime internetist
leidma vajalikke ajalehti ja
ajakirju, tutvuma isikliku
digilooga, toimetama pangas, allkirjastama ID-kaardiga,
kasutama virtuaalset uurimisaali Vau, tegema selfiet ehk
endast telefoniga pilti, kasutama rakendust Instagram ja
palju muud. Et kõik küsimused korraga meelde ei tule ja
kõik ka hetkega meelde ei jää, on päris selge ja vastuseid
võib käia individuaalselt otsimas edaspidi Haljala raamatukogus, raamatukoguhoidjad üritavad võimalusel alati toeks
olla.

Minu nimi on Réka, olen 25-aastane ungarlanna ning
hetkel Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames vabatahtlik Eestis, Haljala Noortekeskus. Tulin Haljalasse juba septembris 2016, et alustada oma 10-kuulist teenistust noorsootöötajana. Siiani oleme koos noortega läbi viinud mitmeid tegevusi ja väiksemaid projekte.
Mind motiveeris Eestisse noorsootööd tegema tulema
noorsootöövaldkond: tahtsin näha erinevaid võimalusi ja
lähenemisi, kuidas noortega tegutsetakse, ning neid oma
kodumaalegi viia. Kuna mul on lisaks oma noorsootööõpingutele veel eelnevaid kogemusi noorsootöös, siis muidugi tahan jagada ka oma ideid ning mõtteid kohalike noorsootöötajatega. Olen olnud 4 aastat vabatahtlik ka ühes
Ungari noortekeskuses.
Peaaegu poole oma õpingutest olen tegelikult veetnud
välismaal – Kreekas, Belgias, Türgis. Seda kõike selleks, et
oma maailmavaadet avardada ja laiendada. See on aidanud mul aru saada, kuidas inimesed erinevates maailma
riikides ja kultuurides elavad, töötavad ja käituvad. Kindlasti aitavad mu reisikogemused mul olla võõraste vastu
avatumad.
Usun siiralt, et inimese elus on kaks aega, mil vajatakse
suuremat tuge ning millal inimesed ümberringi mõjutavad
palju – need on mudilaseiga ning teismeliga. Just sellel
põhjusel olengi õppinud noorsootöötajaks ning lasteaiakasvatajaks.
Ungaris on meil ütlus, et oksa saab painutada küll, aga
vaid senikaua, kuni see on paindlik. Praeguses kontekstis
võiks see tähendada seda, et inimese iseloomu saame mõjutada noorusajal, peale seda on mingeid harjumusi juba
liiga raske kustutada ja see omakorda võibki viia raskusteni
väärkäitumise korrigeerimisel.

Märts 2017
Lapsed on meie tulevik.
Sel põhjusel usungi, et peame tegema koostööd, et
jõuda parima võimaliku
tulemuseni. Tulemused ei
pruugi ilmneda kohe, areng ja
edu on pika protsessi viljad,
mille nimel tegutseme iga
päev. Igapäevatöös tähendab
see minu puhul ja Haljala
noortekeskuses väga erinevaid tegevusi esmaspäevast
reedeni – praegu näiteks õpime koos žongleerima, teeme
ühiselt erinevaid käsitöötegevusi ja kokkame. Need tegevused aitavad lastel ning
noortel oma vaba aega kasulikult veeta, arendada erinevaid oskusi ja muutuda loovamaks. Samuti üritame neile
tõestada, et väga paljusid asju saab teha ka piiratud ressurssidega – alati ei ole „mul on igav” lahenduseks kallid
telefonid, telerid, arvutimängud. Vaja on mugavusekastist
välja astuda ja veidi mõelda, kui palju asju saab ise ära teha,
mis ei nõua üldse palju raha ega vahendeid.
Réka Fekete, Haljala Noortekeskus
Inglise keelest tõlkis Greete Toming
* Réka on Haljala Noortekeskuse viies EVS vabatahtlik. Hetkel
valmistutakse sügisest 2017 võõrustama kuuendat, otsingud sobiva
vabatahtliku leidmiseks käivad ning projekt on esitatud. Euroopa
Vabatahtlikku Teenistust rahastab programm Erasmus+, HNK
koordineerivaks organisatsiooniks ning abiliseks vabatahtliku
vastuvõtmisel on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
95
Ellen Rahn

05. aprill

88
Virve Terno

14. aprill

86
Helve Arvik

17. aprill

84
Meeri Ruut

09. aprill

83
Elvi Männik

08. aprill

Usinad õppijad Maris Maripud kuulamas. Foto: M. Parksepp

81
Margarita Nõmm
Silvi Vent

22. aprill
27. aprill

Koostöö sujus suurepäraselt ning koolitusega jäid
rahule nii õppijad kui õpetajad. On ju oluline, et erinevad
põlvkonnad omavahel suhtleksid ja oma teadmisi jagaksid.
Aitäh kõigile osalejatele!

80
Silvi-Koidula Liht
Ants Tomel
Vaike Kalde

01. aprill
03. aprill
08. aprill

75
Henno Küngas

21. aprill

70
Ülle Raud
Egon Hoyer
Arvet Tasa
Toom Saamot
Milvi Anton
Saima Sepp

03. aprill
04. aprill
13. aprill
14. aprill
24. aprill
25. aprill

65
Maie Kreus
Lembit Ristmets
Helle Sepp
Evi Tänavots
Paul Roov
Liivi Harf
Maie Otsing

03. aprill
09. aprill
09. aprill
09. aprill
11. aprill
20. aprill
24. aprill

55
Marika Rimmeld
Reet Tamm
Toomas Kimmel

05. aprill
14. aprill
29. aprill

50
Ülle Adli
Riho Maalmets
Silva Heinmaa

01. aprill
01. aprill
29. aprill

Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Müüa Haljala kihelkonna rahvarõivad (täiskomplekt).
Valmistatud rahvarõivaste valmistamise kooli lõputööna
ERM näidiste põhjal.
Komplekt on uus. Hind 500 eurot. Suurus 38-40.
Lisainfo telefonil 5290266 või aadressil imbi.klein@gmail.com.

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
Aprill
08.04. 19.00. Komöödiateatri etendus "Hollywoodi
tähed". Osades Helgi Sallo ja Katrin Karisma
09.04. 11.00. Perepäev
23.04. 11.00. Umbro uute riiete ja jalatsite müük
24.04.
Jüriöö jooks
27.04.
Koolinoorte talendishow "Jaak otsib
annet"
28.04. 20.00. Tantsuõhtu. Volbripidu koos
ansambliga "Sada ja seened". Laudade broneerimine
tel.3250444.
29.04. 19.00. Haljala vald 25. Haljala vallavanema ja
volikogu esimehe pidulik vastuvõtt.

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Rosalia Luhaär
06.10.1928 - 02.03.2017

