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Vallavanema veerg
Tänavu saavad oma väljateenitud töötasuna lõputunnistused kätte 11 gümnaasiumi ja 20 põhikooli lõpetajat, kellel seisab ees tulevikuks väga olulise ja vastutusrikka
otsuse langetamine – kas asuda rännakule, et avastada
maailma, õppida tundma uusi rahvaid ja kultuure või jääda
paikseks ning omandada erialast kõrgemat haridust ja
kompetentsi kodumaal. 25 aastat piiramatuid piire,
lähedaste ja sõprade julgustav toetus ning lõplikud valikud
ainult toetavad noori inimesi nende olulistes otsustes.
Konkurentsivõimeline haridus sillutab teed nende tulevikku ning ükskõik kui kauaks nad ei otsusta ka rännakule
jääda, on nad alati kodukohta tagasi oodatud. Õnne ja edu
valikutel!
Lõpuks ometi on käivitunud ka haldusreform, esimesed
kohtumised Kadrina valla esindajatega on toimunud ning
läbirääkimised algatatud. Ootame jätkuvalt läbirääkimiste
laua taha ka partnereid Vihulast. Üsna huvitav numbrite
kokkulangemine: kihelkonna 775. aastapäeval alustame
naaberomavalitsustega ühinemisläbirääkimisi, Haljala valla 25. ja kooli 330. aastapäeval omavalitsused tõenäoliselt
ühendatakse ning Eesti Vabariigi 100. juubelil alustab tegevust uus omavalitsusüksus uue nimega, suurema rahvaarvu, pindala ja eelarvega.
Käes on ka kaunis suveaeg koos pikema lõõgastava
puhkuse ja huvitavate väljasõitudega. Avastage Eestimaa
kaunimaid paiku, võtke alanud suvest võimalikult palju
päikest ja merd, koguge positiivset energiat ning jõudu
uuteks mõteteks ja tegudeks.
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Tuult tiibadesse, 32. lend!
Ongi need kolm ühiselt veedetud aastat ootamatult
kiiresti möödunud. Nii mõndagi jäi tegemata, nii mõndagi
sai tehtud.
32. lend – 7 kena neidu ja 4 mehist noormeest. Teie hulgas on tublisid õppureid, häid sportlasi, osavaid sõnaseadjaid ja osavaid IT-i mehi. Igaühes teis peitub midagi erilist.
Tõde on ka see, et parimatelgi meist võib vahel midagi
kehvasti minna, kuid alati oli toetavaid ja lohutavaid klassikaaslasi. Aitäh teile!
Tutipäeval kirjutasid Triin, Ruth ja Kairit oma klassist
järgmist:
Meie klass on väga tore,
kiusamist meil üldse pole!

Kuri pole ükski meist,
armastame teineteist.
Õed ja vennad oleme,
teineteist me hoiame.
Humanitaar või reaalpea on õige koha peal!
Eesti kirjanik Arvo Valton on kirjutanud, et raamatutest
saab teadmisi, õpetajatelt oskuse neid läbi seedida, kuid
üksnes omaenese mõtlemine võib viia tarkuseni.
Väärtustage vana – head ja püüelge ikka millegi uue
ning huvitava poole!Ilusat lendu!
Teie õpetaja Merike Tiilen

Foto Ain Liiva

Leo Aadel
vallavanem

12. klass. 1. rida vasakult: Valentina Kebrin, Triin Jõemets, Anette Reiu, Ruth Vilipus, Mari-Liis Neelokse, Marta Põdra, Kairit Trumsi
2. rida vasakult: Rudolf-Sten Tamberg, Kaarel Meiner, õpetaja Merike Tiilen, Marten Mäe, Kaupo Jõe.

Minu kallid üheksandikud!
edukalt kooli-, maakonna- ja vabariiklikel üritustel. Lõbus
on olnud kõigil meie ühistel klassiõhtutel ja väljasõitudel.
Teieta jääb koolimaja kindlasti palju tühjemaks ja
igavamaks kohaks. Aga elu on juba kord selline, te sirutate
tiivad, et avastada uusi asju. Kõrget lendu ja ilusat suve!
Teie klassijuhataja Tiina Rannar

Foto Ain Liiva

Meie koos veedetud aeg ongi läbi saanud ja mul on
natuke kurb, aga samas olen ka rõõmus, et mul oli võimalik
olla need aastad koos teiega.
Millised te olete? Te olete üks kirev, tore, lõbus ja
heatahtlik kamp. Teie hulgas on lauljaid, tantsijaid,
sportlasi ja loomeinimesi, laskureid ja noorkotkaid,
looduse- ja kirjandushuvilisi jne. Te olete motiveeritud
õppurid ning huvitatud teile pakutavast, osalete alati

9. klass. 1. rida vasakult: Silja Tõevälja, Anett Bergström, Merilyn Riks, Elise Saar, Maiken Vainumäe, Marjethe Kongi, Ailet Kalde,
Anu Pohla, Maigrit Arnek, Merilyn Rego, Alice Lindlo, Katre Johanson.
2. rida vasakult: õp. Tiina Rannar, Rainer Ambos, Martin Põdra, Targo Rätsep, Ingmar Toomejõe, Sander Kurvits, Raido Maasik, Alex
Sääsk.

2

Haljala Valla Sõnumid

Hea matkasõber õpilane või lapsevanem,
tule osalema 15.-17. juulil 2016
Haljala Gümnaasiumi õpilaste
jalgsimatkale Põhja-Kõrvemaal.
Kutsume sind südasuvisele Põhja-Kõrvemaale. Et
kolme päeva vahele jäävad ka kaks ööd, veedame need
telkides. Süüa valmistame lõkkel ise, mis metsast leiame, järvest kätte saame ja ise kaasa võtame. Jalgsi
liigume Liiapeksist Aegviitu. Teekonna kogupikkuseks
on 36 kilomeetrit metsateid, laudteed läbi raba, järvekaldaid ja oose, liivaseid nõmmesid täis õitsvat
kanarbikku, mäkketõuse ja langusi. Üks kaunimaid ja
huvitavamaid paiku Eestis üldse!
Nende kolme päeva jooksul oleme tsivilisatsioonist
ära lõigatud, kuna ei jää ette ühtegi poodi, kohvikut, ega
hotelli.
Vajalik eelregistreerimine, tee seda meilitsi
kuni 4.juulini valev.sard@haljala.edu.ee.
Osalemistasu 4.-€ (2X hommiku-ja õhtusöök).
Täiendavat teavet saad pärast registreerimise lõppu
individuaalselt.
Matka läbiviijad VALEV SARD, MARTIN PENT, INGE
LAIV.

Raamatute laenutamisest
valla raamatukogudes
Kõik Haljala valla raamatukoguhoidjad üritavad teha
oma tööd võimalikult hästi, vastu tulles lugejate soovidele.
Kui lugeja ei jõua raamatut läbi õigel ajal, pikendame aega.
Kui lugeja ei teata, et ta ei jõua õigel ajal, ei ole me ka sellest
probleemi teinud.
Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskirjaga on sätestatud, et raamatuid laenutatakse lugejatele 21 päevaks.
Paljud lugejad soovivad laenutada uudiskirjandust ja seetõttu tekkib raamatukogus laenutamise järjekord. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutavad, võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks kui 21 päeva ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
Teavikute tagastustähtaega on võimalik pikendada üks
kord enne tagastamistähtpäeva saabumist kohapeal, telefoni ja e-posti teel või e-teeninduse kaudu kataloogis
Urram, kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Kuigi perioodikaväljaannete tagastamistähtaega ei pikendata, oleme ka
seda teinud. Ikka selleks, et lugejatele meelepärane olla.
Kui aga raamatud on käes juba üle aasta, siis peame ka
meie kuidagi reageerima. Tavaliselt saadame meeldetuletuseks kirja või helistame. Kuidas aga peaksime käituma
juhul, kui lugeja hoiab enda valduses raamatut juba 4 aastat ja ei kavatsegi seda tagasi tuua, sest tal on seda ikka
veel vaja? Tegelikult ju peaks inimene siis ikka ostma endale
selle raamatu, sest ka teistel lugejatel on õigus seda
laenutada.
Lugeja vastutus
Rahvaraamatukogude seadus ütleb, et lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta teavikut, võib raamatukogu nõuda
viivitatud aja eest tasu kuni 0,06 eurot iga viivitatud päeva
eest ühe teaviku kohta. Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on
lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna
kuni kümnekordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole raamatut
tagastanud või asendanud, võetakse teavikute koju
laenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.
Raamatukogu annab lugejale tähtaja tekkinud võlgade
tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks
teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise
algatamise hoiatusega. Ettekirjutuses märgitakse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.
Siiralt loodan, et see jutt ei mõju ähvardusena ja me ei
pea ka kellegi rahakotti tühjendama hakkama. Palun vaadake oma raamaturiiulisse ja kui seal leidub raamatukogu
raamatuid, tooge need ikka tagasi.
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Suvitamisest läbi aegade
Sellekevadine erakordselt soe maikuu on meelitanud tekitajaid. Aga pühapäevasuvitajad Rakverest saabuvad
inimesi juba randadesse ning esimesed suplusedki mõnel juba hommikul busside, krusadega, autodega, mootortehtud.
ratastega, jalgratastega. Rand täitub kisa ja käraga. VõiPõhja-Eesti kaunid rannapiirkonnad on läbi aegade ol- dakse minna suplema pesuväel ilma supeltrikoota, aga viinud tähtsateks suvituspaikadeks. Juba 19. sajandi lõpul na ja sakusmendita ei tulda mitte iialgi. Esmapäeva hommiavastasid Eestimaa mõisnikud Haljala kihelkonna ranna- kul pakuvad rand ja männialused armetut vaatepilti: vorstimännikute ning ilusate liivarandade võlu. Ka hulk kultuuri- nahad, leivakoorukesed, pudelikorgid ja -killud, üle kõige
tegelasi on oma suvilad rajanud Karepale, Vainupeale, tohutud mäed paberit. Ei ole Rutjal-Karepal kasiinot ega
Eismasse või Käsmu, rääkimata mõne päeva suvitajatest, kuursaali, rannakohvikut ega õhtukontserte, aga siin on
kes põhjarannikul oma puhkust veedavad. Kuidas elati looduslik ilu. Ka Eismas, Viru silgupealinnaks nimetatud
suvituskohtades 1930. aastate lõpul, saame teada Osvald külas, on peaaegu igas majas linnasaksu ning rannaliivalegi
Toominga ajalehelugudest. Näiteks kirjutab O. Tooming jagub neid trobikondade kaupa, suvitajaskond koosneb
1938. aasta Virumaa Teatajas: Vainupea on sakslasi, balti- eestlastest, kirjutab Osvald Tooming.
sakslasi ja neid, kes end sakslastena näitavad, tihedasti
Kaheksakümmend aastat hiljem pakuvad samad paigad
täis. Nii tihedasti, et üksikud eestlased kaovad nende sekka puhkajatele erinevaid võimalusi, olgu siis peesitamist plaanagu tilk vett ämbri. Pr. Vimbergi arvates pole riigisakslased žil, matkaradade läbimist või õhtukontsertide nautimist.
nii hullud kui isehakanud kadakasakslased. Need on ennast täis ja upsakad. Eestlased ei taha siin enam üldse suviKülli Heinla
tada. Paar aastat tagasi oli
Vainupeal mitu aastat
noorte Hitleri-jungede
laager ja siis marssisid
poisid ja tüdrukud haakrist-lippude all ning karjusid „Heil, Hitler!“. Rannarahvas ise elab saunades
või koguni küünides, sest
tubade üürimine suvitajatele toob mõnegi sendi
sisse.
Rutja ja Karepa suvisest
elust annab Osvald
Tooming 1938. aastal järgmise iseloomustuse:
pärissuvitajad on vaiksed,
neid ei näegi õieti. Näiteks
Erni Hiir või Bernhard
Kangro, August Sang. Ka
professorihärradest pole
elu ega liikumise
Suvitajad rannas piknikul. Käsmu kant von zur Mühlenite perealbumist. Allikas: https://ajapaik.ee/

President Päts Haljalast läbisõidul
Oli aasta 1938, 23.juuni, Võidupüha! Haljala Ratsakaitseliit pidas pidu kalmistu ees platsil, kus oli võidusõit ja
igasugused mängud, takistusrada. Need hobused, kes töötasid põllul, hüppasid nüüd üle takistuse. Vanamõisa külast
oli kolm meest, minu isa Hugo Juuro, külamehed Endel
Pukspuu ja Alfred Einberg ning Vanamõisa noor mõisnik
Olaf Brevern, kes oli grupi vanem. Temal oli ilus ratsu selle
võistluse jaoks.
Üks sõit oli niisugune – minu isa sõitis kahe hobusega
galoppi, ise ühe jalaga ühe hobuse sadula peal ja teise jalaga teise sadula peal. Kuidas ta sääl püsis, ei tea, kartsin et
ta maha kukub. Teine mäng oli pruudi rööv. Isa oli väikest
kasvu ja kõhn, teda tehti pruudiks, marlist valge kleit ja loor,
see lehvis tuules nagu päris. Pruut istus peiu ees sadulas,
teised siis püüdsid teda röövida, neid röövleid oli mitu ja
kätte nad ta said. Rahvas naeris ja plaksutas palju. Röövel

sai preemia. Siis veel sõitis sealt läbi meie president K.
Päts, kelle auto sõitis vähesel kiirusel. Päts piilus autoaknast, ise muhedalt naeratades. Tal oli taskurätiku nurka
seotud sendid, millega ta koputas vastu akent. Olime lapsed ja rõõmsad.
Veel sel 23.juunil oli suur paraad kiriku juurest Idavere
parki, tuletõrjeorkester ees, kaitseliitlased, naiskodukaitse,
gaidid, skaudid, kodutütred ja noorkotkad järel. Minu ema
Adele Juuro oli naiskodukaitse liige ja vend Kalju Juuro
noorkotkas. Küll oli pidulik tunne niimoodi marssida.
Pargis oli suur jaanituli, lastele suur kiik, muusika
mängis, noored tantsisid ja korraldati igasuguseid mänge.
Oli tore päev see 23.juuni 1938. aastal.
Mälestused pani kirja Laine Golubeva, 90 aastane

Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

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.

Riigivanem Konstantin Päts ja sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoner 24. veebruar 1938 paraadi vastu võtmas. Allikas: ajalugu.net
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Spordiuudised

Essu mõisa duatlon

Randel Rainer Lille võitis korvpalli G4S Noorteliiga U-18
vanusegrupis Virumaa PK võistkonnaga 3.koha. Samuti tegi
Randel hea etteaste G4S Noorteliiga „Viskekahur 2016“
võistlusel,kus saavutas peale lisaviset 2. koha. Palju õnne!
Rain Veideman tuli korvpalli Eesti Meistriks. Rain oli oma
võistkonna üks liidritest. Palju õnne! Suvel jätkab ta
korvpalli mängimist Eesti koondisega.
Oliver Metsalu võitis korvpalli Eesti meistrivõistlustel
pronksmedali. Palju õnne!
Priit Rätsep jätkab Läti MV motokrossis 2 kohal. Priit
osales sellel aastal ka esimest korda MM sarjas. Seal tal
veel kõige paremini ei läinud, kuid hooaeg on alles ees.

4. juunil toimus Essus „ESSU MÕISA DUATLON“.
Jooksu- ja rattasõiduvõistlust tuli proovima 4 last ja 9
täiskasvanut. Päike küll paistis, kuid oli väga tuuline, mis
tegi rattasõidu väga raskeks. Suur tänu toetajatele!

Juuli spordisündmused
02.juulil 13.30-15.30 toimuvad Haljala staadionil
teatevõistlused.
03.juulil kell 12.00 Haljalas ja Aasperes „Haljala
liikumissari 2016“.
17.juulil „Haljala rattaralli 2016“.
Lapsed (kuni 14 aastased) kell 12.00 Premium-7 tankla
juures, lapsed 15 ja vanemad ning täiskasvanud kell 13.00
Haljala rahvamaja juures.
31.juulil kell 12 Haljala staadionil „Igaühe 6-võistlus“

Tulemused:
N kuni 6
1.koht Kristelle Urmet 14.18
M kuni 6
1.koht Mattias Erik Aitman
20.12
M 7-9
1.koht Tristan Konso 12.10
N 10-13
1.koht Lisette Vidder 10.19
M 18+
1.koht Kristjan Vidder 53.50
2.koht Arvo Püvi 1.00.19
3.koht Kristo Vainumäe 1.08.10
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N 35+
1.koht Sirje Laks 1.07.18
2.koht Marju Vendla 1.09.32
3.koht Kristin Raudvee
1.33.49
M 35+
1.koht Raavo Vask 59.07
2.koht Veiko Veiert 1.03.54
N 45+
1.koht Maire Leetberg 1.10.28
Marco Aitman

Lisette, Mattias Erik, Kristelle ja Tristan.

Foto: Marco Aitman

Ka väike kogus alkoholi pole sõidukijuhtimise seisukohalt
lubatud
Juunis algas Maanteeameti kampaania „Ka vähe on liiga
palju“, mille eesmärk on liiklejatele teadvustada, et ka väike
kogus alkoholi pole sõidukijuhtimise seisukohalt lubatud
ning tegeliku kainenemiseni kulub arvatust rohkem aega.
Maanteeameti tellitud uuringu „Sõiduki juhtimine alkoholi ja narkootikumide mõju all 2015“ kohaselt viimase 12
kuu jooksul alkoholijoobes sõidukit juhtinud 7% ehk kuni
55000 üle 14-aastast mootorsõidukijuhti. Statistika kinnitab alkoholitarvitamise tunnustega liiklusrikkumiste arvu
tõusu – kui 2014. aastal moodustas 0,2-0,46 mg/g tabatud
juhtide osakaal 19%, siis 2015. aastal oli see juba 23%.
94% Eesti elanikest leiab, et joobes juhtimine on tõsiseim liiklusoht ning tegelikult mõjutabki juba 0,2 mg/g alkoholi veres autojuhi sõiduvõtteid. 0,5-promillise joobega
rooli minnes kasvab raskesse liiklusõnnetusse sattumise
tõenäosus ka vilunud autojuhil juba kolmekordseks. “Isegi
üks klaas alkoholi aeglustab juhi reaktsioonikiirust ohtlikult
palju. Iga lisameeter sõiduki peatumisel võib määrata kellegi saatuse,” tõdeb Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand. „Liikluses on ka vähe liiga palju.“
Ainuüksi ühe joodud õlle järgselt pikeneb sõidukijuhi normaalne reaktsiooniaeg kuni 30%. Linnakiirusel 50 km/h tähendab see pidurdusteekonna pikenemist vähemalt 5
meetri võrra. Just nii lai on näiteks üks keskmine vöötrada.
Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse juht Hannes
Kullamäe sõnul ei ole aastatega alkoholi tarvitanud juhtide
osakaal liikluses vähenenud. „On kurb tõsiasi, et mida rohkem juhte kontrollime, seda suurema arvu joobes roolikeerajaid liiklusest kõrvaldame,“ räägib Kullamäe. „Joobes juhtimine on probleem, millega peab terve ühiskond tegelema. Ainus põhjus, miks alkoholi tarvitatuna rooli ei istuta,
ei saa olla kartus trahvi ja politseinike ees. Inimene peab
mõtlema sellele, et ta seab ohtu enda või kaasliiklejate
elud. Ja seda enne, kui juhtub midagi traagilist,“ lausub
Kullamäe. Tänavu viie kuuga on politseinikud liiklusest

kõrvaldanud üle 3000 juhi, kellest ligi poole osas alustati
kriminaalmenetlust.
Eestlaste teadlikkus alkoholi toime kohta on suhteliselt
madal ning teadmised langevad iga aastaga. Maanteeameti tellitud uuringu tulemused näitavad selgelt, et alkoholi
mõju alahinnatakse tegelikkusest palju väiksemaks.
Küsimusele: „Kui kõrge on 80-kilose mehe või 55-kilose
naise veres alkoholisisaldus 30 minutit peale kolme 0,5liitrise 5% kangusega õlle joomist?“, ei osanud õiget numbrit nimetada ükski naine. Meestest teadis korrektset vastust vaid 10%.
„Inimesed alahindavad enda poolt joodud koguseid ja
alkoholi organismis püsimise aega. Kui olete eelmisel õhtul
joonud alkoholi ja tundnud juba alkoholi mõju, siis ei tasu
hommikul usaldada enesetunnet, vaid kontrollida enne
rooli istumist alkomeetriga joovet. Parim viis enda tervist
hoida, on end joobeseisundini mitte juua," ütleb Tervise
Arengu Instituudi juht Maris Jesse.
Alkoholi väljumist organismist ei saa inimene ise
kuidagi kiirendada. Rahvasuus levinud müüdid, nagu oleks
alkoholi lagundamisprotsessi võimalik forsseerida
magades, saunas või külma duši all käies, energiajooki ja
kohvi juues või sportides, ei pea tegelikkuses paika. Vaid
5% alkoholist kaob higistamise ja uriini kaudu, 95% tööst
teeb ära maks. Ka füüsiline koormus ei aita, sest alkohol
põhjustab vedelikupuudust, mis toob kaasa kõhulahtisuse, iivelduse või oksendamise, lihaskrambid, väsimuse ja
peavalu. Samuti mõjub alkohol magamisele, alguses on sel
küll uinutav mõju, kuid unefaasi teine pool selgelt häiritud.
Maanteeameti joobes juhtimise vastane kampaania
„Ka vähe on liiga palju“ kestab 10. juulini ning keskendub
alkoholijoobe tunnustega rooli minemise nulltolerantsile.
Laiem eesmärk on ebakaines seisundis sõidukit juhtinud
isikute osakaalu ning nende poolt põhjustatud liiklusrikkumiste ja liiklusõnnetuste arvu vähenemine.

seks kuni 600,00 eurot, Aukülas Kadapiku kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks kuni 600.00 eurot, Idavere külas
Kivitoa kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks kuni
150,00 eurot, Võle külas Männiku kinnistu juurdepääsutee
korrastamiseks summas kuni 31,92 ja Aaspere külas Kase
kinnistu (KÜ Ääremaa) juurdepääsutee korrastamiseks kuni
600,00 eurot.
11. Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala valla üldplaneeringut muutev detailplaneering, mille eesmärk on
määrata Aaspere külas Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ja teha
üldplaneeringu muutmise ettepanek loomapidamishoone
kuja vähendamiseks ja määrata sellest tulenevalt keskkonnatingimused ning esitada vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 01.06.2016.a
Vallavanem andis ülevaate Kadrinas toimunud esimese
haldusreformi ühiskomisjoni kokkusaamisest ja tehtud
otsustustest.
1. Otsustati maksta ühele lapsele osutatava lapsehoiuteenuse maksumus riigipoolt rahastatava lapsehoiuteenuseks eraldatud vahendite arvelt.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 670 eurot sünnitoetuste maksmiseks.
3. Anti kasutusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 11 kinnistul asuvale katlamajale.
4. Anti kasutusluba Pehka külas Aasa kinnistul asuvale
Pehka 120/1200 mobiilside antennimastile.
5. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse Haljala alevikus olevad transpordimaa lõigud Tallinna
maantee J2, Põllu tänav L3 ja Ehituse tänav L3 ja esitati
vastav eelnõu.

6. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate Essu külas
Mõisa tänav L6 ja Haljala alevikus Uus põik 17 maaüksuste
sihtotstarbeks transpordimaa.
7. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu töökorraldus 2016
suvel.
Vallavalitsuse istungil 08.06.2016.a
1. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Varangu külas Kulli
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Haljala vallas Tatruse külas Haaviku kinnistule elamu püstitamiseks.
3. Kinnitati munitsipaalomandisse antud katastriüksuste
Veltsi tee, Tallinna maantee J1, Tallinna mnt 10b Pargi tänav
J1, Mõisa tänav L3 piirid ja sihtotstarbed.
4. Nõustuti MTÜ Varangu Külaselts poolt avaliku ürituse
Haljala kihelkond 775: Varangu teemapäev „Juurte juurde“
korraldamisega 18. juunil algusega kell 13:00 Varangu seltsimaja õuel ja Varangu pargis koos avaliku lõkke tegemisega
algusega kell 19:00.
5. Võeti vastu määruse eelnõu „Liikluspinnale kohanime
määramine“, mille kohaselt määratakse kohanimi Aaspere
külas riigimaanteele 17179 Aaspere-Kõldu jäävale
liikluspinnale alates Tamme teest kuni Aaspere küla piirini.
Eelnõu on algatatud elanike taotluse alusel ja kohanimeks
soovitakse Kase tee.
Vallavalitsuse istungil 10.06.2016.a
1. Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel esitada
rakendusüksusele SA Innove projektiettepanek „Haljala
Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“, kogumaksumusega kuni 4,6 miljonit eurot ja võtta projekti omaosaluse katmiseks pikaajalist pangalaenu kuni 1,7 miljonit tähtajaga kuni 15 aastat ning esitati vastav eelnõu.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.05.2016.a
1. Kinnitati AS Haljala Soojus 2015.a majandusaasta aruanne.
2. Määrati toimetulekutoetus kaheteistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 1916,82 eurot, ühekordne
sotsiaaltoetus neljateistkümnele toetust vajavale isikule
kokku summas 1751,34 eurot, toetati Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koja 2016 aasta tegevusi 864,00 euroga
ja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu ürituse “Lasterikaste
perede suvekool 2016” läbiviimist 100 euroga.
3. Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajatoetus.
4. Kiideti heaks Haljala valla 2015. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne.
5. Väljastati De Visu OÜ-le luba reklaami paigaldamiseks
Jakobi kinnistule Kisuvere külas eksponeerimiskestusega
03. mai 2016 kuni 18.06.2016.
6. Nõustuti avaliku ürituse „Haljala jaanituli“ korraldamisega, koos avaliku lõkke tegemisega Haljala Rahvamaja lõkkeplatsil 22. juunil algusega kell 19:00 ja avaliku ürituse
„Aaspere jaanituli“ korraldamisega, koos avaliku lõkke tegemisega, Kärmu külas Aaspere Külakoja lõkke platsil 17.
juunil algusega kell 19:00.
7. Nõustuti Ekoservis Teenused OÜ jäätmeloa taotlusega.
8. Anti nõusolek ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
9. Määrati Pehka külas Lagevälja maaüksusel asuvate hoonete ja rajatiste juurde teenindusmaa suuruseks 1,31 ha ja
nõustuda maaüksuse riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil hoonete omaniku kasuks.
10. Määrati erateede ehitus- ja remonditööde toetus
Tallinn mnt 5 kinnistu juurdepääsutee korrastamiseks kuni
600,00 eurot, Tallinna mnt 7 juurdepääsutee korrastami-
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Haljala Valla Sõnumid

Lastekaitsepäev Haljalas

Juuni 2016

Õnnitleme vanemaid...
Mari Kaasik ja Andres Saamot
Kärt Saamot 02.05.2016
Kristi Tamberg ja Meelis Sepp
Rasmus Sepp 17.05.2016
Kaisa Margat ja Fredi Normak
Artur Margat 24.05.2016
Siiri Kuusik ja Sulev Krims
Karl Johani Krims 25.05.2016
Eve Vaher ja Üllar Pärnaste
Vanessa Marii Pärnaste 27.05.2016
Merje Mitt ja Raavo Vask
Ruudi Vask 27.05.2016

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
Juuli
88
Asta Aleste
86
Asta Erapart
84
Inga Metsar
Valma Kari
83
Hilde Lehtmets
82
Helvi Allikvee
Milvi Tambik
81
Imbi Lani
Reino Lotto
80
Evi Soppe
75
Galyna Kruglova
70
Harri Põldma
65
Ene Malleus
Kalev Kivipalu
60
Meelis Pahkla
55
Tiina Mill
Ljubov Dementjeva
Robert Hovrylenko
Andres Soosar
50
Tiit Alanurme
Ande Lassur
Mati Reineberg

Fotod: Martti Samolberg

Toomas Keskra
20.03.1965 - 29.05.2016
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Hans Liht
29.09.1926 - 25.05.2016

August
93
Vilma Kivistik
87
Salme Heinla
Meeri Martinson
Maria Vainlo
85
Vilma Keskküla
Heino Ambos
Lembit Mägi
82
Elmiine Raudberg
Rein Lehtmets
81
Elle-Vahta Tamm
75
Lia Sillavee
Ilmar Tõnurist
Eda Veideman
Tõnu-Artur Kalvik
Vello Karming
65
Elle Villik
Aare Kütt
Liy Raja
55
Heino Telvik
Aivar Sillandi
Aleksandr Orlov
55
Väino Viirok
Urve Kingumets
50
Elme Karton
Jaanus Pohlak

31. juuli
31. juuli
01. juuli
04. juuli
31. juuli
06. juuli
16. juuli
11. juuli
31. juuli
06. juuli
13. juuli
09. juuli
12. juuli
16. juuli
05. juuli
06. juuli
16. juuli
26. juuli
28. juuli
08. juuli
19. juuli
22. juuli

16. august
15. august
24. august
16. august
07. august
21. august
31. august
15. august
27. august
18. august
06. august
14. august
30. august
30. august
31. august
05. august
14. august
30. august
01. august
01. august
05. august
25. august
25. august
01. august
21. august

