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Head Haljala sõbrad
Üks aastaring saab jälle ümber. Igaühel on oma
mõõdik, mille järgi seda aastat hinnata ja meeles
pidada.
Möödunud aasta oli maakonnale töökas. Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed tegevused jätkuvad
järgmisel aastal. 2016. aastal on meie peamiseks väljakutseks haldusreform. Eesmärgiks ikka tagada kaunim
elukeskkond, suurem investeerimisvõimekus ja parem
teenus meile kõigile. See tähendab ka jätkusuutlikumat ja konkurentsivõimelisemat kooliharidust, transpordiühendusi jpm, mis oluline meie ja meie laste tuleviku kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse rolliks teenuste pakkumise kõrval ka kogukonna esindamine,
kohalike väärtuste ja identiteedi hoidmine. Neid rolle
saab täita aga ainult võimekas ja jätkusuutlik vald ning
mul on hea meel, et Haljala näitab julgust, tulevikku
suunatust ja enesekindlust tugeva kogukonnana, kes
ei karda kaotada oma nägu ka omavalitsusreformi
tuules. Soovin, et leiaksite võrdse partneri – olgu see
siis Vihula, Kadrina, Rakvere, Sõmeru vald või keegi
neljas. Ühisest toimetamisest on meil kõigil ainult
võita.
Lõppeva aasta märksõnadeks jäävad ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, Aafrika seakatk, rändekriis ja pagulastemaatika, maakonnaplaneeringu valmimine ja maareformiga seotud küsimused, kõrghariduse tulevik maakonnas, riigigümnaasiumite ja perearstikeskuste temaatika ja targa maakonna kuvand.
Haljala rohked ettevõtmised 2015. aastal kannavad
sõnumit kogukonna aktiivsusest ja elujõulisusest. Alates 2015/2016 õppeaastast kannavad Haljala kooli
õpilased Haljala kihelkonna mustriga koolivormi, mis
liidab ja loob ühtsustunnet ning aitab hoida koolil
selgemalt oma nägu. Juba veerand sajandit toimub
Aaspere-Haljala jooks. Haljala Gümnaasiumi poiste
võistkond osales edukalt Koolide maailmameistrivõistlustel korvpallis Prantsusmaal. Teie rohked ettevõtmised kannavad sõnumit kohalike inimeste aktiivsusest ja elujõulisusest.
Ka kogukonna heasse aurasse on palju panustajaid,
kes on seda teinud oma igapäevase järjepideva tööga.
Ja need inimesed on saanud just lõppeval aastal ka
maakondlikult või riiklikult tunnustatud – aasta raamatukoguhoidja Maiga Parksepp, aasta tervisedendaja
Tiina Pihlak, presidendi Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Viivi Voorand. Nemad on eeskujuks
teistelegi ja nakatavad oma entusiasmiga.
Jõulupühade ajal märkame ja oskame väärtustada
rohkem meid ümbritsevat, tublisid inimesi ning väiksemaid ja suuremaid tegusid, mis meie ühiskonda ja
elukeskkonda kujundavad. Haljala Rahvamaja tähistas
oma 30. sünnipäeva, Haljala valla vanim elanik Marta
Nõlvak sai 100-aastaseks.
Meie kõigi ühine huvi on see, et Lääne-Virumaal
oleksid õnnelikud, teotahtelised ja laialdaste huvide
ning maailmavaatega inimesed. Just nüüd jõuluajal tahan tänada teid selle eest, mida olete möödunud
aasta kestel oma igapäevase tööga Haljala ja LääneVirumaa heaks teinud.
Soovin, et jõulurahu saabuks igasse Haljala kodusse, et jõuluvalgus soojendaks kõikide südameid ning
juhiks tegema häid tegusid! Rahulikku jõuluaega,
ilusat aastavahetuse ootust ning õnnerikast uut
aastat!
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Tunnustus meie valla
ettevõtjale
Aqva konverentsikeskuses inspiratsioonipäeval 26. novembril kuulutas
maavalitsus välja hea ettevõtja ja tubli
töötaja rinnamärgiga tunnustatavad.
Ettevõtjate tunnustamist alustas maavalitsus 2011. aastal eesmärgiga tõsta
esile pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad
töökohti ja kelle najal püsib majandus.
„Hea ettevõtja 15 aastat“ maakonna vapiga rinnamärgi
pälvis OÜ Maheda Palkmaja juhatuse liige Andre Kaurla,
kes on juhtinud edukalt ja jätkusuutlikult oma ettevõtet.
Maheda Palkmaja on jäänud ellu ka majanduskriisi olukorras. Firmat iseloomustab hea ettevõtluskultuur, panus piirkonna tööhõivesse ja kohaliku kogukonna arengu toetamine.
OÜ Maheda Palkmaja on loodud 2000. aastal ja põhineb
Eesti kapitalil. Firma põhitegevus on palkmajade valmistamine vastavalt tellija
soovile. OÜ Maheda
Palkmaja toodangust
suur osa läheb Saksamaale või jääb Eestisse,
kuid palkmaju võib leida
ka Soomest, Hollandist,
Luksemburgist, Šveitsist, Austriast.
J õ u d u j a ko r d a minekuid meie valla
tublile ettevõtjale!

Haljala valla
Aasta Tegija
või Aasta Tegu
Haljala valla „Aasta tegija“ aunimetuse andmise
eesmärk on igal aastal väärtustada ning avaldada
avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule,
kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud valla
arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonda tuntust; kes aasta jooksul on saavutanud
majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või
mõnes muus valdkonnas tähelepanuväärseid tulemusi
ja üldise tunnustuse, samuti ühekordse silmapaistva
saavutuse eest.
Ettepanekuid aasta tegija aunimetuse andmiseks
võivad esitada kõik Haljala vallas elavad füüsilised
isikud ja Haljala vallas tegutsevad juriidilised isikud.
Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse märgusõnaga „Aasta Tegija“
hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Tähtajaliselt
mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.
Teade aasta tegija aunimetuse määramise kohta
avaldatakse ajalehes „Haljala Valla Sõnumid“ ja valla
koduleheküljel internetis aadressil www.haljala.ee.
Aasta tegija aunimetusega kaasnevad esemeline
auhind ja valla tänukiri antakse aunimetuse saajale üle
pidulikult kas Eesti Vabariigi aastapäeval, vallale omavalitsusliku staatuse andmise aastapäeval või valla
muul avalikul üritusel.

Meie raamatukoguhoidja
Lääne-Virumaa valib juba viiendat aastat maakonna parimat raamatukoguhoidjat. Sel aastal sai tunnustuse osaliseks Haljala valla ja kooli raamatukoguhoidja Maiga
Parksepp.
Raamatukoguhoidja töö ei tähenda ainult raamatute laenutamist, vaid hõlmab väga mitmesugust tegevust. Koolis
viib Maiga läbi raamatukogutunde, kus õpetab väikestele
koolijütsidele raamatukogu kasutamist, või korraldab viktoriine, tutvustab uusi raamatuid.
Mahukas töö on ette valmistada õpilasi õpioskuste
olümpiaadiks, kus vaja tunda erinevaid andmebaase ning
infot otsida. Andmebaaside kasutamist on Maiga õpetanud ka õpetajatele ning vallakodanikele. Infootsingu võistlus põhikooliõpilastele toimub kolm korda aastas.
Maiga haldab raamatukogu kodulehte, kujundab kutseid, au- ja tänukirju nii vallas kui ka koolis. Joonistus- ja
fotokonkursside korraldamine, valla kirjandivõistluse žürii
juhtimine – kõigeks leiab ta aega. Maiga küljendab ja toimetab valla ajalehte Haljala Valla Sõnumid. Pühendumist
nõuab kirjanikega kohtumiste ettevalmistamine nii koolis
kui ka raamatukogu kirjandusringis. Meenutagem kas või
selle sügise toredaid kohtumisi Aidi Valliku, Reet Linna või
Valdur Mikitaga. Ja siin pole välja toodud kaugeltki kogu

Maiga kohustuste koormat.
Maiga on huvitav ja palju lugenud tark inimene, kelle
seltskonnas on tore viibida. Ta on leebe ja taktitundeline,
äärmiselt abivalmis ning sõbralik. Maiga on kui hea haldjas,
kes asjatundlikult toimetab raamatute maailmas.
Täname ja õnnitleme!
Haljala koolipere
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Iga vastsündinu saab kingiks
raamatu „Pisike puu”
R a a m a t " P i s i ke
puu" on riigi kingitus
kõikidele 2015.
aastal Eestis sündinud lastele. Raamatusse on kokku kogutud kimbuke luuletusi
ja jutte meie tuntud
ja armastatud lastekirjanike loomingust.
Kinkeraamatu on
koostanud Eesti Lastekirjanduse Keskus
ning rahastaja on
Kultuuriministeerium
„Eesti jaoks on
tähtis, et lapsed loeksid, et vanemad loeksid oma lastele ette. Et meil oleksid
ilusad lasteraamatud, mis on meie oma maa suurepäraste
kirjanike sulest kirjutatud ja oma silmapaistvate kunstnike
illustreeritud. Olgu see ilus raamat sümboliks sellest sügavast kummardusest, millega riik väärtustab igat Eestisse
sündinud last,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar Viljandis
esimesi beebiraamatuid kätte andes.
Kinkeraamatud jõuavad peredeni läbi kohalike raamatukogude. Haljala vallas 2015. aastal sündinud lastele mõeldud raamatud saab kätte Haljala raamatukogust.
Info: telefon 3250602, e-post haljalark@haljala.ee
Haljala raamatukogu on avatud:
E 11-19; T 10-18; K, N, R 9-17.

Haljala Valla Sõnumid
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Lahkus Aino Kaasik
13. novembril lahkus meie hulgast üheksakümne kolmandal eluaastal Haljala valla aukodanik Aino Kaasik.
Soovin, kui temast kirjutan, et koos mõtleksime temale
kui targale abivalmis inimesele, kes oma tagasihoidlikkuses
paljude jaoks märkamatult elas oma pika elu, millest nii
palju mälestusi. Neid mälestusi ta siiski ainult endale ei
hoidnud. Olles ise oma kodukoha elu uurinud, paljud ta
murrangud isiklikult läbi elanud, jagas ta Haljala elukilde
paljudele hilisematele kodu-uurijatele.
Aino sündis 15. detsembril 1921. aastal koolijuhataja
Gustav Kaasiku perekonda. Kodu oli Aino kujunemisel esimene suunaja-andja, siit said alguse aktiivne eluhoiak,
muusikaarmastus, soov endast midagi teistele anda.
Koolis õppis ta Friedrich Lassuri ajal. Nüüd tuli tütarlapse
ellu uusi elamusi ja uusi suunajaid. Kodutütarde ühised
ettevõtmised naiskodukaitse rühmaga süvendasid isamaalisust.
Kahel korral katsetas Aino õppimist Rakvere Naiskutsekoolis (hilisem kaubandustehnikum), kuid mõistis, et see ei
ole tema ala, ei kodukäsitöö ega tütarlaste tööõpetuse
õpetajaks saamine.
Päris noorena proovis Aino linnainimeseks saada, töötades Maratis siidipoolijana, kuid ka see polnud õige.
Aino oli niivõrd oma kodukohta kiindunud, et ei kujutanud ette elu kusagil mujal. Mõnda aega töötas Aino teetöölisena, kuid siis tuli see õige – töö, mis Ainole meeldis ja
mida ta südamega tegi. Kümme aastat (1945-1955) oli Aino
Haljala raamatukogu juhataja, millele järgnes külanõukogu
sekretäri amet. Peale palgatöö tuli tegelda näitagitatsiooni
valmistamise, riigilaenu kogumise, taluloomade loendamisega, olla vastloodud kolhoosidele šefiks. Töö kõrvalt lõpetas Aino 1953. aastal maanoorte õhtukeskkooli.
Siis tulid uued tööd: Võsu puhkekodu teenindaja ja Haljala haigla sanitar. Noorena kursustel omandatud samariitlase tunnistus tõestas oskust anda vajadusel ka esma-

Aino Kaasik oma kodus 2013.a jaanuaris. Foto: Maiga Parksepp
abi. 1958. aastast kuni pensionile jäämiseni (1981) töötas
Aino kolhoosis arvestaja, laohoidja ja koristajana.
Kõigi nende tööde kõrval oli Aino oma hingelt seotud
kultuuritööga: laulis naisansamblis, oli puhkpilliorkestri
trummar, mängis näitemängudes. Kõik selle sai ta juba kodust kaasa ning see kuulus noorusaastate ja keskea juurde.
Kodu-uurimise ja isiklike mälestuste kirjapanemisega
alustas ta 1950-1960-ndatel aastatel. Koos Haljala kooli
kauaaegse ajalooõpetaja Pärja Esega koguti etnograafilist
materjali ja vanu fotosid tulevase muuseumi jaoks. Aino
tegi koostööd Rakvere koduloomuuseumi ja Eesti Rahva
Muuseumiga. Aino koduuks oli avatud kõigile, kes tegelesid
kodu-uurimisega, hindamatuks allikaks on olnud tema isiklikud mälestused, mida ta teistega jagas.
Aino pika elutee sisse mahtus väga palju mitmesugust
tööd. Selle eest meie tänu ja austus Sinule, armas Aino
Kaasik.
Salme Heinla

Varangul jätkuvad tervisliku
Haljala kirjandusringi aasta
toitumise õpitoad

21. novembril kohtusime seltsimajas taas toitumisnõustaja Sirle Nukiga. Seekord olid teemaks suhkrud ja šokolaad. Saime teada, et pole olemas kahjulikke toiduaineid,
on olemas kahjulikud kogused. Suhkru liigne tarbimine on
haiguste vallandumise peamine faktor. Samas kakao ja tume šokolaad on tervisele väga kasulikud, muidugi mõõdukas koguses tarbituna. Peale loengut valmistasime ühe tervisliku magustoidu, milleks oli kakao- avokaadokreem ning
erinevaid komme ja teraviljabatoone. Eriti maitsvad olid
kodused rafaellod.
12. detsembril toimunud õpitoas saime teada, et ka peolaud võib olla tervislik, kui teha õigeid valikuid. Kuna jõulud
peagi ukse ees, valmistasime pidusööke jõululauale. Kergelt ja tervislikult ei tähendagi ainult juurikaid, vaid ikka liha
peab ka olema.
Eelinfoks niipalju, et jaanuaris toimub 2 õpituba. Ühe
teemaks on: Taimetoidud kui tervise alustalad. Teises õpitoas kohtume uuesti Karepa ravimtaimeaia perenaise
Katrin Lukega ja siis räägime meest toiduna, ravimina ja
kehahoolduses.

Taas leiab lõpu üks aasta ja paras aeg on teha tegemistest kokkuvõtteid. Ka Haljala raamatukogu kirjandusring võib möödunud aastat lugeda kordaläinuks, sest toredaid ja harivaid kokkusaamisi on jagunud igale maitsele.
2015. aastat alustasime tagasivaatega 2014. aastale ja
iga kirjandusringi liige tutvustas eelmisel aastal enim muljet
avaldanud raamatut, seda siis kas positiivsest või negatiivsest küljest. Kirjandust, mis tutvustamist vääris, oli väga
erinevat ja nii mõnigi raamat leidis endale uusi tänulikke
lugejaid.
Veebruarikuu kirjanduslik õhtupoolik möödus luulega
küünlavalgel. Salme Heinla tegi lühiülevaate eesti luule ajalukku ning taas said kõik soovijad esineda oma lemmikluuletustega. Õhtust kujunes väga südamlik ja ilus koosviibimine, mille eest tänud Salmele, kes on tuntud nii luule
armastajana kui ka kirjutajana.
4. märtsil sai 150 aastat kirjanik Eduard Vilde sünnist,
temale oli pühendatud kolmas kirjandusringi kohtumine.
Vilde loominguline pärand on väga mitmekülgne, sinna
kuuluvad humoreskid, näidendid, novellid, jutustused, reisikirjad, romaanid, artiklid. Üle Eesti korraldati näitusi ja
meenutati viljaka kirjaniku elu ja loomingut.
Kuna 2015 on ka muusika-aasta, möödus aprillikuu kohtumine lõbusamas meeleolus ning külla olid tulnud Hillar
Vimberg, Tiit Alte ja Ahti Bachblum, kes esitasid vaheldumisi luulet ja muusikat. Hillar Vimberg esitles oma luulekogu „Kahe kärestiku vahel“.

Urve Kingumets

Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, 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 iga kuu 15.
kuupäevaks.

Maikuus oli meil külas Eesti Genealoogia Seltsi Virumaa
esimees Hubert Gutmann, kes selgitas suguvõsauurimise
tagamaid: kuidas uurida oma päritolu, milliseid andmebaase kasutada, millele tähelepanu pöörata. Kõige lihtsamini teostatav soovitus oli teha korda oma fotoalbumid.
Hubert Gutmann pani südamele, et iga foto taha peaks kirja saama, millal ja kus on foto tehtud ja kes on pildil. See
lihtsustab tunduvalt meie järelpõlvede tööd ja juurte
otsimist.
Suvekuud on kirjandusringil puhkuseaeg, siis saab igaüks uueks hooajaks akusid laadida ja positiivseid mõtteid
koguda. Septembris kogunesime, et meenutada suve, pi-

dada plaane ja lustida kirjanduslike mängudega. Mitu
kirjanikku tead sa puu nimega? Mitut kirjanikest abielupaari tead? Millisest kirjandusteosest on tsitaat „Iga haritud inimene võib vähemalt ühe romaani kirjutada -romaani
iseenesest“? Kõige keerulisemaks osutus raamatu äratundmine selle esimese lõigu järgi. Kõik me teame, millised
sõnad on Oskar Lutsu „Kevade“ alguseks. Aga kuidas algab
„Tõde ja õigus“ või „Mäeküla piimamees“ või „Arabella,
mereröövli tütar“?
Ka oktoobrikuu pühendasime muusika-aastale ja külas
oli Reet Linna, kes iseloomustas end kui kätega rääkijat ja
täpselt nii ka
oli. Väga vitaalne Reet
rääkis oma
endistest ja
praegustest
tegemistest
ning andis
pisut aimu ka
ees ootavast.
Ta on jätkuvalt
aktiivne teletöös, muusikas ning lööb
kaasa juba
aastaid vabatahtlikuna
projektides
abivajajatele.
Novembrikuu õhtu sisustas kirjanik ja semiootik Valdur
Mikita, kelle teos „Lingvistiline mets“ on raamatute müügiedetabelites esikohal ja pakub jätkuvalt tuliseid arutelusid
eestlaste ja eestluse püsima jäämisel. "Ei mäletagi mõnda
teist sellist raamatut, mis oleks kaasa toonud nii laia spektriga lugejaskonna nõnda üksmeelse, kuid mitmehäälse
tunnustuse," kirjutas raamatu kohta kriitik Mihkel Kunnus.
Nüüd detsembris ilmus Mikitalt ka järg raamatuna "Lindvistika ehk metsa see lingvistika".
Et aastat lõpetada pisut erinevalt tavapärastele kohtumistele raamatukogus, sõitsime Vargamäele Tammsaare
muuseumisse, kus tutvustati 19. sajandi jõulukombeid, pakuti jõulujooki ja maitsvat sööki. Kas uue aasta ennustused, mis meile osaks said, ka täide lähevad, näitab juba
2016. aasta.
Aitäh kõigile, kes kirjanduslikest õhtutest osa võtavad.
Loodan, et need kohtumised toimuvad ka järgmisel aastal
ning et kõik kirjandushuvilised leiavad endale midagi
köitvat. Tahan veel meenutada, et üritused ei ole mõeldud
kitsale ringile, vaid oodatud on kõik, kellele ürituse päev ja
kellaeg sobilik on. Kohtumiseni uuel aastal!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja
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Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse
inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi
kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi
SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel
väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel
või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on
leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus,
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku
abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
*kuni 18-a laps; *kuni 18-a puudega laps; *18 - 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või
enam; *18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks; *alates 18-a tööealine isik, kellel on
tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
*63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik; *rinnaproteesi
ostmiseks; *isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates
30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks; *silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
*kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne
01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil
peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus); *välismaal
õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend; *klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks
otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud
abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on
sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA
kodulehel alates 01.01.2016.
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate
saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:
*saadud järjekorra teate, *isikut tõendava dokumendi,
*isikliku abivahendi kaardi, *arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate

ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
* omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt
majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik
isiku selgitus ja tõend toimetulekutoetuse maksmise
kohta);
*uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga
abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud
isikupoolsed selgitused/põhjendused;
*abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel
hinnapakkumist);
*abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel
alustel hinnapakkumist);
*kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
*abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
*erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või
klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on isikul õigus pöörduda Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse
poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil
kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul.
Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (nt
Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis
tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega
mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti
peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani
ning isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi
kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt
allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 18.11.2015
1. Toimus Haljala valla 2016 aasta eelnõu arutelu.
2. Anti kasutusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 25 kinnistule rajatud sidekaablile.
3. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala
valla haljastutel hooldusniitmise teostamine 2016-2018“.
4. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Teepeenarde hooldusniitmise teostamine 20162018” Heakord OÜ poolt esitatud pakkumus.
5. Määrati ehitusteatises märgitud ehitise ja ehitamisega
seotud kontrolli tulemusel täiendavad nõuded kahe elamu
ümberehitamisel.
6. Määrati Aaspere külas Lehise tee teeosa nr 3 maaüksuse
sihtotstarbeks transpordimaa ja Aaspere külas Vaikuse
maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
Vallavalitsuse istungil 25.11.2015
1. Määrati toimetulekutoetused kuuele toetust vajavatele
isikule kokku summas 2119,66 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 754
eurot.
2. Esitati avaldus kahele isikule eestkoste määramiseks.
3. Määrati ehitusteatises märgitud ehitise ja ehitamisega
seotud kontrolli tulemusel täiendavad nõuded kahe elamu
ümberehitamisel.
4. Määrati kasutusteatises märgitud ehitise ja ehitamisega
seotud kontrolli tulemusel täiendavad nõuded kahe elamu
ümberehitamisel.
5. Anti kasutusluba Kõldu külas Farmi kinnistul asuvatele
vedelsõnnikuhoidlatele 1 ja 2 ning silohoidlale.
6. Kinnitati tegevuskulu arvestuslikud maksumused Haljala
valla haridusasutustes 2016. aastaks.
7. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
8. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste
Jalumäe tee, Uus tn, Kõldu tee, Uus-koorejaama tee, Aru-

lepiku tee ja Holsta tee sihtotstarbed.
9. Moodustati munitsipaalomandisse antud maadele Essu
küla Antsu tänav, Essu küla ja Põdruse küla Abimajandi tee
ning Põdruse küla Luiksi tee katastriüksused.
10. Kiideti heaks Haljala valla 2016.aasta eelarve kogumahuga 2 831 316 eurot ja esitada eelnõu volikogule menetlemiseks.
11. Tehti volikogule ettepanek täiendada kaasava eelarve
rakendamise määrust selliselt, et oleks võimalik ka
elektroo-niline hääletamine valla kodulehel ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 02.12.2015
1. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist kuni 1 600 eurot
Haljala lasteaiale sügavkülmiku ostmiseks.
2. Otsustati korraldada avatud menetlusega riigihange
„Ohtlike jäätmete käitlemine 2016-2018”.
3. Tunnistati riigihankele „Haljala valla õpilasveoliinide teenindamine 2016-2018“ esitatud pakkumuste hulgast edukaks Voyage OÜ poolt esitatud pakkumus.
4. Kiideti heaks Võle külas Männiku kinnistu 2015 aasta
Hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Männiku
kinnistu, Võle küla, puurkaev, veetorustik, imbsüsteem ja
kanalisatsioonitorustiku ehitamine” aruanne ja Essu külas
Tammispea tee 11b kinnistu 2015 aasta Hajaasustuse
programmi taotlusvooru projekti „Tammispea tee 11b
puurkaev” aruanne.
5. Määrati ehitusteatises märgitud ehitise ja ehitamisega
seotud kontrolli tulemusel täiendavad nõuded ühe elamu
ümberehitamisel.
6. Moodustati munitsipaalomandisse antud maadele
katastriüksused Jõetaguse tee, Pehka tee, Murumaa tee ja
Kingu tee.
Vallavalitsuse istungil 09.12.2015
1. Seati Haljala valla omandis olevale Haljala alevikus asuvale elamumaa sihtotstarbega kinnistule Uus põik 12,
tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus Ivo Veierti kasuks.
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Mis sai mõttetalgutel
sündinud ideest?
Nii uskumatu kui see ka pole, olen suutnud juba pool
aastat Haljala valla rahvale võlgu olla. Ehkki minu esimeseks tingimuseks kogu loo juures oli, et seda ei juhtuks.
Jutt käib minu, Veiko Veierti ja Eleri Aitmani poolt 23. märtsil korraldatud mõttetalgutest „Haljala vald – kultuurne või
kultuuritu?“.
Mulle ei meeldi ettevõtmised, mida tehakse suure hurraaga, aga lõppkokkuvõttes mingit tulemit ei tule. Antud
hetkel kardan, et mõttetalgutel osalejatel on meie kodanikualgatusest selline mulje jäänud. Ise ma nii vähemalt küll
tunneks. Päris nii see aga õnneks pole. Vajaka on jäänud
lihtsalt suhtlusest – seda viga siinkohal siluma hakkangi.
Mõttetalgutel jõuti ühisele otsusele teha vallavalitsusele
ettepanek luua uus ametikoht valla kultuuri- ja spordijuhile, kes olles täiskohaga ametis, oleks antud valdkondades
pädev ning koordineerimisvõimeline. Ettepanek sai aprillikuus vallavanemale esitatud ning see lubati võtta arutlusele nii vallavalitsuses kui kultuuri- ja hariduskomisjonis.
Olles üle kuu aja vastust oodanud, tegin järelpärimise ja
sain vastuseks, et antud hetkel vajadus/võimalus uueks
ametikohaks puudub, sest see tähendaks olemasolevate
ametikohtade ja -ülesannete ümberhindamist, muutmist
või võimalikku kaotamist. Töökorraldus kultuurivaldkonnas peaks endas kätkema lihtsalt rohkem koostööd asutuste, vabaühenduste ja kultuuri eest vastutavate inimeste
vahel. Tundub lihtne ja loogiline? Jah. Ent vastuse saamise
hetkel see mulle nii ei näinud, sest senimaani see lihtsus ja
loogilisus polnud ju toiminud... Ikka ja jälle kuulsin, et info
ei liigu, ei teata kelle poole kultuuriküsimustes pöörduda,
koostöö lonkab (muidugi mitte kõikjal). Siinkohal ei taha
ma üldse jätta muljet, et Haljala vallas on kultuuri- ja spordivaldkond nõrk. Absoluutselt mitte. Lihtsalt, nagu kõikjal,
tuleks mõelda sellele, kuidas saaks veel paremini. Ja seda
me mõttetalgutel ju tegimegi ning jõudsime ühiselt otsusele/nägemusele, et on vaja ühte ühendavat lüli, nimetagem
teda siis kultuuri- ja spordijuhiks. Me KOOS jõudsime selleni.
Olles mõttetalgutel mere vahutama löönud, oli vallavanema vastus (täpsemalt vallavanema poolt edastatud
otsus) kui hoop, millele järgnes minu sees tuim vaikus. Kas
nii siis nüüd jääbki? Lihtsalt ei ja kõik? Mina isiklikult läksin
sel hetkel igatahes trotsi täis, sest ma ju nägin mõttetalgutel kui kirglikud inimesed olid, ma nägin, et tahetakse mingisugust muutust. Ja nüüd siis lihtsalt üks tavapärane jooks
vastu seina...
Jättes nüüd aga korraks emotsioonid kõrvale, siis kõigi
eelduste kohaselt peaks süsteem alates uuest, sügisel
alanud hooajast, toimima järgmiselt: kõik asutuste juhid
(ka uus spordijuht) peaksid olema toonud oma 2015/2016
sündmuste kalendrid, millede kokkupanekul peaks olema
vormunud vallaülene sündmuste kalender. See kalender
peaks jätma võimaluse jälgida, kes mille eest vastutab, kuhu küsimuste korral pöörduda, kas ja mida on täiendatud
jne. Siinkohal esitan mõtlemiseks küsimuse asjaosalistele:
kuidas süsteem senini toimib? Ja seda üldse mitte sarkastiliselt, sest muutused ei toimugi kiiresti, peab andma aega!
Peaasi, et kõik liiguksid ühes suunas.
Kogu selle protsessi juures (mõttetalgute ideest praeguse analüüsini) tundsin ma erinevaid tundeid: talgute eeltöö
põnevust, läbiviimise hasarti, kordamineku pabinat, rahulolu talgupäeva kordamineku tõttu, ettepaneku läbikukkumise trotsi, tuimust, süütunnet. Emotsioonid on vajalikud,
protsess on vajalik. Võttes abiks aga jälle mõistuse, siis
tegelikult saab kogu loo kokku võtta vanasõnaga „Tark ei
torma!“, sest varsti on niikuinii haldusreform, mis lööb kõik
pea peale. Seega, meie, aktiivsed Haljala valla kodanikud,
võtame asja mõistusega ja ootame, mis selles valguses
edasi toimuma hakkab. Vähemalt me teame, et meis on
kirge!
Pille Sepp, Haljala valla kodanik

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 15.12. 2015.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Margus Punane, Koidu Saamot, Greete Toming,
Riina Tamberg, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Peeter Orgmets ja Kristel Strazdin.
Otsustati: 1. Muuta kaasava eelarve rakendamise määrust, millega lisati võimalus hääletada ka elektroonselt
Haljala valla kodulehel;
2. Algatati Haljala valla haridusvaldkonna arengukava
koostamine ja kinnitati lähteülesanne.
3. Kuulati volikogu alaliste komisjonide tööaruandeid.
4. Kuulati informatsiooni haldusreformist. Külastati Haljala katlamaja ja tutvuti uue hakkepuidukatla ehitusega
ning sellega seotud probleemidest andis ülevaate AS
Haljala Soojus juhataja Aivar Maurer.
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Haljala Valla Sõnumid

Detsember 2015

Häid mõtteid
iga mütsi sisse!

Haljala
Vallaraamatukogu

Küünlasära tubadesse, jõulurõõmu südameisse,
õnne vana-aasta ööks, jõudu uuel aastal tööks!

Varangu Külaselts

korruta rõõme
jaga muresid
liida unistusi
lahuta pettumusi
Sellist matemaatikat
teades astu
uude aastasse!
Haljala koolipere

Õnnitleme vanemaid...
Kätlin Sild ja Janek Ojasalu
Karl-Gustav Ojasalu
29.11.2015

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
89
Vaike Penjam

06. jaanuar

87
Aino Kruusamägi

07. jaanuar

86
Selma Voll

02. jaanuar

84
Miralda Arge
Johannes Ruut

22. jaanuar
22. jaanuar

83
Maia Aasumets
Alfred Viiksaar

01. jaanuar
20. jaanuar

82
Milvi Aagi

19. jaanuar

75
Jüri Kaljuvee

17. Jaanuar

60
Ljudmilla Smirnova
Sirje Rebane

10. jaanuar
14. jaanuar

50
Heinz Räämet
Mati Volmer

27. jaanuar
31. jaanuar

Seima-Valfriede Juuro
30.12.1925 - 21.11.2015

Küttepuud ja toidukartul Simunast! Tel: 5157741
Ostan väiksema (kuni 10 ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud hüpoteegiga. Võib
pakkuda raieõigust. 56389588 kivilo1@hotmail.com

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Väino Keir
18.06.1938 - 24.11.2015

