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Pildikesi koolipõlvest
Väikesed lapsed, väikesed mured, suured lapsed, suured mured – teavad kõik. Siinkohal tervitus lõpetajate vanematele soovides häid kordaminekuid tuleviku radadel,
uute koolide otsinguil. Teie hool ja vaev on vilja kandnud.
Ma loodan, et ka tänaste lõpetajate elu on mõjutanud
paljude põlvkondade lemmikkirjanik Oskar Luts, „Kevade“
autor. Algselt soovis kirjanik panna sellele raamatule pealkirjaks “Pildikesi koolipõlvest“, sest autor põimis sinna
pildikesi ja humoorikaid mälestusi oma koolipõlve sõpradest. Mida teie arvate, kas oleksite võimelised igaüks jutustama lookese või paar koolipõlvest. Tehke seda õhtul pereringis tähistamaks koolilõpu sündmusi.
Minu silme ette tulevad iga kooliaasta lõpus elavatena
teeled, tootsid, arnod, imelikud ja tõnissonid, kes kooli
seinte vahel kõik koos on ühiselt liikunud 9 aastat, 12 aastat ja nüüd on nad isiksused- teotahtelised ja ettevõtlikud
noored. Lõpuõhtutel tavaliselt pugistame ikka naeru ja
meenutame olnut, millega koolis hakkama saadud…
Noor kirjanik Luts pakkus oma „Kevade“ käsikirja mitmele kirjastusele, aga mitte keegi ei riskinud kahjumit kartes seda avaldada. Lõpuks andiski ta selle välja oma kulu ja
kirjadega, sest uskus, et see raamat kõnetab paljusid. Nii ka
juhtus! 1912. aastal, esmailmumisel müüdi teos maha reklaamimata. See raamat on mõjutanud Eesti elu ja on koolielus põlvkondade järjepidevuse sümboliks.
Haljala kool elab samuti üle aegade! Tema auväärne
vanus ja 330. juubeliaasta on kohustanud meid tegema sel
aastal jätkusuutlikke otsuseid, sest meie õpilastel on ette
näidata häid tulemusi maakonnas, vabariigis ja ka rahvusvaheliselt. Kooli juures asuv MTÜ Õpetaja Autähis on loonud Jaagu Fondi, et toetada stipendiumiga edukaid ja andekaid Haljala kooli õpilasi aitamaks kaasa nende jõudmisel suurde maailma. Helistades annetustelefonil 900 3
300 saate toetada 5.- euroga Jaagu Fondi kaudu Haljala
Kooli õpilasi.
Tuult tiibadesse, kõrget lendu, lõpetajad! Oskar Lutsu
põhimõte „Inimene peab jääma sinna ja looma seal keskuses, mida ta tunneb“.
Inge Laiv

Jaagu Fond
Jaagu Fond on loodud Haljala Kooli andekate õpilaste ja
õpetajate õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks.
Stipendiume hakatakse välja andma 2017/2018. õppeaastast. Käesoleva õppeaasta lõpuga on fondi kogunenud
juba veidi üle 2000 euro. Fondi on panustanud meie kooli
vilistlased, õpetajad, ümbruskonna koolid – terve meie
kooli kogukond.
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Kõrget lendu, viimane lend!
Haljala Gümnaasiumi viimane, 33. lend ei ole eriti suur,
meil ainult neliteist tublimat ongi, aga vahel tundub mulle,
et teid on liigagi palju. Olete rõõmsameelsed ja naeruhimulised, kuid oskate olla ka tõsised ja töökad. Kas on
üldse võimalik iseloomustada tuult välja peal või kirjeldada
kaunilt kirjeldamatut. See kehtib ka teie kohta, sest huvid
on teil ju erinevad. Teie seas on super spordipoisid, kõvad
kossumehed, tragid tantsutüdrukud, muhedad muusikud,
lõbusad laululinnud, terased tehnikamehed, kibedad kilvarid, super sohvrid, kaunikunsti inimesed, riimiosavad räp-

parid, vaiksed vaimuinimesed, tublid teadurid ja õhinapõhised õppurid.
Üks on aga selge, et enamik teist alles otsib oma kutsumust, kuigi mulle tundub, et ise olete endaga rahul, isegi
väga. Teie ju olete lihtsalt need, kes olete. Aga kõik koos
loodame ühte, et kui te meie kooliseinte vahelt lahkute,
saab maailm otsekohe paremaks ja teie koos sellega. Edu
teile edaspidiseks kõigis teie ettevõtmistes!
Klassijuhataja Silvi Saar

Esimeses reas vasakult: Iris Nael, Indra Viira, Joanna Ramot, Kristiina Heinloo, Marietta Karp, Kristi Heinloo, Maiken Abel,
klassijuhataja Silvi Saar.
Teises reas vasakult: Sven Rannar, Rait Altmäe, Olger Vespere, Kert Sokolov, Lauri Mets, Raul Altmäe, Rasmus Martinson.
Foto: Ain Liiva

Tuult tiibadesse, põhikooli lõpetajad!

Vallavanema veerg
Vallalehe ilmumise ajaks on 14 gümnaasiumi ja 21
põhikooli lõpetajat kätte saanud oma väljateenitud lõputunnistused ning need noored inimesed seisavad tulevikus
uute piirideta väljakutsete ees. Gümnasistide jaoks on
lõpetada gümnaasium aga ajalooliselt viimase 33 lennuna
Haljala kooli 330. aastapäeval. Soovin teile ainuõigeid valikuid ja kõrget lendu eesmärkide saavutamisel.
Vallavalitsus soovib vallaelanikele rikast ja lõõgastavat
kultuurisuve, palju päikest, positiivset meelt ja väsimatut
energiat uuteks tegudeks ja mõteteks. Meri meid ühendab,
meie liigume haldusreformiga ikka Vihula suunas.
Leo Aadel

Peeter Toominga fotopreemia jäi välja andmata
Haljala Vallavalitsus otsustas mitte määrata 2017. aastal Peeter Toominga nimelist fotopreemiat. Valla tänukirja
ja kinkekaardiga väärtuses 30 eurot märgiti ära Enel Lepiku
võistlustöö „Sõprus". Valla tänukirjaga tunnustati ka teist
osavõtjat Eve Reinmanni.

Esimene rida vasakult: Birgit-Gertrut Rosenberg, Hanna Eliise Kask, Annabel Sääsk, Anželika Mazurik, Arabella Strazdin, Kulla
Salumäe, Krislin Sillavee, Elis Aren, Sirelin Iiris Sammalpärg, Carmen Pent, klassijuhataja Ingrid Mäemets.
Teine rida vasakult: Ramol Jervson, Aimar Valdlo, Paul-Erik Pärtli, Jaan Jüri Mets, Oliver Reinol, Janno Esto, Silver Lehtmets,Timo
Kangur, Reiko Int, Hanmar Urb, Matis Jõe.
Foto: Ain Liiva

Kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Enel Lepik „Sõprus”

Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab
15. septembril austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on oodatud austamisüritusele ja endast märku andma need, kel tänavu on täitunud viieaastase sammuga kuldpulmadele
järgnevad pulma-aastapäevad.

Oma osalemissoovi saab kuni 8. septembrini edastada
maavalitsusele telefonil 3258001 või e-posti teel
info@laane-viru.maavalitsus.ee. Tunnustamine leiab aset 15.
septembril kell 15.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
Väärikate abielupaaride austamisüritust korraldatakse
Lääne-Virumaal aastast 2012. Mullu vastasid üleskutsele
nii pikaajalised paarid ise, kui nende pereliikmed, kes oma
esivanemad kirja panid ja kohalegi tõid.
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Ürituste plaan selleks suveks Jaak Olümposel – trotsimas külma, tuult ja vihma
Eakate ja puuetega inimeste piknik toimub sel suvel
koos Vihula valla rahvaga 11. juulil algusega kell 11.00 Võsu
sadamas. Kõigil osalejatel palun registreerida eelnevalt
valla sotsiaaltöötaja juures, sest tellida tuleb buss. Kaasa
piknikukorv!
25.- 26. juulil toimub ekskursioon Võrumaale. Esimesel
päeval külastame Tartus Eesti Rahva Muuseumi, pärast
seda sõidame edasi Võrumaale. Osavõtutasu, mis sisaldab
kõik kulud (söök, ööbimine, sõit ja sissepääsupiletid) on
90.00 eurot.
Täpsem info ja registreerimine tel 56566931
(sotsiaaltöötaja)

Spordiüritused suvel
08.07 11.00 Haljala rattaralli Cirkle K parkla juures
23.07 12.00 Igaühe 6- võistlus Haljala staadionil.
13.08 12.00Pühapäev pallimänguga- rannavolle ja
tänavahoki Haljalas
14.-19.08 Haljala valla liikumissari 2017

Haljala valla raamatukogude
lahtiolekuajad juulis ja augustis
Haljala raamatukogu
E, T suletud; K, N, R 9.00 - 17.00; L, P suletud.
Aaspere raamatukogu
E 12.00 - 18.00; T ja N 10.00 - 17.00; K, R, L, P suletud.
Puhkuseks suletud 17.-30.07. ja 21.08. - 03.09.
Varangu raamatukogu
Essus E 9.00 - 17.00; K 10.00 - 18.00; T, N - P suletud.
Varangul T 9.00 - 17.00; E, K - P suletud.
Puhkuseks suletud 26.06. -30.07.

Haljala vald saab säästliku
välisvalgustuse
Riik toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK)
kaudu 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kokku 9 952 992 euroga, millele projektide elluviijad lisavad
omafinantseeringuna 5 384 540 eurot. Toetusraha tuleb
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Toetuse andmise eesmärk on korrastada vananenud
tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb tänu
kaasaegsele LED-valgustustehnoloogiale energia kasutamine. Toetuse andmise tulemusest saavad eeskätt kasu
kohalike omavalitsuste elanikud.
Toetust said taotleda kohaliku omavalitsuse üksused
või äriühingud, mis kuuluvad sajaprotsendiliselt ühele või
mitmele kohalikule omavalitsusele. Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on taotlusvoorus võimalik rahastada 80
kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist.
Haljala vallas uuendatakse 2018. aastal Haljala alevikus
Põllu, Tallinna mnt-Maheda tn-Võsu mnt, Veskijärve ja Uus
põik tn; Essu külas Pargi ja Antsu tn ja Aaspere külas keskuse ja hooldekodu välisvalgustust. Paigaldatakse 111 LEDvalgustit, 72 uut valgustusposti, rajatakse ca 2165 jm maakaabelliine ja ca 1410 jm õhukaabelliine. Tänavavalgustite
nominaalvõimsus väheneb 18900 W pealt projekti elluviimisel 6600 W. Arvestuslik süsihappegaasi vähenemine
aastas on ca 49,2 MWh*1,09 tCO2 = 53,63 t Co2.
Tööde kogumaksumuseks kujuneb ca 250 000 eurot,
millest toetus moodustab ca 200 000 eurot.
Taotluse koostas ja esitas Haljala valla majandusspetsialist Marko Teiva.

Head endised lauljad!
Suvel koisid tuulutades leidke üles kapinurgast ka nii
mõnigi seelik, vöö, eelmise peo kott...
Tooge kooli kantseleisse ja nimesilt ka juurde. Aitäh!

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.

Kooli olümpiamängud on alati olnud ühed vahvad
spordipidustused ning selle unistuse aitas ellu viia Haljala
Gümnaasiumi direktor Inge Laiv, kelle initsiatiivil sai asi
teoks.
Ajastuse poolest olid Haljala kooli olümpiamängud
hästi sätitud, kuna kool tähistas hiljuti oma 330. sünnipäeva. Ja miks mitte korraldada ka selle raames spordipidustused, mis kandsid nime Jaak Olümposel.
Ettevalmistused algasid juba aprillis, mil toimus võistlustel osalevatel klassidel riikide, mida nad olümpiamängudel esindavad, loosimine. Kuid mis spordipidu see ikka on,
kui ei kaasata külalisi. Meie külalisteks olid naaberkoolid
Võsult ja Veltsist, ka nemad osalesid riikide loosimisel.
Nüüd algas tihe programm nii klassijuhatajatel kui ka
õpilastel, sest põnev loosimine oli tehtud ja iga klass sai
omale riigi, mida esindada ning väikese ülesande kas esineda ava- või lõputseremoonial.
Kogu olümpiamelu sai alguse 2. juunil Haljala Lasteaia
Pesapuu juures rivistusega. Lasteaia juhataja andis olümpiatule üle Haljala koolipere esindajale. Edasi suundus kogu spordirahvas olümpial esindavate riikide kolonnidena
rongkäigus kooli staadionile, kus tehti auring.
Staadionil said sõna külaliste esindajad – Veltsi kooli direktor, Võsu kooli direktor ja Haljala kooli direktor, vaadati
ära avatseremoonia esinemised. Ja siis kõige tähtsam –
olümpialipp. See oli nagu päris – hinge tungis soe ja suur
spordipeo tunne. Enne lipu masti heiskamist andsid Rahel
Raudsepp 8. klassist sportlase vande ja õpetaja Meelis Kari
kohtunike vande, peale seda heisati lipp ja süüdati olümpiatuli ning kuulutatid olümpiamängud avatuks.
5. juunil algas tõeline melu. Esmalt ehitas iga riik omale
olümpiaküla – selles osas andsime vabad käed, ja see tasus
ära, lapsed olid loovad ja koos tublide klassijuhatajatega
valmisid mõnusad omanäolised külakesed koolimaja 1.
korruse koridori.
Edasi registreerisid iga riigi esindajad ennast spordivõistlustele, et sportlik päev saaks alata.

Külalised Võsu koolist esindasid Eesti sportlasi.
Päev oli täis sporti ja rõõmu. Võisteldi pallimängudes:
1. – 4. klass rahvastepallis, 5. – 8. klass jalgpallis, valmis oli
mõeldud vahva takistusrada ja jõudu sai katsuda erinevatel
spordialadel, nagu näiteks 333 m jooks, paigalt kaugushüpe, hüpitsaga hüppamine, sõudeergomeetriga sõudmine ja köievedu.
Päev oli tore, laste silmad särasid ja näost oli näha, et
spordipidu nauditi sajaga.
Nagu ikka olümpiamängudel, lõppes ka meie Jaak
Olümposel Kooli Olümpiamängud lõputseremooniaga, kus
autasustasime parimaid sportlasi, vaatasime ära lõputseremoonia esinemised, langetasime olümpialipu ja kustutasime olümpiatule, et olümpiamänge õige varsti korrata.
Aitäh kõigile sportlastele, kohtunikele ja klassijuhatajatele, külalistele, oli tore spordipidustus, oli suurepäraseid emotsioone ja mis kõige tähtsam – lapsed tundsid
kogu päevast rõõmu.
Kersti Naarits
Haljala gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

LAULUPEOLE!
Viivi Voorandi intervjuu Eesti Rahvusringhäälingule
Teie kollektiivi täpne nimi, kui „viguriga“, siis mis
on selle päritolu? Koori lühike ajalugu.
Et Põhja-Eestis on tüdrukuid ka piigadeks kutsutud, siis
koorile omal ajal nime pannes tunduski palju huvitavam
laulupeo plagule maalida HALJALA PIIGAD. Aga pisemad
tüdrukud? – Miks mitte HALJALA PISIPIIGAD? See Pisipiigad on saanud laulupeorongkäigus eriti kiita! Aga Piigad ka!
Nojaa, poisid on ikka poisid olnud. Seega HALJALA POISID.
Piigade koori ajalugu ulatub aastasse 1981. Juba 1982
jõudsime laulupeole! Ühtki pidu vahele pole pidanud jätma! Seega kaheksas kord!
Pisipiigasid tollal pealinna veel ei kaasatud. Kaua aega
said suurel peol laulda vaid Tallinna ja Harjumaa mudilaskoorid. Haljala poisid hakkasid koorina laulma aastast
1996. Ja laulupeol esimest korda 1997.
Aastaid osalesid laulupidudel ju ka HALJALA NEIUD.
Peaaegu lõpuni I kategooria,kõige enam oli liikmete arv 37!
Kui palju on liikmeid? Milliseid riideid laulupeol
kannate?
Käesoleva peo lauljate rivis on 17 piigat (aga oleks võinud olla üle 30! Kõik head lauljad, aga tahtmist ja missioonitunnet jäi väheseks), 28 pisikest piigat ja 13 poissi.
Kõigil seljas kodukandi rahvariided. Eriti uhked oleme
oma sinise seeliku üle. Nii väheste värvidega ja nii ilusat
potisinist seelikut teistel kihelkondadel pole. See seelik
hakkab kohe terve lauluväljaku rahva hulgast silma! Seelikukangas on taastatud 1976. aastal Eesti Rahva Muuseumist leitud pisikese riidetüki põhjal.
Millised on teie kollektiivide kõige olulisemad
saavutused ?
Loomulikult see, et me oleme läbinud laulupeosõela –
oh seda õnne ja rõõmu, kui lootustele tuli kinnituseks kindel „Jah!“ Igal koorijuhil on oma infokonto laulupeoregistris. Sinna laekub ka tagasiside iga ettelaulmise kohta.
On ju hea lugeda, kui Toomas Voll on kirjutanud lastekoorile: „Emotsionaalselt tugev esitus!“ ja Ingrid Roose: „Tubli
esitus. Hea energiaga koor!“ Mudilaskoorile Kaie Tanner:
„Väikesed püüdlikud lauljad. Ilusa kõlaga koor“ ning Jaanika
Kuusik: „Ilusa pehme vokaaliga koor. Lauljad jägivad hoolikalt dirigenti.“ Poistekoorile Maret Alango „Vähe poisse,
aga sümpaatne esitus.“ Indrek Vijard: „Võrreldes eelmise
üldlaulupeoga on koor kõvasti kosunud !“
Ja õpetaja hinges heliseb läbi kõikide laulupidude lisaks
laulule, ka nõukaajal, et see on minu ja minu õpilaste panus
eestlusesse, traditsioonidesse.
Millised on teie kollektiivide toredaimad traditsioonid? Millega tegelete laulupeo vahelisel ajal?
Lisaks laulupeorõõmule on meie traditsioonides juba
21 aastat anda oma vallakeskuses pikkpikk jõululaulude
kontsert Lucia-päeval. Komme pärit küll Skandinaaviast,
aga see tundus nii dirigendile kui laululastele ahvatlev – va-

lida ka oma Lucia. Ja peas ikka algusaastatel päris ehtsate
küünaldega pärg! Et andmise rõõm on õpetaja ametis alati
olemas, siis nii saabki Lucia kingituseks midagi, millest ei
puudu südamekujutis.
Ühel hetkel tundus, et tahaks rohkem neid kingitusi teha! Nii sündiski mõte anda välja ka kooriliikide kaupa väikesed inglid aasta nominentidele ja suur ingel aasta kõige
tublimale lauljale.
Kindlasti ei möödu meie koorilauluta ükski kihelkonna
juubel, kooli juubel ja aktused, ka jõulupeod.
Kui lauluproov vahel väsitabki, siis ühised veekeskusteproovid korvavad nii mõnegi vaeva! Ära on käidud mitmetes spaades üle Eesti, korra Serenassegi jõutud! Vaat see oli
alles elamus! Mina teadsin, mida oodata... Aga lapsed, kes
küll pilte internetist vaatasid, ent kohale jõudes käis bussis
selline Oooo!!!, mis tänini meeles! Kõik see eelnimetatu ja
kasvõi karamellkommike lauluproovi lõpetuseks ei ole ju
kohustuslik mulle kui dirigendile, aga ikka loodan, et ehk
ükskord suurenagi saab aru, et mina õpetajana olen püüdnud iga õpilase panust väärtustada. Teda tänada sel moel!
Rääkimata Eesti laulupeo kui UNESCO kultuuripärandi
nimistusse kantu hoidmisest, edasikandmisest !
Kas kollektiivi juht on mingil viisil osalenud ka
esimesel noortepeol 1962? Mitmendat korda olete
üldse laulupeol?
Mulle on selle laulupeo number osavõtjana 23! Tõsi,
esimesed peod 1960. aastal üldlaulupeol ja 1962. aastal I
noortepeol rahvatantsijana! Ja laulupeole sõit ikka algul
veoauto kastis ja siis edasi tossutava rongiga – väike
maalaps Mulgimaalt esimest korda pealinnas! Minu emagi
polnud tolleks ajaks veel Tallinnasse jõudnud.
Nuputasin aastaid, kus on see minu esimese laulupeo
kodukool? Kindel „maamärk“ oli meeles – trammipeatus
oli lähedal ja trammipeatuse juures olid rohelised putkad,
kust me käisime nii magusaid mureleid ostmas. Koduaia
kirsid olid selle kõrval suisa hapud. Ja siis, umbes kümmekond aastat tagasi, kui käisin Suva sukavabrikus rahvariiete
juurde sukki nõutamas ja sealt tagasitee valisin mööda
Kotzebue´d Balti jaama poole, siis oligi see hetk, kus ma
lihtsalt seisin... Seisin ja vahtisin otse enda ees SEDA
KOOLIMAJA! Ja veel üks nostalgiahetk – me kinkisime alati
oma tantsuõpetajale peo lõppedes väikseid roosasid nelkisid (sellised, mis praegu vist rohkem kiviktaimlas). Ja need
lõhnasid nii kohutavalt hästi! Meil maal polnud selliseid!
Soovin kõigile oma laululastest kaasteelistele sel peol
lusti laulda, nautida suures kooris hõisates, et oled üks parimatest! Jaksu ja vaprust pikkadeks proovi- ja peopäevaks
läheb ka vaja! See kuulub asja juurde. Aitäh kodudele! Me
saame hakkama. Oleme enne saanud, saame ka nüüd.
Kõik, pea 34 000 , kes Eestimaalt, kes kaugelt Kanadastki ja
mujalt, et olla koos oma juurte juures!
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Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu
avaliku väljapanek
Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala alevikus Sõstra tn
2 maaüksuse (katastritunnus 19001:001:0293) ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.06.2017 –
09.07.2017 tööpäeviti Haljala Vallavalitsuses (Rakvere
mnt 3, Haljala alevik, E ja N 8.00-17.00, T ja K 8.00-16.30, R
8.00-15.30) ja Haljala raamatukogus (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, E 10.00-18.00, T, K, N, R 9.00-17.00, ) ning valla
kodulehel.
Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus detailplaneeringu kohta avaldada arvamust. Kirjalikud arvamused
tuleb esitada Haljala Vallavalitsuse aadressil: Rakvere mnt
3, 45301, Haljala alevik või e-maili teel: haljala@haljala.ee.
Planeeringuala asub Haljala alevikus ning on käesoleva
hetkel heakorrastamist vajav hoonestamata elamumaa
krunt. Planeeringuala suurus on ca 7600 m². Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on Sõstra tn 2 kinnistu
jagamine kolmeks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine piirkonda sobilike elamute ehitamiseks.
Igale elamukrundile on lubatud ehitada üks elamu (kuni
8m kõrgune) ja kuni kaks abihoonet (kuni 5m kõrgused),
kruntide täisehitusprotsent võib olla kuni 20%. Planeeringuga seatakse ka liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning antakse uute kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Sõstra tänava
teenindamiseks on planeeringuga kavandatud eraldi transpordimaa krunt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Haljala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu realiseerimisel muutub täna hoonestamata maa-ala kolme uue elamukompleksiga maa-alaks.
Planeeringu materjalidega saab tutvuda Haljala valla
kodulehel detailplaneeringute kaardirakenduses.

Taotlused said rahastuse
Haljala Vallavalitsusele esitati 31.05.2017 kokku seitse
taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist. Kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste teostamiseks
esitati 6 taotlust ja veesüsteemide valdkonna tegevuste
teostamiseks 1 taotlus.
Hindamiskomisjonilt said rahastusotsuse järgmised
taotlused kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas:
1. Age Vaher ja Ene Merist, Linnupesa kinnistu, Liiguste küla;
2. Peeter Kisand, Undi kinnistu, Auküla küla;
3. Sille Kaupmees, Kuusealuse kinnistu, Aaspere küla;
4. Ülle Lehesalu, Luhi kinnistu, Tatruse küla.
ja veesüsteemide valdkonnas:
1. Taavi Lust, Vahtra kinnistu, Kavastu küla.
Seoses rahaliste vahendite lõppemisega jäeti rahuldamata 2 taotlust. Rahastatavate tegevuste toetussumma
kokku on 23109,18 eurot, sh riigi toetus 7479,00, Haljala
valla toetussumma 7815,55 ja taotlejate omafinantseering
7 814,63 .
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 13.06.2017.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Riina Tamberg,
Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Koidu Saamot, Kristel Strazdin ja
Greete Toming.
Otsustati:
1. Nõustuda Vihula valla 2017. aasta esimeses lisaeelarves kajastatava kuni 40000 euro suuruse pikaajalise
laenu võtmisega Võsu sadamahoone ehituse jätkamiseks.
2. Määrata Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustatava Haljala valla volikogu liikmete arvuks 17, moodustada Haljala valla volikogu valimisteks üks 17-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Haljala valla
ja Vihula valla haldusterritooriumeid.
3. Moodustada Haljala ja Vihula valla ühinemisel moodustuva Haljala valla valimiskomisjon 6-liikmelisena.
Infotunnis anti ülevaade Haljala koolihoone taotluse
menetlemise käigust.
Haljala Vallavolikogu istungil 30.05.2017.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Peeter Orgmets,
Margus Punane, Kristel Strazdin Greete Toming ja Tiit
Toming.
Istungilt puudusid: Rainer Lille, Riina Tamberg, Anti Tõld,
Jaan Meerits ja Koidu Saamot.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla 2016. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada Tammispea tee 11c kinnistu enampakkumise tulemused.
3. Seada Haljala valla omandis olevale Lahi teele isiklik
kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks.
4. Kehtestati raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord.
5. Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu otsus „Loa
andmine Essu külas Põdruse lasteaed-algkooli kinnistu
otsustuskorras hoonestusõigusega koormamiseks Essu
Südamemaja OÜ kasuks“.
6. Muuta Haljala Vallavolikogu 21.03.2017 otsust nr 191
„Kinnisasjadele Haljala valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine“.
Istungi infotunnis toimus arutelu haldusreformist ja valimisringkondade moodustamisest ning Haljala koolihoone ehitusest ja võimla pinnast.

Reformierakonna Haljala ja Vihula
piirkonna kampaaniasõnum sügisestel valimistel on „Tugev Haljala”
Tugev Eesti on parem Eesti. Tugev omavalitsus on
parem omavalitsus. Reformierakonna Haljala piirkond seisab tugeva ja jätkusuutliku Haljala valla eest ning osaleb
sügisestel valimistel eesmärgiga kanda vastutust tulevikuotsuste elluviimisel.
Ehitame Haljalas valmis meie lastele kaasaegse ja inspireeriva koolihoone, tagame kodulähedase põhihariduse
Haljalas ja Võsul, arendame Võsu aastaringseks ja atraktiivseks kuurortkeskuseks ning kaasajastame valla tänavavalgustuse, veemajanduse ning teedetaristut. Loome meie
inimestele hea, turvalise ja ettevõtliku elukeskkonna.
Usalda ja toeta kohalikel valimistel reformierakonda.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 17.05.2017.a
1. Määrati seitsmele isikule tugiteenus.
2. Esitati volikogule kinnitamiseks määruse eelnõu „Raske
ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“.
3. Nõustuti Aukülas asuva Andrekse kinnistu jagamisega
kaheks katastriüksuseks.
4. Määrati Kärmu külas Suksu maaüksusel ja Sauste külas
Mändla maaüksusel asuvate hoonete juurde teenindusmaa ja nõustuti maaüksuste riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil hoonete omaniku
kasuks.
5. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Põdruse külas Hoburaua kinnistule kontorihoone püstitamiseks.
6. Anti nõusolek avaliku ürituse „Lastekaitsepäev“ korraldamiseks.
7. Tunnistati abikõlblikuks ja määrati eratee remondi toetus alljärgnevalt:
1.1. Essu külas Mõisa tn 5 juurdepääsutee korrastamiseks
summas kuni 600,00 eurot;
1.2. Lihulõpe külas Ristimaa kinnistu juurdepääsutee
korrastamiseks summas kuni 72,00 eurot;
1.3. Varangu külas Mäehansu kinnistu juurdepääsutee
korrastamiseks summas kuni 145,80 eurot;
1.4. Kavastu külas Metsaveere kinnistu juurdepääsutee
korrastamiseks summas kuni 528,00 eurot;
1.5. Idavere külas Alliku kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 200,00 eurot;
1.6. Haljala alevikus Uus tn 26 kinnistu juurdepääsutee
korrastamiseks summas kuni 300,00 eurot;
1.7. Võle külas Metsa kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks summas kuni 216,00 eurot;
1.8. Aaspere külas Kase tee 4 kinnistu juurdepääsutee
korrastamiseks summas kuni 600,00 eurot.
8. Võsu mnt 4 kinnistu võõrandamise hinna muutmisest.
Müügihinna muutmise otsust vastu ei võetud.
9. Kooskõlastati Haljala Kooli sümboolika kujunduse ja
kasutamise kord. Kooli logo ja lipu kujundus jääb samaks ja
muutub vaid kooli nimi. Koolivormil on elemendid Haljala

kihelkonna rahvarõivastest.
10. Otsustati jätkata kooli põhitaotluses esitatud lahenduse, integreeritud 700m2 võimlaga koolimaja, projekteerimistingimuste ettevalmistamisega ja esitada volikogule ettepanek loa saamiseks projekteerimishanke korraldamiseks.
Vallavalitsuse istungil 23.05.2017.a
1. Määrati toimetulekutoetus viiele toetust vajavale isikule
kokku summas 1 044,74 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
ühele toetust vajavale isikule summas 50,00 eurot.
2. Väljastati ehitusload Essu külas Tammispea tee piirkonna kanalisatsioonitorustiku ja reoveepumpla rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning veetorustiku rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
3. Toimus arutelu Essu külas Põdruse lasteaed-algkooli kinnistu edasise kaustuse ja Haljala uue kooli võimla teemadel. Otsustusi vastu ei võetud.
Vallavalitsuse istungil 31.05.2017.a
1. Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Haljala
alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
(Kõik planeeringud on leitavad Haljala valla kodulehel
rubriigis Ehitus ja planeerimine).
2. Otsustati töötada välja plaan Haljala alevikus Kingu tee
liikluskiiruse probleemi lahendamiseks.
3. Anti nõusolek avalike ürituste „Tõukeratta demoüritus
kogukonnale“ ja „Haljala jaanituli“ korraldamiseks.
4. Otsustati teha Essu Seltsile ettepanek endise Põdruse
lasteaed-algkooli hoone ja kinnistu jagamise ja edasise
kasutamise võimaluste leidmiseks.
5. Otsustati mitte eraldada toetust FIE tegevuse toetuseks
kuna vallal puuduvad vahendid ettevõtluse toetamiseks ja
eraldada vallaeelarve reservfondi jäägist 300 eurot Haljala
valla korvpallipoiste toetuseks.
6. Otsustati kanda Haljala kooli 330. aastapäeva vilistlasõhtul laekunud osalusmaksust 1000 eurot Mittetulundusühing Õpetaja Autähis arvele.
7. Otsustati Peeter Toominga nimelist fotopreemiat mitte
välja anda.

Vallavalitsuse istungil 7.06.2017.a
1. Anti nõusolek avaliku ürituse „Aaspere küla jaanituli“
korraldamisega, koos avaliku lõkke tegemisega, 17. juunil,
algusega kell 19:00.
2. Otsustati pikendada KT Medicor OÜ kasutuses oleva äriruumi, aadressil Rakvere mnt 12, renditasust vabastamist
ühe kuu võrra.
3. Esitati volikogule kinnitamiseks „Reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskiri“.
4. Tehti volikogule ettepanek lubad vallavalitsusel korraldada avatud menetlusega riigihange „Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine projekteerimine“.
Vallavalitsuse istungil 14.06.2017.a
1. Määrati kolmele isikule tugiisikuteenus.
2. Määrati 2017. aasta hajaasustuse programmist toetus
viiele isikule (toetuse saajad on avalikustatud valla kodulehel keskkonnakaitse rubriigis).
3. Kiideti heaks 2016. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Saare talu veesüsteemid” aruanne.
4. Väljastati reklaamiluba Antsu Grupp OÜ-le reklaami paigaldamiseks Jakobi kinnistule Kisuvere külas, eksponeerimiskestusega 22. mai 2017 kuni 22. november 2017.
5. Vallaeelarve reservfondist eraldati 4 223 eurot kahele
töötajale toetuse maksmiseks seoses vanaduspensionile
jäämisega, 3 926 eurot Haljala kalmistu juurdepääsu tee ja
parkimisala 2,5 x pindamiseks ja 2 280 eurot Haljala korvpalliväljaku uuendamiseks.
6. Nõustuti Pehka külas asuva Kesküla kinnistu jagamisega
kaheks katastriüksuseks ning määrati tekkivate
katastriüksuste lähiaadressiks Keskküla ja Kruusapõllu.
7. Väljastati ehitusluba Aaspere külas Tamme tee 5 kinnistul asuva tootmishoone ümberehitamiseks.
8. Tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 31.07.2002
määrus nr 5 „Valla valimiskomisjoni asukoha määramine“.
Vallavalitsuse istungil 15.06.2017.a
1. Moodustati Haljala valla volikogu valimisteks Haljala valla ja Vihula valla haldusterritooriumil ühises valimisringkonnas neli valimisjaoskonda (info valimisjaoskondade
kohta avaldatakse valla kodulehel).

4

Puhkusepidu atsakatega
Haljala Raamatukogu kirjandusring läks suvepuhkusele,
nagu meil Eestis ikka kombeks on. Selleks puhuks korraldas meie kohalik laulu- ja tantsuansambel Viivi Voorandi
juhtimisel kirjandushuvilistele Haljala päevakeskuses meeleoluka peo. Kuulasime laule, vaatasime tantse, imetlesime
esinejate kauneid ja rõõmsavärvilisi
kostüüme. Vabas vormis kirjandusringilised vastasid omalt poolt luuletustega
ning Salme Heinla esitas ka kirjandusliku
poeemi, millesse oli peidetud hulganisti
kirjanike nimesid, mida me sealt tabada
püüdsime. Ühise laua ääres saime vahetada mõtteid, süüa torti ja kringlit, juua
kohvi ja teed.
Jutuajamise käigus selgus tõsiasi, et
päris kindlat nime meie vahval lauljaid ja
tantsijaid ühendaval kollektiivil polegi.
Erinevate pakutud variantide seast jäi
sõelale “Haljala Atsakad”. Kas nimi ka
käiku läheb, näitab juba aeg.

Haljala Valla Sõnumid
Et kirjandusringi inimesed ainult sõnu seadma ei jääks,
õpetati meile ka tantsusamme. Õhtu lõpetasime ühislauluga “Mu isamaa armas”.
Haljala kirjandusring tänab Atsakaid mõnusa koosviibimise eest ning soovib indu laulmiseks ja tantsimiseks.
Maiga Parksepp

Haljalas avati pidulikult
Circle K teenindusjaam

Parafraseerides kellamees Liblet kultusteosest „Suvi”,
siis "Haljala sai just selle, keda tema tahtis ja CIRCLE K
sai just selle, keda temal ainumalt vaja oli. Egas muud kui
nad elagu.“
Leo Aadel

Lastekaitsepäev Haljalas
Seekordne lastekaitsepäev möödus trotsides tuult ja
jahedust. Ilmale vaatamata oli kohale tulnud palju nii suuri
kui väikseid osavõtjad.
Tavapäraselt oli võimalus möllata batuudil, teha näomaalinguid, meisterdada, mängida. Samuti ei puudunud
traditsiooniline rattaralli ja tõukerattaralli! Lisaks oli oma
harivate tegevuste ja materjalidega kohal politsei. Palju

põnevust lisas võimalus proovida tasakaalulindil oma osavust ja näha töötoa juhendajaid nendel trikke tegemas.
Muusikaga hoidis meeleolu üleval DJ Ailan Kütt.
Aitäh kõigile päeva osalistele! Aitäh abilistele! Uute
kohtumisteni!

Juuni 2017

Õnnitleme vanemaid...
Mariliis Epner ja Tarmo Hiisku
Henri Hiisku 31.05.2017

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
Juuli sünnipäevalapsed
89
Asta Aleste
87
Asta Erapart
85
Inga Metsar
Vilma Kari
84
Hilde Lehtmets
83
Helvi Allikvee
Milvi Tambik
82
Imbi Lani
Reino Lotto
81
Evi Soppe
Helle Leemets
75
Eino Lembork
70
Raivo Luukas
Rein Valgepea
65
Ene Kotter
Ene Paju
60
Kalmar Kala
Aivar Lahi
55
Inge Laiv
Andres Suvi
Vello Põrm
Galina Mooses
Andres Sillavee
Eero Mandel

31. juuli
31. juuli
01. juuli
04. juuli
31.juuli
06. juuli
16. juuli
11. juuli
31. juuli
06. juuli
13. juuli
21. juuli
16. juuli
26. juuli
20. juuli
27. juuli
01. juuli
16. juuli
04. juuli
05. juuli
19. juuli
21. juuli
25. juuli
27. juuli

Haljala Rahvamaja

Tule Vanamõisa teatripiknikule
Haljala Rahvamaja korraldab koostöös Lääne-Virumaa
harrastusteatritega IV Vanamõisa Teatripikniku. Piknik toimub 09. juulil algusega kell 12.00. Haljala vallas Vanamõisa
mõisapargis.
Käesoleval aastal osaleb piknikul neli harrastustruppi.
Lisaks Haljala näiteringile mängivad harrastustrupid Rakverest, Sõmerult ja Alburahva Teater. Iga etendus kestab
ca 60 min. Etendused toimuvad mõisapargis. Palun kõigil
külalistel võtta kaasa piknikutekk ja piknikukorv. Avatud
puhvet. Sissepääs on prii!
Väga vihmase ja halva ilma korral toimub teatripiknik
Haljala rahvamajas.
Haljala Rahvamaja

Augusti sünnipäevalapsed
94
Vilma Kivistik
88
Salme Heinla
Meeri Martinson
Maria Vainlo
86
Vilma Keskküla
Heino Ambos
Lembit Mägi
83
Elmiine Raudberg
Rein Lehtmets
82
Elle-Vahta Tamm
80
Elvi Timm
Arvo Vaagert
Kalju Tõnurist
75
Tiiu Vaher
70
Aili Heide
Asta Autor
Hannes Nõlvak
Ando Uusküla
65
Peeter Heinla
Rein Kaldma
60
Piret Rooks
Raivo Esto
55
Aili Pärtel

16. august
15. august
24. august
26. august
07. august
21. august
31. august
15. august
27. august
18. august
03. august
14. august
29. august
25. august
22. august
23. august
25. august
29. august
11. august
20. august
03. august
08. august
29. august

Elve Margat
12.02.1929 - 23.05.2017
Helmi Rätsep
22.12.1929 - 24.05.2017
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Jaan Laanvee
18.12.1945 - 27.05.2017

