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Vallavanema veerg
Üheskoos edasi!
2016. aasta lõpus allkirjastatud Haljala ja Vihula vabatahtlik ühinemisleping hakkab peagi teoks saama. Meenutades neid aegu on hea meel tõdeda, et läbirääkimised
möödusid harvaesinevas üksteisemõistmises ja sündinud
leping ning selle lisad said allkirjastatud rahuliku südamega.
Mõlemad osapooled on ka senini oma peaeesmärgiks
seadnud kogukonnast lähtuva ja võimeka omavalitsuse
olemasolu. Saime teineteiselt üle võtta parima ja jõudsime
üheskoos järeldusele, et saame sellega ka hakkama. Kõigest sellest saab täpsemalt lugeda meie valdade ühinemislepingu juurde kuuluvast „Heade kavatsuste protokollist“.
Vihula vald on viimasel valimisperioodil saanud rahulikult areneda – suutsime Vihula vallale nii omaseks saanud
poliitilise võitluse, kus siiani ei ole ükski vallavalitsus ega
volikogu esimees saanud kogu valimisperioodi tegutseda,
ära hoida. Tulemuseks on Võsu sadam, Võsu-Käsmu jalg- ja
jalgrattatee, Võsu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
väljaehitamine, Käsmu uue veehaarde ja trasside ehitus,
Vihula koolimaja ja Võsu rannahoone on saanud uue välimuse. Veel sellel aastal „lüüakse kopp maasse“ (sellist väljendit armastas eelmine volikogu kasutada, kui olin veeettevõtte juhataja) Võsuperes, et välja ehitada uus
ühisvee-värk ja -kanalisatsioon. On veel palju „pisiasju“,
mis suurte projektide kõrval on saanud korda aetud:
tänavate ja teede järk-järguline mustkattega pindamine,
Võsu ranna-ala puh-tamaks ja kaunimaks muutmine,
tänavavalgustuse ener-giasäästlikumaks muutmine, uutele
tänavatele ja küladele valgustuse paigaldamine ning selle
töös hoimine ka öisel ajal. Võsu on viimastel aastatel
muutunud atraktiivseks puhkuse ja turismipiirkonnaks, mis
omakorda avab uusi võimalusi kohalikele väikeettevõtjatele.
Haljala tegemistest olen viimase aasta jooksul teada
saanud niipalju, et Haljalasse on plaanis ehitada uus põhikooli hoone, et lähiajal saab Haljalast rulluiskude, jalgratta
või miks ka mitte jalgsi meie maakonna suurimasse kaubanduskeskusesse, et on veel teha viimased „õmblused“
kogu vallas vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade väljaarendamiseks, et Haljala rahvamaja vajaks paremat rakendust.
Kuigi oleme naabrid ja ühe suure ajaloolise kihelkonna
osad, ei maksa alahinnata seda tööd, mis tuleb järgmisel
valimisperioodil teha, et saavutada ühtne hingamisrütm
kõikidele 72 külale ja kahele alevikule. Üks on aga selge –
mida suuremaks muutuvad meie vallad, seda tähtsamaks
saavad kogukonnad – külaliikumine, külaseltsid, külavanemad – nende osatähtsus otsuste langetamisel. Vihula on
kogukonna osa valitsemises alati oluliseks pidanud ja olen
valmis panustama oma kogemused, et see saab nii olema
ka tulevases vallas.
Loodan, et ka tulevases vallas hinnatakse inimesi nende tegude järgi. Et kõrvaltvaatamine ja hukkamõist ei saaks
toetust. Usaldada tuleks neid, kes tegutsevad ja „kelle enda
nahk on turul“, mitte neid, kes seisavad vaid kõrval ning pole valmis vastutust võtma. Ja eks „tegijal juhtubki“, kuid siis
tuleks eristada, kas tegemist lihtsat eksimusega või omakasu ning moraalitusega. Arvan, et kartus teha ning eksida
toob kaasa paigalseisu igasuguses arengus, sealjuures ka
valla arengus.
Ja lõpetuseks optimistlikult – usun, et tulevane ühisvald
on võimekas ja koduks inimestele, kes hindavad kaasatust,
arengut ja seda, et omavalitsus nende jaoks alati olemas
on, vahet ei ole kas arvutis või vallamajas. Ma usun, et meie
tulevane vald on Eesti parim ja siia tahab kodu luua üha
rohkem ja rohkem inimesi ning külalised, kes kord siin
käinud, tahavad taas tagasi tulla.
Annes Naan
Vihula vallavanem
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Vanamõisa teatripiknik
Päiksepaistelisel 9. juulil
toimus IV Vanamõisa teatripiknik. Ilus ilm ja huvitavad
etendused tõid kohale suure hulga pealtvaatajaid, kes
said nautida nelja harrastusteatri ülesastumisi –
Haljala Rahvamaja näitetrupp etendusega “Torm jõe
kaldal”, Sõmeru näitetrupp
lavastusega “Kaasaegsed
vodevillid”, Alburahva teater looga “Sangadega saunamees” ning Rakvere
KaRakTer lavastusega “Vallini kõrtsis”.
Nagu (teatri)piknikule
kohane, sai soovi korral
kaasa võtta oma piknikukorvi. Avatud oli ka puhvet, kus olid müügil vahvlid,
pirukad, koogid ja paljugi muud maitsvat. Kohalikud
õllemeistrid olid teatripikniku puhuks valmis saanud ka
spetsiaalse eripruuliga.
Suured tänud kõigile osalejatele, pealtvaatajatele ja

Ilus ilm soosis etenduste nautimist. Foto: Virumaa Teataja
toetajatele – Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Haljala vald.
Haljala Rahvamaja

Haljala eakate piknik
Selle aasta juba traditsiooniline Haljala
valla eakate suvine piknik oli ebatraditsiooniline, sest toimus see naabervallas Võsul koos
Võsu eakatega.
Juba hommikul starditi kahe bussiga – jälle
ebatavaline – Aasperest, Essust ja Haljalast.
Vahepeatus tehti rahva soovil Esku kabelis.
Õpetaja Margit Nirgi tervitas meid orelimänguga ja tutvustas lühidalt Esku kabeli
rajamise ja restaureerimise lugu. Kabel rajati ja
pühitseti 1845. aastal Sagadi mõisniku Paul
Eduard von Focki tellimisel ja rahastamisel
tema maadele ja samal ajal rajati kabeli ümber
ka surnuaed. Von Fockile oli kabeli rajamine
südameasjaks, ta isegi kehtestas kirjapandud
reeglitega käitumisnormid nii kabelis kui
surnuaias. Eskule tahtis mõisnik koondada
Sagadi kogukonna vaimse keskuse. See
õnnestus tal tänu Kone-Posti talust pärit Juhan
Weinmannile (1813-1883 a.) ja tema pojale
Gustavile (1863-1947 a.). Weinmannid õpetasid Esku lapsi,
jutustasid, mängisid orelit, juhatasid koori. Ristisid ja matsid. Kuulasid ja kõnelesid. Seda Haljala Püha Mauriitsiuse
koguduse õpetaja juhatusel. Koguduse tööpõld ulatus
merepiirini.
Nõukogude ajal sattus kabel piiritsooni. 260 aastat
Fockide käes olnud mõis säilis küll hästi, aga töö kabelis oli
sel ajal takistatud. Kabel lagunes, kuid kirikutöö mingil
määral toimus, ka hooneid remonditi võimaluste piires.
Kunagise Kone-Posti talu järeltulijad talletasid Esku vaimupärandit edasi. Gustavi pojapoeg Vello Väinsalu (sündinud 1959) võttis 2009. aastal enda kanda kabeli korda
tegemise ja praeguseks on siin korras ja toimiv jumalakoda.
Esku Kabeli ajaloo on kaante vahele kirjutanud Haljala
koguduse õpetaja Margit Nirgi 2016. aastal ilmunud
rohkete fotodega raamatus „Esku kabeli lugu“.
Meie reis läks edasi aga Võsu poole, kus meid juba
oodati. Vihmase ilma tõttu toimus piknik ranna-, vallahoones ehk rahvasuus klubis, heal lapsel mitu nime.
Kõlas meestelaul R.A.M'ilt- Rakvere Akadeemilise

Meeskoorilt, koosseisus Ahti Bachblum, Margus Grosnõi,
Tarmo Kesküll. Tervitused ütlesid Vihula volikogu esinaine
Aide Veinjärv ja Haljala vallavanem Leo Adel.
Võsulased pakkusid meile oma valmistatud maitsvat
lõhesuppi, tehti lahti piknikukorvid, lasti hea maitsta kohvil
ja kohvikõrvasel.
Päev jätkus Võsu ja Haljala tantsu- ja laulutüdrukukute
esinemisega. Kõlasid kaunid lauluviisid Haljala memmede
ansamblilt Viivi Vooranna juhatusel ja lõõtsa saatel. Tantsu
keerutasid Haljala eakad tantsuringist Atsakad, samuti Viivi
Vooranna juhendamisel.
Nauditavad olid Võsu Tantsijad, eriti Miki Hiire loo
ainetel nutika omaloomingu esitusega. Palju elevust ja
peamurdmist tõi saali Vihula valla aktivist ja muusikamees
Veldek Kilgi muusikaline viktoriin, kus akordionil esitatud
pala järgi tuli ära arvata selle päritolumaa. Auhinnaks
äraarvajatele oli Lahemaa Rahvuspargi voldik. Valdek Kilgi
akordioni saatel keerutati ka jalga.
Aeg möödus märkamatult ja tuligi lahkuda. Soovijad
said veel jalutada Võsu uuel rannapromenaadil, kergliiklusteel,
mis ühendab Võsut Käsmuga.
Vaatasime üle ka Võsu sadamahoone lõppjärgus ehituse. Asusime koduteele hea tuju ja ilusate
mälestustega pikaks ajaks.
Kõigi 130 osavõtja tänud ürituse toetajatele: valdadele, organiseerijatele, supikeetjatele, esinejatele. Aitäh!
Järgmisel korral kohtume juba
ühise vallana, ühtse perena, sobime ju väga hästi kokku, eakad
on proovi ära teinud.
Kohtumisteni.
Ellen Tõevere, juuli 2017
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Per aspera ad astra

2017/2018. õa

AVAAKTUS
1. septembril kell 9.00
Haljala rahvamajas
· aktus
· rongkäik koolimajja
· klassijuhataja tund
· pildistamine Eesti Õpetaja
autähise juures
Hommikul väljuvad õpilasliinide bussid tund aega hiljem
tavaaegadest ja saabuvad rahvamaja juurde.
Õpilaste bussid koju kell 11.45 bussijaamast.

2017/2018. õppeaasta
koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg 21. oktoober 2017 kuni 29. oktoober 2017;
II vaheaeg 23. detsember 2017 kuni 7. jaanuar 2018;
III vaheaeg 24. veebruar 2018 kuni 4. märts 2018;
IV vaheaeg 21. aprill 2018 kuni 1. mai 2018;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid)12. juuni kuni 31. august 2018.
Haljala Kool võtab endale õiguse korraldada sobivaid vaheaegu II
poolaastal seoses uue koolimaja ehitamisega.

Kool on palju laiem mõiste, kui me esialgu arvame. Seda
ei moodusta mitte ainult tänased õppurid 1.-9. klassini,
koolitöötajad, lapsevanemad ja koolipidaja, vaid siia kuuluvad inimesed, kes on selle kooli lõpetanud - vilistlased samuti kogukonnaliikmed, ka lasteaia lapsed, kes valmistuvad kooli tulekuks, inimesed, kes nii või teisiti on kooliga
seotud olnud kogu elu kooli ürituste kaudu. Koolide omanäolisust hinnatakse nii maakonnas kui vabariigi tasandil.
Kui me niimoodi suuremalt mõtleme, siis kindlasti ei tohiks võrrelda, et keskkooli või gümnaasium aeg oli parim.
Kooli staatus on meie piirkonna enesteostuseviis nendes
oludes ja vastavalt vajadusele, mis meil just hetkel on. Koolis antakse professionaalselt haridust, mille taset saab
mõõta õpitulemustega – silmas pidades nii õpilaste tulemusi kui ka hinnanguid andes oma leivatöö tegijatele.
Prioriteet koolitöös on, et õpilased ei puuduks kergekäeliselt. Iga uus tund on kindlasti uue omandamine, kordamist
ja niisama lullilöömist on tegelikult koolis vähe ja kui on,
siis ikka sellepärast, et panustatakse mingi ürituse õnnestumiseks, proovid, uued katsetused, enesavastamine ja
kollektiivi kujunemine. Uuel kooliaastal on ettenähtud 5
vaheaega ja seetõttu ei ole peredel mõistlik korraldada
välisreise kooli ajal.
Selline sissejuhatus on viide, et Haljala Kool kaasab palju erinevaid tegijaid, eeskätt huvihariduse valdkonnast –
süvendatult tegeletakse muusika ja spordiga, lisaks laskmine, kujutav kunst, koduuurimine, infotehnoloogia kasutamine (sh jäädvustamine). Meil on tark kokku leppida, mida
koolilt kõige enam oodatakse, sest kõike ei saa, ega jõua
heal tasemel teha. Tooge julgesti välja oma huvid ja harrastused! Kaasaegse kooli õppetegevus pakub erinevaid õppekäike ja avastamisõpet, koostöös huviharidusega on sel-

leks ka piisavalt võimalusi.
Tänane Haljala Kool on pühendumas nii vanale kui ka
uuele. Meie märgusõna on endiselt pärimuskultuuri hoidmine, aga ka innovaatiline suundumus, kaasaegse infotehnoloogia kasutuselevõtt, tervistedendav suhtumine ja ettevõtlikkus igas asjas.
On eriline aeg, mis on tingitud Eesti arengust. Pessimistid leiavad meie arengus palju vigu, kuid optimistid
vaatavad Eestile pilguga, et kui poleks nii, siis võibolla,
oleks veelgi hullem. Pannakse alus ühisvallale Vihulaga.
Koos leiame objektiivse vaatenurga ka meie koolile, mil
ees seisab ees palju muudatusi. Nende muutuste paremaks mõistmiseks oleks otstarbekas omavahel rääkida,
arutada ja teha ausat kriitikat, et aitata kogukonnal positiivselt edasi minna. Uue koolihoone ehitusplaanidest ootame igakülgset infot ning palve lastevanematele on hoida
teema luubi all.
Haljala Kool on tõsiselt jõudmas pereheitmise ajajärku,
ees on õpetajate põlvkonnavahetus, mis kindlasti annab
teistsuguse väljavaate koolikultuuris. Kool elab traditsioonide abil ja põlvkondade järjepidevus hoiab elus kooli
vaimsust. Uutele õpetajatele soovime särtsu, vastupidamist ja mitte allandmist. Kui ise ei põle, siis teised ei
sütti. Kool peab suutma lahendada kõik suuremad ja väiksemad probleemid, sest õpetajaid on selleks professionaalselt ettevalmistatud. Rauda raiutud aabitsakukk Õpetaja Autähise 5. aastapäeval kohustab meid paljukski.
Haljala Kool alustab 331. kooliaastat!
Inge Laiv
Haljala Kooli direktor

Varangul saab osaleda projektis „Põlvest põlve pärand“
Varangu külaselts alustab septembris projekti „Põlvest
põlve pärand“ läbiviimisega, mida rahastab KOP ja kohalik
omavalitsus. Projekti tegevuste käigus septembrist jaanuarini tutvume vaimse kultuuripärandi olemusega, kuidas seda elus hoida ja põlvkonnalt põlvkonnale edasi anda.
Tutvume rahvapärimuskultuuri materiaalse osa säilitamisega, tavanditega perepärimuses ning rahvakombestikuga
läbi laulude, mängude ja käelise tegevuse. Õpitubades
kinnitame oma ununema hakkavaid oskusi ja saame uusi
teadmisi. Ootame Varangu seltsimajja kord kuus huvitavaid
lektoreid, koolitajaid Tartust ja Tallinnast. Esimeseks projekti tegevuseks on 16. septembril toimuv õppereis Viljandisse, Olustvere mõisakompleksi ja Heimtali muuseumisse. 7. oktoobril tuleb Varangu seltsimajja Marju Kõivu-

puu loenguga „Eluring – tavandid perepärimuses“.
Kuna meie oma kogukond on väike, siis ootame projekti
tegevustest osa võtma huvilisi ka Haljalast ja naaberkülaseltsidest. Erandiks on ainult väljasõit, kus kohtade arv on
piiratud ja broneeritud oma küla ja seltsi rahvale. Infot
toimuvatest üritustest saab jooksvalt valla lehest, facebookist ja telefonil 56497443. Soovitavalt palume oma
osalusest eelnevalt teada anda, et teaksime arvestada inimeste arvuga kohvilaua katmisel.
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi
juhatuse liige

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 27.06.2017.a:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudus: Kalju Kivistik.
Otsustati: anda luba Haljala Vallavalitsusele avatud menetlusega riigihanke „Haljala Kooli õppehoone ehitamine
ja sisustamine projekteerimine“ korraldamiseks;
2. muuta vallavanem Leo Aadeli puhkuse ajakava.

11.-16.09 toimub Haljala valla liikumissari 2017

Haljala valla raamatukogud
1.09. - 31.05.
Aaspere raamatukogu
E 13.00-19.00; T, N 10.00-17.00.
K, R, L, P suletud.
Haljala raamatukogu
E 11.00-19.00; T 10.00-18.00; K, N, R 09.00-17.00.
L,P suletud.

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.

Varangu raamatukogu
Varangul T 9.00-17.00.
Essus E 9.00-17.00; K 11.00-19.00.
N, R, L, P suletud.
Info: http://haljalaraamatukogu.ee/
https://www.facebook.com/haljalarmtk/

Haljala Vallavolikogu istungil 15.08.2017.a:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Kristel Strazdin, Riina Tamberg,
Greete Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Kalju Kivistik, Koidu Saamot ja Tiit
Toming.
Otsustati: suunata Haljala valla 2017. aasta esimese
lisaeelarve eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 25.august 2017.a;
2. Muuta hallatavata asutuste töötajate töö tasustamise
aluseid;
3. Võõrandada enampakkumise korras Aaspere külas
Kase tee 6 kinnistu;
4. Kehtestati reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
5. Nõustuti geoloogilise uuringu loa väljastamisega Osaühingule Jarko Auto geoloogilise uuringu tegemiseks
Kõldu uuringuruumis;
6. Nõustuti geoloogilise uuringu loa väljastamisega Osaühingule Sisek geoloogilise uuringu teostamiseks Võle
uuringuruumis;
7. Nõustuti Uus põik 12 kinnistut koormava hoonestusõiguse koormamist hüpoteegiga.
8. Nõustuti Vihula valla 2017. aasta eelarves kajastatud
investeeringute elluviimiseks kuni 58 250 euro suuruse
pikaajalise laenu võtmisega.
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Teeme ühinenud valla veelgi tugevamaks
Vabariigi Valitsuse otsus lõpetada haldusterritoriaalse
korralduse muutmise menetlus Haljala valla ja Vihula valla
ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga oli selle
valitsuse üks targemaid ja õigemaid otsuseid. Meie valdade
ühisosa ja sünergia on piisavalt suur, et üles ehitada ja välja
arendada tugev ning jätkusuutlik omavalitsus.
Oleme Haljalas viimasel kümnendil teadlikult panustanud elukeskkonna valdkonnas taristu uuendamisele.
Euroopa Liidu struktuurivahendite toel rekonstrueerisime
piirkondades vee- ja kanalisatsioonitorustikud, uuendasime tänavavalgustust, ehitasime uue reoveejaama ning
hakkpuiduküttel katlamaja. Hajaasustuse programmi abil
on joogivee kättesaadavus, kanalisatsiooni või juurdepääsutee rajamine parandanud 25 leibkonna elukvaliteeti.
Jätkub tänavavalgustuse kaasajastamine Haljalas, Aasperes ja Essus.
Liiklusohutuse suurendamise eesmärgil oleme rajanud
uusi kõnniteid ja peagi alustame koostöös Rakvere vallaga
üle 10 km pikkuse kergliiklustee ehitamist Haljalast kuni
Põhjakeskuseni maakonnakeskuse piiril. 2011. aastal valmis ujumisvõimalust pakkuv 200 kohaline lasteaed ning
oluliseks prioriteediks eelseisvateks aastateks saab olema
aktraktiivse ja innovaatilise õpikeskkonnaga koolimaja ehitamine. Antud lubadused tuleb aumehelikult ellu viia ning
ettevalmistavad tööd projekteerimiseks juba käivad.
Tegelikult ei ole siin midagi erakordset, sest need on omavalitsuse igapäevased ülesanded - seista hea selle eest, et
elanikel oleks turvaline ja mõnus oma kodus elada ning
lastel kodulähedases lasteaias ja põhiharidust pakkuvas
koolis nutikalt õppida. Ühesõnaga majandus ja rahandus
on meil korras ning sellise kaasavaraga pole meil sugugi
piinlik naabritega leivad ühte kappi panna.
Oleme kursis ja silma peale hoidnud naabrite käekäigule ning tunneme eriliselt head meelt Võsu – Käsmu
kergliiklustee ja Võsu sadama arenduste üle. Kergliiklusteede võrgustikku tuleks tulevikus võimalusel pikendada ka
teistesse piirkondadesse, mis tagaks parema ligipääsu töökohtadele ning avalikele teenustele läbi keskus-tagamaa
vahel ühendusvõimaluste arendamise. Kergliiklusteede
rajamise tulemusel suureneb igapäevane liiklusohutus
ning elanike jaoks paranevad mitmekesised tervisespordi

võimalused. Rannapromenaad ja Võsu
aleviku peatänav loovad lisandväärtust
avaliku ruumi puhkeja tegevuskeskkonnana, mis pakuks elamuslikku külastuskogemust, erinevaid
veesõite, lastele ranna-alal temaatilisi
mängualasid, rannamõnu, maitseelamusi välikohviku-tes,
vabaõhueten-dusi ja
kontserte. See kõik
seondub otseselt
heakorda panustamisega ja turvalisuse
suurendamisega.
Rannakülade sadamad vajavad jõudumööda korda tegemist ja merele avamist. President LenHaljala valla aukodaniku nimetuse koos suure vapimärgi ja Riho Hüti poolt graveeritud klaasmeenega pälvis
nart Meri ütles 20
pühendunud panuse eest Haljala kirikuhoone restaureerimise rahastamisel Thomas von Dellingshausen.
aastat tagasi peetud
ühistransport. Ideaalis ei pea inimene omavalitsust
kõnes, et „Riik, mis
märkamagi, sest kõik talle vajalik toimib ladusalt ja valutult.
avaneb merele, ei saa olla väikeriik.”
Haldusreformi üks põhieesmärke on see, et tuleviku Kogukond, kes on nii tugev nagu on tema liikmed, peab
omavalitsuses on pädevad ja avatud olekuga ametnikud, olema otsuste tegemisse ja arengu kavandamisse alati
toimib kiire ja ladus asjaajamine, sealhulgas üsna loomulik kaasatud. Väga oluliseks pean ma kohaliku omaalgatuse
e-valitsemine. Kuldne reegel on see, et jooksma peavad toetamist, kuid põhimõttel, et kogukond toetab ka iseenpaberid, aga mitte inimesed. Kindlasti on ka selliseid tee- nast.
Vabariigi Valitsus on oma otsusega teinud meile erandi
nuseid, mis eeldavad näost näkku kohtumisi ja tingivad
seega lauateenuse osutamise kohustust nii Võsul kui veendumaks, et ka alla 5000 elanikuga omavalitsus saab
Haljalas. Teenused peavad olema kvaliteetsed ja elanikele olla tugev, tegus ja jätkusuutlik. Tõestame seda nii avatud ja
meist olenevalt null-bürokraatia põhimõttel kättesaada- kaasava valitsemisega kui ka puhta, ettevõtliku ja turvalise
vad. Valitsemiseks mittevajalik vallavara tuleb müüa või elukeskkonna arendamisega.
rentida, vajalikku vallataristut peame hoidma laitmatus
korras ja ühendused tagatud – teed, elekter, internet ja
Leo Aadel, Haljala vallavanem

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 21.06.2017. a
1. Määrti toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule
kokku summas 669,47 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
seitsmele isikule kokku summas 989,84 eurot.
2. Määrati tugiteenus ühele isikule ja keelduti isiku suunamisest osaliselt valla poolt tasustatavale üldhooldekoduteenusele.
3. Seoses lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamisega tehti
volikogule ettepanek Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused muutmiseks.
Vallavalitsuse istungil 28.06.2017. a
1. Väljastati reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Idavere
külas asuvale Mäekünka kinnistule.
2. Määrati riigi omandisse jäetavate maaüksuste Võsu mnt
30a ja Põllu tn 14 sihtotstarbeks elamumaa ja Soosaare,
Kaseriisika, Pärnasalu, Laigu, Triibu ning Arupõllu maaüksuste sihtotstarbeks maatulundusmaa.
3. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Tatruse külas Haaviku
kinnistule elamu püstitamiseks.
4. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu 2017 suvine töökorraldus.
5. Otsustati avalda Haljala Lasteaias Pesapuu 21. augustist
2017 täiendav sõimerühm.
Vallavalitsuse istungil 05.07.2017. a
1. Nõustuti kaheksa maaüksuse jätmisega riigi omandisse
ja määrati maaüksuste koha-aadressid.
2. Väljastati Kauni muusika mittetulundusühingule reklaamiluba ajutise reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas
Kivisaare kinnistule.
3. Väljastati projekteerimistingimused Aukülas Andrekse
kinnistu jagamise teel uuele tekkivale elamumaa krundile
elamu püstitamiseks ja Kavastu külas Kaasiku kinnistul
asuva elamu laiendamiseks.
4. Väljastati ehitusluba Varangu külas Aaviku kinnistul
asuva kuuri ümberehitamiseks abihooneks ja Pehka külas
Sudise kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
5. Tehti volikogule ettepanek võõrandada enampakkumise
korras Aaspere külas Haljala vallale kuuluv Kase tee 6
kinnistu ja esitati vastav eelnõu.
6. Otsustati alustada toiminguid Põdruse külas Tammispea
tee 13a kinnitu jagamiseks ja Põdruse külas Männimäe
kinnistu sihtotstarbe muutmiseks.
7. Määrati valla valimiskomisjoni asukohaks Mere tn 6,
Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Viru maakond.
8. Otsustati jätkata Essu Seltsiga läbirääkimisi seltsi kasu-

tuses olevate ruumide vähendamiseks ja majandamiskulude optimeerimiseks.
9. Otsustati päevakeskust lasteaia ruumidest mitte välja
kolida ning lasteaial lahendada täiendava rühma paigutamine senise kunsti- ja loovustoa baasil.
Vallavalitsuse istungil 12.07.2017. a
1. Nõustuti Haljala vallas Võle külas asuva Kuusiku kinnistu
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati tekkivate
katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
2. Väljastati Eesti Reformierakonnale reklaamiluba valimisreklaami paigaldamiseks asukohaga Haljala alevik, Tallinna
mnt 1, eksponeerimiskestusega 14.07.2017- 10.09.2017.
Vallavalitsuse istungil 19.07.2017. a
1. Muudeti Haljala Vallavalitsuse 14.06.2017 korralduse nr
96 „2017 aasta hajaasustuse programmi toetuste määramine“ lisa täpsustades hajaasustusprogrammi toetuse
summasid.
2. Väljastati ehitusluba Põdruse külas Nurmetalu kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
3. Anti kastutusluba Liiguste külas Linnupesa kinnistul
asuvale biopuhastile ja Põdruse külas Sepa kinnistul asuvale biopuhastile.
4. Kiideti heaks Põdruse külas 2016. aasta hajaasustuse
programmi taotlusvooru projekti „Sepa talu biopuhasti“
aruanne.
5. Kiideti heaks Liiguste külas 2017. aasta hajaasustuse
programmi taotlusvooru projekti „Linnupesa biopuhasti“
aruanne.
6. Nõustuti Haljala alevikus asuva Pondri tee 3 katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks.
7. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 134 eurot vallavalitsuse hallatava asutuse töötajale matusetoetuse
maksmiseks.
Vallavalitsuse istungil 26.07.2017. a
1. Esitati Haljala valla 2017.aasta esimese lisaeelarve eelnõu volikogule menetlemiseks.
2. Nõustuti Aukülas asuva 2,08 ha suuruse Karikakra maaüksuse ja Liiguste külas asuva 3,08 ha suuruse Rübliku
maaüksuse riigi omandisse jätmisega ning määrati maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
3. Määrati Haljala vallale kuuluva Põdruse külas asuva
Männimäe katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
4. Määrati juulikuu toimetulekutoetus viiele toetust vajavale isikule kokku summas 892,46 eurot.

5. Nõustuti Uus põik 5 ja Uus põik 12 kinnitute vahelise
ühiskanalisatsiooni rajamiseks rahaliste vahendite eraldamisega reservfondist ja tulenevalt Haljala valla põhimääruse § 672 lg 6 edastati taotlus volikogu majandus- ja
rahanduskomisjonile arvamuse saamiseks.
6. Tehti volikogule ettepanek nõustuda geoloogilise uuringu loa väljastamisega Osaühingule Sisek geoloogilise
uuringu teostamiseks Võle uuringuruumis ja Osaühingule
Jarko Auto geoloogilise uuringu teostamiseks Kõldu
uuringuruumis.
Vallavalitsuse istungil 2.08.2017. a
1. Tehti volikogule ettepanek anda nõusolek Haljala valla
omandis oleva Uus põik 12 kinnistut koormava hoonestusõiguse koormamiseks kuni 140 000 euro suuruse hüpoteegiga AS Swedbank kasuks ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 9.08.2017. a
1. Määrati sotsiaaltoetus kahele toetust vajavale isikule
kokku summas 2082 eurot.
2. Esitati Viru Maakohtule avaldus eestkoste seadmiseks.
3. Väljastati projekteerimistingimused Essu külas Tammispea tee 16 kinnistul asuva elamu laiendamiseks ja Aaspere
külas Veeru kinnistule suvila püstitamiseks.
4. Kehtestati Haljala aleviku Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.
5. Väljastati ehitusluba Varangu külas Piirituse kinnistul
asuva Varangu töökoja ümberehitamiseks sündmuskeskuseks, Võle külas Sipelga kinnistul asuva elamu lammutamiseks ja Essu külas Pargi tn 2 kinnistul asuva töökoja ümberehitamiseks.
6. Määrati Sauste külas Mändla maaüksusel asuvate hoonete juurde teenindusmaa suurus ja nõustuti maaüksuse
riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
7. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 6384 eurot Uus
põik 5 kuni Uus põik 12 kinnistutele isevoolse ühiskanalisatsiooni rajamiseks.
8. Ei nõustutud Haljala alevikus 920 m2 suuruse krundi
moodustamisega kuna üldplaneeringu järgi Haljala aleviku
elamukrundi minimaalne suurus, millele antakse ehitusõigus on aga 1200 m2.
9. Nõustuti Vihula Vallavalitsuse taotlusega kiita heaks 58
250 tuhande euro suuruse pikaajalise laenu võtmine 2017.
aasta eelarves planeeritud investeeringute tegemiseks.
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Vihvi kiri number 2: LAULUPIDU
Ei ole siin Eestimaal vist palju selliseid hetki ja tunde,
mil Eestimaa rahvas hingab täiesti ühises rütmis. Ja laulupidu see aeg just ongi!
Suuremad piigad teavad juba, mida oodata, jälle kogeda. Selle ilusa, nii südamesse pugeva ja elu lõpuni meeles püsiva kogemuse võrra on rikkamad ka kõik need meie
kooli poisid ja tüdrukud, kes Tallinnasse ka ikka jõudsid.
Koorijuhi seisukohast on laulupeoaasta meeletu närvipinge. Repertuaari helikeel läheb aina keerulisemaks. Neid,
kes noodikirja loeks, on ju kaduvväike osa. Seda enam olen
ma tänulik oma n-ö lõppmeeskondadele, kes sellele
„vatile” vastu pidasid. Kellega me ettelaulmisel käisime ja
võiduka lõpuni vedasime.

Ka laulupeo juurde käib pildistamine! Foto erakogust

Jaanipäev Aasperes
17. juunil toimus Aasperes jaanipäev lõkke, bändi ja
vahvate tegevustega. Tänu ilusale ilmale oli pidulisi
rohkesti ja toimetamisi jätkus igale vanusele. Püsti oli
pandud ka laste seas väga populaarne näomaalingu telk,
muusikat mängis ansambel Alaska. Sel aastal proovisime
teha ka jaanipeo ühispilti – loodetavasti õnnestub see
järgmisel aastal paremini ja sellest saab ilus traditsioon.
Lisaks Aaspere Külakojale panid peole õla alla Aaspere
Agro, Trendsetter Europe OÜ, Haljala vald ja head inimesed, kes toetasid nõu ja jõuga.
Ideed uuteks toredateks ettevõtmisteks juba küpsevad
ja plaanid hakkavad tasapisi eesolevaks hooajaks vormuma. Jälgida tuleb ikka teadetetahvleid ja külakoja FB
lehekülge, sest heast paremast ei tahaks ju ilma jääda.
Uute kohtumisteni!

Laulupidu on väga oluline osa meie maa traditsioonidest.
See on ühtekuuluvus! See on ühine õnnetunne! Laulust
ja Eestimaast, merest ja metsast, oma perest, oma kodukohast...
Pool sellest õnnetundest laekub juba pikas rongkäigus:
Elagu Haljala! Elagu Haljala laulutüdrukud! Elagu Haljala
laulupoisid! Elagu Haljala vald! Rahvariided ka!
Elu lõpuni seisab meeles ühe proua öeldu oma kaasale,
kui meid nägi: ”Issand! Kui ilusad rahvariided!” Terve mitme
kuu vaev oligi justkui tasutud. Need, kuni kaheteisttunnised tööpäevad alates aprillist oma kodus pestes, õmmeldes, harutades, traageldades, viie voldi kaupa aurutades-pressides, sobivaid kangaid ja nööpe taga ajades
mööda Rakveret ja Tallinna. Ja viimases kiiruses tulid appi
mulle ka õpetajad Ene Palo, Merle Varek ja mitmed emmed,
kes ise viisid lõpule rahvariiete parajaks ja kenamaks
tegemise.
Ja kui ma siis istun koorijuhi õiguste kohaselt võimalikult esiridades ja naudin iga laulu iga nooti, siis saan tõesti
öelda, et see laulupidu oli väga tasemel! Nii puhtalt helises
iga akord. Nii ilusa tooniga lauldi iga laul. Praegugi tuleb
pisar silma... Ja klimp kurku. Seda ütlesid laululapsedki!
Aga peale laulmise on laulupidu ka üks samm ise hakkama saamise poole. No igatahes ükski väike mure suureks ei
saanud. Toeks muidugi superemmed Merle (Jahi), Leidi,
Kristiina (Urmet), Darja, Merlin(Saar). Ja issi Agu! No kes on
veel paremini rongkäiku rivistanud, kamandanud, ergutanud?!
Pea pooltel lastel vist olid pered peopäeval ise kohale
tulnud! Ikka kaasa elama.
Laulupidu on olemise viis, omavaheliste juttude aeg.
Emmed jälgisid suurima mõnuga, kuidas õhtuti toimusid
treppidel ja koridorides toredad omavahelised jutuajamised. Ja veel nii, et suured poisid väikeste tüdrukutega ja
väikesed poisid suurte tüdrukutega. Vahva ju!
Ja kui lõpuks PEAB laulupeolt ära tulema, siis saab lehvitada teistele peolistele, igale bussile, igale autole, tee
ääres kõndijale... Ega te ometi ei arva, et nad vastu
lehvitamata jätavad?! Ja siis need teeotsad ja kallid, kus
laululapsi maha poetame ... Pisikese 1. klassi Kristeli emme
hõikas kohe: „Ma nägin sind telekast kolm korda!”
Aga koolimaja ees ootas meid nii palju autosid, et ma

Kui ise kohale ei saa minna, pildistad last telekast.
naersin, et meil pole enam bussis nii palju lapsigi! Ja
emmed-issid võtsid meid vastu ka lauluga !
AITÄH !
Viivi Voorand

Õnnitleme vanemaid...
Larissa Kruusmäe
ELISABETH-NAOMI KRUUSMÄE
15.07.2017
Marilyn Teedla ja Priit Torpan
REINO TORPAN
23.07.2017

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
93
Hilda Lehiste
91
Ilma Biider

25. september
05. September

87
Estra Jürken
Sinaida Rinno

10. september
28. september

86
Juta Toomel

08.September

85
Niina Jaansoo
Elsi Lillakas

05. september
23. september

Näitus

83
Salme Mägi

13. september

„RAAMATUSELJALUULE”

82
Pille Sirkas

15. september

Haljala rahvamajas

81
Virve Raude

30. september

80
Enno Toming

05. september

75
Heino Rosenberg

15. september

70
Tiia Domnin
Otto Harf

07. september
11. september

65
Tõnu Eberhart

01. september

60
Helgi Vassar
Arvi Ruuma
Tiit Reiu

17. september
28. september
28. september

55
Õnnela Lembke
Aarne Kõue
Vello Palm
Härna Põesaste

03. september
13. september
16. september
16. september

50
Lili Sikk

18. september

Luuletajad on Haljala inimesed noored ja vanad, mehed ja naised.

Näitus on avatud
septembrikuu lõpuni

Aaspere Külakoda

Ella Reinol
26.10.1931 - 10.07.2017
Vaike Toming
20.09.1935 - 21.07.2017
Ilmar Reimets
16.12.1957 - 23.07.2017
Arvo Vaagert
14.08.1937 - 06.08.2017
Kirill Lukašenko
13.05.1936 - 10.08.2017
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Ühispildi tegemist peab veel pisut harjutama. Foto: Pille Lipp

Kaarel Evald
08.08.1949 - 08.08.2017

