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Ain Liiva fotod

Lustakas-pidulik koolikohvik
Pika ajalooga väärikas Haljala Gümnaasium alustas
330. aastapäeva tähistamist 19. mail pidulikult koolikohvikus. Kogu päev oli ühelt poolt kantud pidulikust meeleolust, teiselt poolt täis rõõmsaid metafoore.
Tervituslaulud poistekoorilt õpetaja Viivi Vooranna juhendamisel ning tervitusjoogid Kikerikii ja Kukeleegu tekitasid päevale rõõmsa alguse. Salat Õpetades Õpime juhatas järgmise päevakorrapunktini, kus tutvustati MTÜ Õpetaja Autähise juurde loodud Jaagu Fondi (helistades telefonil 900 3 330 annetad 5 eurot), mille eesmärk on tublide
õpilaste ja õpetajate tunnustamine.
Pidulikkust lisas Haljala Gümnaasiumi Suure Jaagu auhinna laureaatide väljakuulutamine. Suure Jaagu võtsid
vastu vilistlane ja koolielu toetaja kodukandis Veiko Veiert,
Haljala kooli hea haldjas, alati abivalmis kooli majandusjuhataja Viivi Saar ning kooli rahaasjade korras hoidja Õie
Kelder.
Suupistelaualt võis valida Jaagu Ampsu, Keelekümbluse, Metsaäpi või Vahetunni vahel.
B. G. Forseliuse Seltsi esindajana tervitas koolirahvast
seltsi esimees Vello Talviste, Paide Gümnaasiumi direktor,
ning Eve Raja Rakvere Gümnaasiumist. Auhinna Suur Kuldtukat II järk sai „Haljala kooli aabitsa“ koostaja Minna Marie
Kask (4. klass) ja tänukirja uurimistöö eest Katariina Siilak
(8. klass). Väikese Ignatsi Jaagu medaliga tunnustati Haljala
kooli koostööpartnerit, pärimuse hoidjat ja hariduse edendajat Marge Lepikut ja õpetajaid Ene Palo ja Meliita Proosat. Seltsi tänukirja töö eest õpilastega sai õpetaja Reet
Markin.
Kõik õpetajad, kooli töötajad ja külalised said kingituseks äsja trükist tulnud raamatu „Haljala Gümnaasiumi
lugu. 2011 – 2017“ ning värske omaloomingu kogumiku
„Hanesulega“. Raamatu seadis kokku ajalooõpetaja Egon
Mets, küljendas Avo Seidelberg. Oma sõnavõtus selgitas
Egon Mets raamatu koostamise põhimõtteid ja lisas, et iga
raamat on selle autori nägu. Avo Seidelberg sõnas
naljatamisi, et algul kavatses ta raamatu kaanevärviks
valida punase – Haljala Gümnaasium kui ohustatud ja
peagi kaduv nähtus punases raamatus, kuid raamat sai

siiski sinine, sest lood selle kaante vahel sisaldavad palju
erinevaid toone: helgeid heledaid, sügavaid siniseid, kuid
ka nukramaid tumedaid värve.
Kohvikumuusikat pakkus abiturient Sven Rannar. Tema
kõrval said viimast korda oma kooli üritusel kaasa lüüa ja
enda oskusi näidata viimase, 33. lennu abituriendid, kes
klienditeenindaja lisaeriala lõpetanutena aitasid õpetaja
Evely Pressil suupisteid teha ning kohvikus teenindada.
Nagu juubelile tavapärane, õnnitlesid kooliperet naaberkoolide juhid, asutuste esindajad, vallajuhid. Sooja aplausiga tervitati õpetajaid-pensionäre. Oma koolile ütles
head soovid kauaaegne Haljala kooli õpetaja ja direktor
Salme Heinla.
Nii jõutigi lõpetuseni, mil pakuti magusaampse Teotahe
ning Suhkrumaks.
Ja jätkates metafooridega – kogu kohvikuõhtut hoidis
koos ja juhtis Punane Pliiats ehk punases kleidis direktriss
Inge Laiv.
Külli Heinla
Fotod Ain Liiva
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Olulised kuupäevad koolis

Kooliaeg on väärt ülistamist

2. ja 5. juuni - kooli olümpiamängud Jaak Olümposel.
2. juuni kell 11.30-13.30 - tõukerataste demoüritus
kogukonnale. Rakvere mnt. tupiktänaval Tallinn-Narva mnt
suunal, kogunemine Cirkle K tankla juures. Kaasa kiiver.
Instrueerimine ja võimalus proovida tõukeratast igas
vanuses inimestele.

Tagasivaade Haljala kooli 330. aasta juubelile andis võimaluse hetkeks aeg maha võtta ja mõelda sellele, mis olnud- kooliaegsed unistused, sõbrad, proovikivid, lugupidamine, kohusetunne, õpetaja. Teie silme eest möödusid
esimesed ja viimased sammud kodukoolis. Iga närvirakk
tuletas meelde olnut, kui vanas armsas koolimajas ringi käisite. Aitäh, head vilistlased, et kohale tulite. Meie kool on
väliselt kulunud, kuid jõudu annab teadmine, et oleme kasvamas kaasaegsemaks ja innovaatilisemaks haridusasutuseks.
Rõõmsameelne sõber on nagu päikesepaisteline päev,
mis kiirgab valgust kõigele ümbritsevale. Haridus on valgus! Head kooliaasta lõppu tänastele koolilastele, ilusat
suve ja kohtumiseni 1. septembil ikka veel meie vanas koolimajas. Uuel õppeaastal jätkab Haljala Kool õppetööd
tuttavas koolihoones.

Põhikooli lõpueksamid
1. juuni eesti keel; 7. juuni matemaatika; 13. juuni valikeksam.
Lõpuaktused
6. juuni kell 8.30 kooliaasta lõpuaktus Õpetaja autähise
juures;
19. juuni kell 14.00 põhikooli lõpuaktus rahvamajas;
21. juuni kell 18.00 gümnaasiumi lõpuaktus.

Juuni spordisündmused
03.06. kell 12.00 Essus "ESSU MÕISA duatlon"
12-17.06. Haljala valla liikumissari 2017
17.06. kell 12.00 Haljala võimla juurest "Kogu pere
rattamatk"
25.06. kell 16.00 Aukülas " 3 Auküla minitriatlon"

Noortekogu kutsub üles
eakaid abistama
Lääne-Virumaa Noortekogu on võtnud eesmärgiks
aidata maakonna eakaid kodu- ja aiatöödes ning kutsub
üles kõiki noori samuti oma abikäsi ulatama. Erinevate kodu- ja aiatööde kaudu soovitakse näidata sümboolset toetust Lääne-Viru maakonna eakatele.
Projekti „Koos saame hakkama!“ koordinaatori Eleriin
Miilmani sõnul on eakatel abikäsi vaja rohimisel, puitmaterjali vedamisel, puude lõhkumisel, akende pesemisel,
koristamisel, muru niitmisel ja trimmerdamisel. „Tegemist
on siira ja ülla ettevõtmisega, mis viib kokku abivalmid
noored ja abivajajad eakad. Sära saavad silmadesse ja lusti
südamesse nii avitajad kui ka soliidses vanuses inimesed,“
kõneles Miilman innustunult, lisades, et mullu abistasid
kuusteist maakonna noorukit seitset leibkonda.
Miilman kutsub kõiki Lääne-Virumaa noori, kes soovivad ja peavad oluliseks ligimehe aitamist, endast teada
andma, kirjutades Lääne-Virumaa Noortekogu Facebooki
või helistades telefoninumbril 55 544 325. Samuti on
oodatud kõik teated abivajajatest. „Ühendust võib võtta
terve aasta vältel, sest aiatöid jätkub igasse aastaaega,“
teavitas Miilman. „Põhirõhk on muidugi suvel, kui kõige
rohkem tegevust peenardel jagub, aga ka sügisesel õunakorjamisel soovivad noored meeleldi abiks olla,“ kommenteeris ta. „Me anname oma parima, et kõigi abivajajateni
jõuda,“ lisas neiu.
Lääne-Virumaa noortekogu on 2006. aastal Rakveres
loodud vabatahtlik organisatsioon, mis esindab LääneVirumaa noorte huve nii maakonna piires kui ka väljaspool
maakonda. Projekti „Koos saame hakkama“ veavad noored
teist aastat.
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Ilmunud on uus kooli
raamat "Haljala Gümnaasiumi
lugu 2001-2017".
Raamatut saab osta kooli
kantse-leist alates 1. juunist, hind
10 eurot.

Haljala Gümnaasiumi juhtkond

8 olulist küsimust jalgratturile
Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja sportlik tegevus, kuid
et see ka turvaline oleks, peab jalgratas olema sõitjale sobiva suurusega ja töökorras.
Kas Sinu jalgrattal on kõik vajalik olemas ja pidurid töökorras?

Kas Sinu lapse jalgratas on sobiva suurusega?
Jalgratas on lapsele paras siis, kui harkisjalu, tallad
maas, rattapulga kohal seistes jääb rattapulgani vähemalt
paar sentimeetrit ruumi.
Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine
on kohustuslik kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel,
vanematel soovituslik. Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see
on paraja suurusega ja õigesti kinnitatud.
Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita
üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel. Kindlasti peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne, kui ta oma võsukese üksi liiklusesse sõitma lubab. Kõige parem õpetus on isiklik eeskuju ning ühine
koduümbruse läbisõitmine ja võimalike ohtlike olukordade
läbiarutamine. Samal teel liiguvad ka jalakäijad ning
viisakas jalgrattur kindlasti arvestab nendega.
Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastased jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut.
Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte ehmatada, saab jalgrattur
oma tulekust juba eelnevalt kellaga märku anda. Lähenedes jalakäijale, vähendada sõidukiirust ja mööduda kõndijast ohutus kauguses.

Kui kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel liikuva jalgratturi
teele jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur andma teed
bussile minevatele ja bussilt tulevatele jalakäijatele.
Kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ette
valmistanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi
sõitnud ning kõik ohuolukorrad läbi arutanud, siis tohib
koolilaps mööda kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on äärmiselt oluline
pöörata tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele korrasolekule ning kiivri korrektsele kasutamisele.
Kuidas ohutult sõiduteed ületada?
Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda kõige
ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise
kohtades, tulles jalgrattalt maha ja lükates seda enda kõrval. Ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb enne sõiduteele sõitmist hoog maha võtta ja veenduda tegevuse ohutuses. Autojuhid sõitvale jalgratturile teed andma ei pea,
sõidutee tuleb ületada jalakäija kiirusega.
Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal tohib jalgrattur sõita alates
kaheksandast eluaastast ja seda koos täiskasvanud saatjaga. Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita alates kümnendast
eluaastast, kui tal on jalgratturi juhiluba. Sõiduteel sõitev
jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni
liiklusreeglitest. Jalgrattur peab liikuma autodega samas
suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal. Selleks, et
teised juhid jalgratturi plaane paremini mõistaksid, tuleb
näidata enne manöövrit käemärguandeid.
Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad riski?
Kõrvaklappidest muusika kuulamine vähendab jalgratturi tähelepanu ja muudab liikluses osalemise ohtlikumaks.
Telefonikõnedele vastamiseks soovitame ratta kõne ajaks
peatada ja jätkata teekonda pärast kõne lõppu.
Kuidas saada jalgratturi juhiluba?
Maanteeameti teenindusbüroodest on võimalik saada
materjale, mille abil laps eksamiks ette valmistada. Kui liiklusreeglid selged, tuleb registreerida sobivale eksamile.
Materjalid ja eksami sooritamine on tasuta. Rohkem infot
lähimast büroost.
TÄHELEPANU! Iga lapse eest vastutab lapsevanem! Enne lapse üksi liiklusesse lubamist, olgu jalakäija
või jalgratturina, on iga lapsevanema kohustus veenduda,
et tema järeltulija on valmis üksi liikluses osalema, mõistab
ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda.

Uued teenused tööl käivatele inimestele

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.

Mais lisanduvad töötukassa teenuste hulka uued tööl
käivatele inimestele mõeldud teenused. Uute võimalustena toetatakse töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel, kuni ühe aasta kestvatel tööturukoolitustel osalemisel ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisel. Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks koolitustoetust.
„Töötukassa jaoks on tegemist olulise muutusega - keskendume järgnevatel aastatel üha rohkem ka töötajate oskuste arendamisele, et inimesed vahetaksid pigem eriala ja
tööd kui jääksid töötuks. Töötajate oskustesse investeerimine on oluline, sest see aitab tõsta tootlikkust ja toetab
majanduse struktuurimuutuseid laiemalt,“ ütles töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel. Paaveli sõnul on
uued võimalused mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist: näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste, puuduliku eesti keele oskusega või tervise tõttu ameti vahetamist vajavatele inimestele.
Töötukassa toetab ametite õppimist, millel on kasvav
tööjõuvajadus ja kus juba praegu on töökäte puudus. Sel
aastal toetame koolitusi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia; metsanduse ja puidutööstuse; arvestusala; sotsiaaltöö; metalli- ja masinatööstuse; keemia ja
plastitööstuse; energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonnas. Lisaks toetame osalemist eesti keele ja

IKT õppevaldkonna koolitustel. Ka tööandjad saavad koolitustoetust taotleda töötajate värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega ametitesse. Toetatavad õppekavad, koolitusvaldkonnad ja ametid on valitud Kutsekoja tööjõu- ja
oskuste vajaduse (OSKA) uuringutele tuginedes.
Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele, kes ei saa oma senisel ametikohal jätkata tervise tõttu.
Sel juhul on oluline, et õpitav eriala oleks inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise
jätkamisel.
Tasemeõppes õppijate arvuks prognoosime tänavu
300. Kokku toetame sel aastal õppimist ligi 175 õppekaval
40 koolis. Koolituskaardiga ümber- ja täiendusõppesse
ootame sel aastal 2400 inimest ning tööandja koolitustoetuse toel oma oskusi täiendavate töötajate arvuks oleme hinnanud 1 000.
Uute teenuste kogumahuks on 2017. aastal 3,6 miljonit
eurot. Teenused rakenduvad Vabariigi Valitsuse määruse
„Tööhõiveprogramm 2017-2020“ alusel ja neid rahastatakse töötuskindlustuse vahenditest.
Toetatavad tasemeõppevaldkonnad leiate
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/millisteloppekavadel-oppimist-toetatakse.
Uutest teenustest saab lähemalt lugeda
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine
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Circle K avab uuenenud teenindusjaama ka Haljalas
Aprillis alanud Statoili teenindusjaamade üleminek globaalsele Circle K kaubamärgile on jõudnud Lääne-Virumaale, kus kahe nädala jooksul avatakse pidulikult Rakveres Näpi ja Väljavahi teenindusjaamad ning Haljala jaam.
Eesti juhtiv teenindusjaamade kett ja mootorikütuste
jaemüüja Circle K Eesti AS alustas aprillis üleminekuga
maailma suurimale mugavuspoodide kaubamärgile Circle
K. Praeguseks kannab uuenenud kaubamärki juba 20 teenindusjaama Harjumaal, Tartumaal, Pärnumaal ja Raplamaal.
Haljala teenindusjaama pidulik avamine toimub
järgmisel kolmapäeval, 24. mail.
“Plaanime kõik oma täisteenindusjaamad uuendada
juuli lõpuks ning Circle K automaatjaamade uuendamine
algab juuli keskel ja lõppeb septembris,” ütles Circle K Eesti
ASi peadirektor Kai Realo. Teenindusjaamade nimevahetuse täpse ajagraafiku kuude ja maakondade kaupa saab
jälgida ettevõtte kodulehel www.circlek.ee.
Realo teatel on tarbijad võtnud uuenduse läbinud jaamad kiirelt omaks, tagasiside on seni olnud positiivne: kõiki Circle K värvides jaamu on saatnud esimestel töönädalatel edu ning igapäevane külastajate arv on kasvanud.
Ava-misürituste ajal on klientide arv kasvanud
mitmekordseks, avamispäevade hot dogide ja kohvi müük
on kasvanud ligi 10 korda ning pagaritoodete müük ligi 20
korda.

“Püüame alati pakkuda kvaliteetseid ja unikaalseid tooteid ning lisaväärtust kliendile. See ei muutu ka uue kaubamärgi turule toomisega. Meie eesmärk on olla Eestis jaekaubanduse teeninduskvaliteedi standardiks. Meie positsioon turul on täna tugev ja panustame ka tulevikus meie
peamistesse kategooriatesse, mille poolest oleme tuntud
– kütus, toit, autopesu ja kohv. Seda illustreerib ka uue
kaubamärgi visuaalides täht “K”, mis on ühtlasi meie signatuurtoodete ehk kütuse, kabanossi ja kohvi sümboliks,” lisas Realo.
Kõik Statoili teenindusjaamad Euroopas võtavad kasutusele kaubamärgi Circle K, millest saab uus globaalne mugavuspoodide kaubamärk. Kaubamärgi vahetus ei too kaasa mingeid muudatusi organisatsiooni struktuuris ega töötajate arvus.
Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation Couche-Tard, kes annab tööd
üle 100 000 inimesele ning kelle kaubamärgi Circle K all
tegutseb Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias üle 12 500
mugavuspoe ja teenindusjaama.
Eesti suurima turuosaga mootorikütuste jaemüüja
Circle K Eesti AS omab ja opereerib Statoili ja Circle K
kaubamärkide all töötavat 56 täisteenindus- ja 19 automaatjaama ning üht mugavuspoodi. Ettevõttes töötab ligi
700 inimest, neist enamus teenindusjaamades.
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 21.03.2017.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Jaan Meerits, Peeter Orgmets,
Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel Strazdin, Riina
Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Rainer Lille ja Olev Lipp.
Otsustati:
1. Tutvuti Essu külas Varangu haruraamatukogu Essu
laenutuspunktile ja Essu seltsile pakutavate ruumidega
Pargi tänav 12 hoones ja Pargi tn 5 hoonega ja otsustati
rendilepingut mitte sõlmida, vaid moodustada töörühm
ruumilahenduste leidmiseks.
2. Kinnitada vallavanema puhkuse ajakava järgmiselt:
2.05.-8.05.2017; 17.07.-23.07.2017; 21.08.27.08.2017.
3. Anda Haljala valla suur vapimärk kahekümne kolmele
isikule.
4. Infona arutati haldusreformiga, koolihoone ehitusega
ja Leader projektitaotlusega seonduvat.
Haljala Vallavolikogu istungil 21.03.2017.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Urve Kingumets, Kalju
Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter
Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Riina
Tamberg, Greete Toming ja Tiit Toming,
Istungilt puudusid: Siiri Heinpõld, Kristel Strazdin ja
Anti Tõld.
Otsustati:
1. Kinnitati elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula
valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks kohta.
Valdav osa hääletanutest vastas ühinemisele eitavalt.
2. Mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga ja
taotleda Haljala, Rakvere, Sõmeru ja Vihula valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist.
3. Infotunnis arutati rendilepingu sõlmimist OÜ-ga Õitseng ja ruumide kasutusse andmist Essu seltsile.
4. Arutati koolihoone projekteerimisega seonduvat:
võimalust võimla rekonstrueerida või siis ehitada koolihoonesse täismõõtmetes saal. Tehti vallavalitsusele
ülesandeks koostada või tellida võimla rekonstrueerimise analüüs.

Uuenenud Circle K teenindusjaam

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 19.04.2017.a
1. Kinnitati AS-i Haljala Soojus 2016.a majandusaasta
aruanne, suunata AS-i Haljala Soojus 2016.a. kahjum 81
768 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääki ja lugeda AS-i Haljala Soojus käsutusse jääva jaotamata kasumi
suuruseks 4 970 735 eurot.
2. Määrati toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule summas 795,16 ja ühekordne sotsiaaltoetus üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 1155.3. Otsustati alustada toiminguid Rakvere mnt 3 hoone
võõrandamiseks.
4. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Haljala
valla mustkattega teede korduspindamine“ aktsiaselts
Eesti Teed poolt esitatud pakkumus.
5. Tehti volikogule ettepanek kinnitada Tammispea tee 11c
kinnistu enampakkumise tulemus.
6. Nõustuti Haljala alevikus Männi katastriüksuse ja Võsu
mnt 55 katastriüksuse piiride muutmisega ning määrati
tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
7. Muudeti Haljala Vallaraamatukogu Aaspere ja Varangu
haruraamatukogu ning Essu laenutuspunkti suviseid lahtiolekuaegasid.
8. Nõustuti Vanamõisa külas Vanamõisa katastriüksuse,
Soopõllu katastriüksuse ja Palgi katastriüksuse piiride
muutmisega, Vanamõisa katastriüksuse jagamisega ning
määrati tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Vallavalitsuse istungil 26.04.2017.a
1. Volitati mittetulundusühingut Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit korraldama riigihankeid ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi vedaja ja ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi operaatorteenuse osutajaga hankelepingute sõlmimiseks.

2. Esitati Haljala valla 2016. majandusaasta konsolideeritud aastaaruanne audiitorile arvamuse andmiseks.
3. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist Vabariigi Valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvahääletuse läbiviimise kulude katteks kuni
1150.- eurot.
4. Otsustati kinnitada 2017. aasta kaasava eelarve hääletamistulemused:
1.1. Haljalas kalmistule viiva Liiva tee (Vaikuse tee) ja parkimisplatsi pindamine – 56 häält;
1.2. suurjäätmete konteinerid prügi koristamiseks Aaspere
keskuses – 35 häält;
1.3. tänavakivide paigaldus Aaspere Külakoja ette – 18
häält;
1.4. Tahmaküla mänguväljaku rajamine – 13 häält;
1.5. jõusaali inventar – 11 häält;
1.6. suurjäätmete kogumisring Haljala valla külades – 10
häält;
1.7. üks tuba noortekasse juurde – 7 häält
ning lugeda 2017. aastal realiseerimisele kuuluvaks ideeks
Haljalas kalmistule viiva Liiva tee (Vaikuse tee) ja parkimisplatsi pindamine. Otsustati võtta hinnapakkumused ka
Kalmistu tee (kalmistu peavärava juurde viiva tee)
pindamiseks, et võimalusel pinnata ka Kalmistu tee.
5. Toimus arutelu Vabariigi Valitsuse poolt algatatud
haldusterritoriaalse reformi ettepaneku osas.
6. Toimus arutelu Haljala vallale kuuluvate hoonete edasise
kasutuse ja/või müügivõimalustest.
Vallavalitsuse istungil 5.05.2017.a
1. Kiideti heaks Haljala valla 2016. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne ja esitati koos audiitori aruandega

volikogule kinnitamiseks.
2. Tehti volikogule ettepanek seada Võle külas asuvale Lahi
teele tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektilevi OÜ kasuks.
3. Väljastati OÜ-le Megameedia Grupp reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Sauste külas Tamme kinnistule.
4. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haljala vallas”
RAGN SELLS AS poolt esitatud pakkumus, kui majanduslikult soodsaim pakkumus.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 335 eurot sünnitoetuse maksmiseks.
6. Vabastati Arnekma OÜ rendi tasumisest ajavahemikuks
12.05.2017.a kuni 31.07.2017.
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Talgud Varangul

JAANITULI
Igakevadised koristustalgud toimusid tänavu 7.
mail 16 inimese osavõtul.
Riisuti lehti, veeti ära mahakukkunud oksad, korrastati
kiviktaimlat ja lillepeenraid.
Tubli töö tulemusel said
korda pargi kiigeplats ja

seltsimaja ümbrus. Peale
tööd pakuti maitsvat talgusuppi ja kohvi-kringlit.
2. juunil kell 19.00 ootame seltsi liikmeid üldkoosolekule. Osavõtt väga vajalik uue juhatuse valimiseks
ja aruande kinnitamiseks.

22. juunil kell 20.00 on
kõik oodatud Varangu parki
jaanitulele.

Varangu pargis

22. juunil kell 20.00

Urve Kingumets,
Varangu külaseltsi
juhatuse liige

Tantsuks mängib Andrus Kalvet
Mängud ja võistlused

Õnnitleme vanemaid...

XXII Haljala laste lauluvõistlus
6. mail, kevadiselt päikselisel laupäeval, toimus XXII traditsiooniline Haljala laste lauluvõistlus. Parimad selgitati välja kolmes vanuseklassis – 8-9-aastased, 10-12aastased ja 1316aastased. Võistlemas oli kokku 19 laululast.
Ka tänavusel lauluvõistlusel koosnes tarkadekogu kolmest liikmest – muusikaõpetaja Merle
Eberhart, Virumaa Teataja toimetaja Anu ViitaNeuhaus ja noor muusik Sven Rannar, kelle ülesandeks oli välja selgitada need kõige-kõige
paremad.
Välja anti 5 ergutuspreemiat – Airis Aavoja,
Paul Samolberg, Heleri Tamberg, Mihkel Liiv,
Mardus Liiv.
8-9aastaste seas sai teise koha Laura Stüf ja
selle vanusegrupi parimaks lauljaks valiti Nele
Limberg.
10-12aastaste laululaste seas sai parima poisi tiitli Jarmo Kalde ja parima tüdruku oma Kätriin
Sel aastal pälvis kõige kõrgema tunnustuse Helena Katre Paavo.
Kalvet.
13-16aastaste lauljate hulgast saavutas teise koha Elis
Suured tänud laste juhendajatele – Viivi Voorand ja Kelli
Heinmaa ning kõige paremaks ja ühtlasi ka LIONS CLUB Pärnaste. Aitäh toetajatele – Trendsetter Europe OÜ, Lions
Haljala poolt välja pandud 100-eurose preemia omanikuks Club Haljala, Inge Rahkema, Haljala Vallavalitsus! Ja suursai Helena Katre Paavo.
suur tänu kõigile lauljatele, te olite väga tublid!
Taaskord oli laululapsi saatmas ansambel, kuhu kuulusid Peep Pihlak, Vallo Vildak, Lembit Kirsipu ja Ahti
Haljala Rahvamaja
Bachblum.

Aaspere toimetab
Sel aastal pani ka Aaspere oma nime “Teeme ära” talgupäevale kirja. Korrastatud sai külakoja ja laste mänguväljaku ümbrus. Uue kollase värvikihi said välijõusaali istmed ja uue trepiastme laste mängumaja. Külakoja juures
said riisutud lehed, lõigatud hekk, eemaldatud suur hulk
kände ja suuri kive, lõigatud ka puid ja põõsaid. Osalejaid,
nii suuri kui väikeseid, sai nimekirja 30. Suur aitäh talgulistele ja Ingale, kes hoolitses talguliste kõhtude eest, valmistades suppi ja pirukaid.
13. mail toimunud emadepäeva matkapäev tervitas
meid päikesepaiste ja suure sõõmu värske õhuga. Läbisime

raja, uurisime infotahvleid, otsisime vastuseid,
nautisime loodust. Kõik see päädis piknikuga, kus laud oli
rikkalik: ei puudunud kiluvõileib ega ka koduvalmistatud
kook, soe tee ja kohv, hapukurk ja puuviljad. Ehkki hooaeg
polnud sel päeval veel alanud, sujus koostöö Oandu
Looduskeskuse-ga suurepäraselt - nende poolt olid
tublidele matkalistele välja pandud meened.
Selle aasta tegevuste läbiviimisel on abiks Haljala valla
poolt saadud tegevustoetus, samuti proovime ka ise kõik
teha selleks, et võimalused oleksid suuremad. Üks hea
näide oli 14. mail toi-munud Haljala valla kolmikvõistluse
viimane etapp Aasperes, kus külakoda
pani välja kohviku, et
natuke tulu teenida ja
õhkkonda luua.
Edasi liigume
jaanipäeva ja suve
poole ning hakkame
tasapisi ideid ammutama juba teiseks
poolaastaks.
Pille Lipp,
MTÜ Aaspere
Külakoda juhatuse
liige

Talgulised pärast kosutavat einet.

Ragne Siiber ja Hindrek Soppe Hogo Soppe 29.04.2017

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
99
Stella Tamm

15. juuni

90
Johannes Arikainen

24. juuni

86
Silvi Toome
Vilma Kivja

19. juuni
27. juuni

85
Ester Penjam

16. juuni

84
Vive Vellak

07. juuni

82
Oskar Kendra

09. juuni

81
Milvi Ong

18. juuni

80
Leena Lüüs

13. juuni

70
Reet Aldur
Reino Ridal

13. juuni
28. juuni

65
Erika Jõeäär
Rein Rooks
Meeli Nõlvak
Ilvi Suvorova

16. juuni
22. juuni
30. juuni
30. juuni

60
Astrid Pipenberg
Aivar Reinman

02. juuni
28. juuni

55
Ilmar Jõe
Piret Laanepuu
Erik Keskküla
Tiit Toming

05. juuni
07. juuni
13. juuni
18. juuni

50
Helle Lepler
Jaak Jõe
Tiit Kõiv
Anne Tüvi
Tiit Kull

06. juuni
07. juuni
07. juuni
08. juuni
22. juuni

Meie
hulgast
on lahkunud ...

VALDO PETERSON
12.11.1934 - 13.05.2017

