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Rahvusvaheline konverents F. G. W. Struve ja Haljala kihelkond 775
22. septembril, Haljala kaitsepühaku Püha Mauritiuse
päeval koguneti Haljala rahvamajja kiriku ja kooli koostöös
ette valmistatud konverentsile, mis oli pühendatud mitmele auväärsele tähtpäevale: Haljala kihelkonna 775. aastapäevale, Struve meridiaanikaare 200. aastapäevale, Haljala
kooli 330. aastapäevale 2017. aastal.
Konverentsi austasid oma kohalolekuga piiskop Einar
Soone, teoloogiadoktor Peeter Roosimaa, vaimulik ja Eesti
Vabariigi ohvitser Einar Laigna; osales teadlasi Eesti ülikoolidest, Peterburist; koguduse suurtoetaja Thomas von
Dellingshausen Saksamaalt, perekond Krienits, külalised
Soomest, kelle muusikalise tervituse esitas Jani Putilin.
Konverentsist osavõtjaid tervitas maavanem Marko Torm.
Ettekandeid kuulasid ka kohalikud vallakodanikud
ning Haljala Gümnaasiumi vanema astme õpilased, kes
eelnevatel koolinädalatel olid vene keele tundides õpetaja
Ingrid Mäemetsa ja Reet Markini juhendamisel tegelnud
Struve pärandi uurimisega, et konverentsi venekeelset
põhiettekannet mõista.
Päev algas palvusega, mille viis läbi Käsmu koguduse
pastor Urmas Karileet. Teoloogiadoktor Peeter Roosimaa
kõneles Mauritiuse saatusest. Piiskop Einar Soone rääkis
2017. aastal tähistatavast reformatsiooni alguse 500.
aastapäevast. Sellega seoses saavad juba selle aasta 31.
oktoobril Lundis kokku paavst Franciscus ja luteri kiriku
juhtivad tegelased sõnade all „Konfliktist osaduseni“.
Martin Luther, reformatsiooni algataja, sõnas kunagi, et kui
homme peaks tulema maailma lõpp, siis istutab ta täna
õunapuu – vaatega tulevikku. Konverentsist osavõtjad
istutasid kaks noort õunapuud Haljala rahvamaja juurde
ning ühe kirikuaeda, tähistades nii reformatsiooni
saabuvat 500. aastapäeva.
Põhiettekandega F. G. W. Struve meridiaanikaare
mõõdistamisest tegid professor Valeri Gleiser
Peterburist ja geodeet Jevgeni Kolpakov osaühingust
Monada Eesti.
Peale põhiettekannete kuulati ka õpilasuurimusi –
Joanna Ramot (12. klass) tutvustas Haljala kihelkonna
mõisate ja külade nimesid ning Haljala aleviku
tänavanimesid. Abiturient Maiken Abel rääkis oma
uurimistöös Haljala gümnaasiumi õpilaste eesnimedest
ning põhimõtetest, millest lähtudes vanemad oma lapsele
nime valivad.

Hetki konverentsi avamiselt. Foto Avo Seidelberg
Haljala kiriku põranda vahetus, mis algas selle aasta
suvel, on kaasa toonud palju huvitavaid leide, mis
muudavad senist kiriku arhitektuuriajalugu. Doktorant
Villu Kadakas tegi ettekande arheoloogilistest leidudest
Haljala kirikus. Väljakaevamistel on tulnud nähtavale 14.
sajandil ehitatud kiriku vundamendi katked, praegune
pühakoda on ehitatud vana kiriku ümber. Põranda alt tulid
nähtavale ka mõisnike omaaegsed hauakambrid. Leitud

ehete katked, mündid erinevatest sajanditest on
eksponeeritud ka Haljala gümnaasiumi fuajees oleval
näitusel.
Konverentsi lõppedes oli huvilistel võimalus osaleda
ekskursioonil Haljala kirikusse.
Külli Heinla

Kakssada aastat Struve kaare mõõdistamisest

F.G.W. Struve (1844) Allikas: http://transnationalhistory.net/
2016. aastal möödub 200 aastat ajast, mil kaks
eestimaalast – astronoom F. G. W. Struve (1793-1864) ja
geodeet C. F. Tenner (1783- 1859) alustasid üksteisest
sõltumatult triangulatsiooniahela mõõdistamist. Struvet
ajendas ligi 40 aastat kestnud mõõtmistöid ette võtma
soov kindlaks määrata täpsemalt maakera kuju ja suurus.
Töö toimus 1816 – 1855. 1828. aastal sõlmitud kokkuleppe
alusel ühendati Struve ja Tenneri kaaremõõtmised, kus
Tennerile jäi geodeetiline ja Struvele astronoomiline osa.
Triangulatsiooniahela loomisel oli väga praktiline väljund –
see oli aluseks topograafiliste kaartide loomisele. Struve
teenete tunnustamiseks Maa meridiaani mõõtmisel anti

Struve juhtimisel rajatud triangulatsiooniahelale
nimetus Struve kaar.
Maailmakuulus teadlane F. G. W. Struve õppis Tartu
ülikoolis, kus omandas doktorikraadi 1813, oli ülikooli
professor ja Tartu tähetorni juhataja; C. F. Tenner sündis
Virumaal Vaivara kihelkonnas Auvere mõisas ning
geodeesiat õppis Peterburis.
Maa meridiaani mõõtmisel oli üheks punktiks ka
Haljala kiriku torn. Seda on arhiivides uurinud Pulkovo
observatooriumi astronoom, Peterburi geodeesia ja kartograafia ühingu liige Vitali Kaptjug.
2005. aastal tunnistati mõned Struve kaare taastatud punktid ülemaailmse kultuuripärandi objektiks ja kanti
UNESCO nimekirja. Haljala kirikut polnud siis veel uuritud
ja pühakoda jäi kahjuks sellest nimekirjast välja. 2015.
aastal tegid tänu Haljala pastori Margit Nirgi lahkele kaasabile geodeedid firmast OÜ Monada Jevgeni Kolpakovi
juhtimisel ajaloolise kiriku instrumentaalse uurimise. Geodeedid toetusid Struve ulatuslikule arhiivile, mis on säilitatud Peterburis, ja selles leiduvatele Struve mõõtmistööde
andmetele.
Haljala kiriku tornitipp oli kuni 1831. aastani kõrgeim
tolleaegsete Eesti- ja Liivimaa maakirikute seas. (Praegusest tornitipust oli see toona 25 meetrit kõrgem.) Nimetatud asjaolu aitaski Struvel leida geomeetrilise sideme Suursaarega, mis asub Soome lahes.
Kahjuks hävis Haljala kiriku tornikiiver, mida ehtis
kukekujuline tuulelipp, pikselöögi tagajärjel. Uus tornitipp,
mida praegu näeme, ehitati 1865. aastal. Professor Struve
ja tema abilised tegid geodeetilisi mõõtmisi Haljalas aastatel 1826 ja 1827. Sel ajal elas Haljalas pastori Georg
Christian Sableri poeg Georg Thomas Sabler (1810–
1865), kellest sai Struve abiline. Peagi sai temast üks viiest
Pulkovo observatooriumi astronoomist, hiljem aga Vilno
(Vilniuse) observatooriumi direktor.
OÜ Monada geodeetide ettevõtmine oli pühendatud
nii Georg Thomas Sableri mälestusele (kes suri 16. detsembril 1865) kui ka tema panusele meie planeedi kuju
mõõtmisse. Nimelt tegi just G. T. Sabler viimase välitöö,
määras seega 161 aastat tagasi täpse astronoomilise laiu-

se ühele Struve kaare kolmeteistkümnest sõlmpunktist.
Kindlaks on tehtud Haljala kiriku ajaloolise 42-meetrise
tornitipu täpne asukoht. See
tornitipp figureeris Struve
kaare mõõtmises. Võib loota,
et Haljala kirikule omistatakse erilise kultuuriobjekti
staatus, sest see pühakoda
on vahetult seotud Struve
geodeetilise kaarega, mis on
UNESCO maailmapärandi
objekt (maailmapärandi nimekiri 1187).
15. juulil 2005. aastal
toimus Durbanis, Lõuna-Aafrika Vabariigis, UNESCO Maailmapärandi komitee istung,
kus kinnitati Struve geodeetilise meridiaanikaare
lisamine maailmapärandi objektide nimekirja. Nimekirja
lisati Struve meridiaanikaare säilinud punktid: Norras 4,
Soomes 6, Venemaal 2, Eestis 3, Lätis 3, Leedus 3, Valgevenes 5, Moldaavias 1, Ukrainas 4. Eestist lisati nimekirja
Simuna-Võivere baasjoone otsapunktid ja Tartu Tähetorni
hoone. Kokku oli Struvel Eestis 22 mõõtepunkti, millest 8
asus Lääne-Virumaal, lisaks Simunale ja Võiverele veel
Emumäel, Sallas, Tammikul, Pikaristil, Levalas ja Haljalas.
Struve kaar on oma aja kõige märkimisväärsem teaduse meistriteos. See oli näide eri maade teadlaste ja
valitsejate koostööst.
Eestis on UNESCO Struve meridiaanikaare koordineerimiskomitees riigi esindaja Maa-amet, komitee
rahvus-vaheline kokkusaamine toimus sel aastal
septembri algu-ses Tallinnas.
Külli Heinla
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Vallavalitsus ootab
ettepanekuid Haljala valla
kultuuripreemia
kandidaatide esitamiseks
2016. aastal antakse välja juba arvult kümnes Haljala
valla kultuuripreemia. Omamoodi juubelitunnustus.
Haljala valla kultuuripreemia on üle aasta väljaantav rahaline preemia (650 eurot), millega tunnustatakse kohalikus
kultuurielus silma paistnud inimesi või kollektiive. Kultuuripreemia määratakse isikule või isikute kollektiivile kogu
loomingu kui terviku või loomingulise tegevuse eest
pikema ajavahemiku vältel, millega on elavdatud valla
kultuurielu või austatud tema nime.
Kultuuripreemia kandidaate võivad esitada nii füüsilised
kui juriidilised isikud. Taotlus peaks olema kandidaadi esitamise osas motiveeritud ja põhjendatud, millele võib
lisada mitmesugust materjali, mis kajastab nimetatud
kandidaadi tegemisi ja toiminguid.
Kultuuripreemia taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu
k u u l u v a d H a l j a l a Va l l a v o l i ko g u k u l t u u r i - j a
hariduskomisjoni liikmed, vallavalitsuse esindajad ning
esindaja Lääne- Viru Maavalitsusest.
Haljala Vallavalitsus jääb ootama arvukaid ettepanekuid
kultuuripreemia kandidaatide osas kuni 01. detsembrini
2016.

Aasta Tegija või Tegu
Haljala valla „Aasta tegija“ aunimetuse andmise
eesmärk on igal aastal väärtustada ning avaldada avalikku
tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, kes oma töö ja
tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud
valla mainet ja toonud paikkonda tuntust; kes aasta
jooksul on saavutanud majanduse, kultuuri, hariduse,
spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas
tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse, samuti
ühekordse silmapaistva saavutuse eest.
Ettepanekuid aasta tegija aunimetuse andmiseks
võivad esitada kõik Haljala vallas elavad füüsilised isikud ja
Haljala vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud
koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse
mär-gusõnaga „Aasta Tegija“ hiljemalt jooksva aasta 31.
det-sembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei
ar-vestata.
Teade aasta tegija aunimetuse määramise kohta avaldatakse ajalehes „Haljala Valla Sõnumid“ ja valla koduleheküljel internetis aadressil www.haljala.ee. Aasta tegija
aunimetusega kaasnevad esemeline auhind ja valla
tänukiri antakse aunimetuse saajale üle pidulikult kas Eesti
Vaba-riigi aastapäeval, vallale omavalitsusliku staatuse
andmise aastapäeval või valla muul avalikul üritusel.
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Soovid uueks õppeaastaks
Millised plaanid on Saatusel selle maakohaga, nende
uute õpilastega, kes soovivad koolitarkust siit Haljalast
ammutada, me ei tea. Aga mina usaldan Virumaa vanimat
kooli, sest täna on kõik täpselt nii nagu peab. Paratamatult
on maailmas üksjagu asju, mida kõike võiksime kogeda, paremini teha, korrata ja laiemalt programmeerida. Igal ajajärgul on oma hingamine ja rütm, suunad ja võimalused.
Soovin inspireerida tulevasi põlvkondi hoidma südames
oma kodu, kodukohta ja kooli. Loomingulisust meile kõigile
leidmaks oma õige koht haridusmaastikul.
Liigume ajajoonel, otsides ikka ja jälle endiselt “omakoolitunnet”, soovime seda kogeda. Igale suuremale ja
väiksemale probleemile leidub tavaliselt ka lahendus - see
lahendus peab olema parim. Tänan kõiki, kes minuga koos
mõtteid mõlgutavad, unistavad ja on toetanud pöördeliste
otsuste tegemisel. Kõiki neid koolimõtted oleme vastutustunde ja südamega jaganud kallite kolleegide ja kogukonnaga.
Koolikeskseid sõnaseletusi
Omakoolitunne – võimalused koos tegemiseks ja meie
tunde tekkimiseks tekivad ainult konkreetsete inimeste
hulgas koolipere sees. Seda omakoolitunnet peaksid kõik
lapsed koolis tajuma.
Koolimeeldivus – õpilastele ja õpetajatele meeldib oma
tööd teha, käia päevast päeva koolis, tulla hea meelega igal
päeval kooli. Lugupidamine ja meeldivus kolleegide vahel.
Head sotsiaalsed oskused ja suhted – kõige olulisemad
konfliktide lahendamisel. Kõik osapooled on empaatilised,
püüavad teist mõista. Lihtsam on hukka mõista kui mõista.
Ühisteks alusteks on ühised käitumisnormid, väärtused.
Õpioskus – selle peaks lapsed koolist kaasa saama. Ise

juhtida oma õppimisvõimet, ise õppida, iseendale aru
an-da, kust ma midagi leian, seades eesmärgi, kuhu ma
välja jõuan, ise kavandades oma õppeprotsessi. Millise
viisiga selleni jõuan? Oluline on õpetaja abi selle juures.
Mis on minu tugevus, tuleb selgeks saada juba algkoolis:
kas vaatamine, kuulamine, katsumine, tundmine. Ainult
tunnetega ei ole ka võimalik asjadest rääkida, vahel peab
olema pragmaatiline: asi on nii ja jääbki nii. Õpioskused
aitavad saavutada suurepäraseid õpitulemusi ja ennetada
õpiraskusi. Seda tuleb koolis õppida.
2016/17. õa prioriteedid:
1. Õppetöö kvaliteet
Muutumas on õpikäsitlus. Tundides kasutatakse rohkem
avastus- ja uurimuslikku õpet ning praktilisi töid. Õpetajad
saavad vastavat koolitust, et arendada ettevõtlikkusõpet
koolis ja rakendada meeskonnatööd. Vastastikune tundide
külastamine, samuti tagasisidestamine. Loov- ja uurimistöödega hakatakse tegelema II kooliastmes.
2. Pühendumine
 Ettevalmistus XII Noorte Laulu- ja tantsupeoks (30.06.02.07.2017);
 Haljala kooli 330 juubel 19. ja 20. mai 2017;
 Haljala valla juubel- 100 aastat asutamisest ja 25 aastat
taasasutamisest;
 Eesti Õpetaja autähise 4. aastapäev ja Viru Regi 2;
 arengukava uuendamine seoses põhikooli staatusega;
 hoida Haljala Gümnaasiumi väärikust kuni viimase
lennu lõpetamiseni kevadel 2017.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Haljala rahvas on spordirahvas
11. septembril, vanavanemate päeval toimus Haljalas
traditsiooniline "Põnnide 3-võistlus". Sel aastal toimus
võistlus juba viiendat korda. Kokku oli sportima tulnud 39
last ja 16 täiskasvanut. Kui lisada osavõtjatele ka pealtvaatajad, oli ilusat ilma nautima tulnud umbes 70 inimest.
Põnnid hüppasid kaugust, jooksid võidu ja võtsid mõõtu
palliviskes. Kuid ega vanemadki niisama istunud, nemad

võistlesid samadel aladel, kuid pisut teisiti - joosti tagurpidi, kaugushüpe oli hoota ja ka pallivise oli tavapärasest
erinev.
Suur tänu toetajale ja abilistele!
Marco Aitman
Haljala valla spordijuht

Ahoi, armas Haljala kandi
koorilauluhuviline!
Pärast Haljala Lalalala segakoori grandioosset triumfi
ETV saates "Suvenaabrid" oleme jõudnud üksmeelsele
otsusele, et kooslaulmist ON TARVIS jätkata. Mis ei tähenda teps mitte, et meie ülitore seltskond kasvada ei võiks.
Seega ootame Sindki neljapäeviti kell 18:00 Haljala
Gümnaasiumis.
Lugupidamisega, ootama jäädes
Ahti Bachblum
Haljala Lalalala segakoori dirigent

Silmade kontroll Aasperes
Hindpere Optika pakub Aaspere külakojas võimalust
kontrollida nägemist ja tellida vastavalt sellele prille 28.
novembril kella 10.00-st alates. Silmade kontroll maksab
15 eurot, prillitellijale 8.
Vastuvõtule vajalik etteregistreemine. INFO ja
etteregistreerimine telefonil 5323 2454.

Spordisündmused oktoobris
1. oktoober kell 12-14 Haljalas ja 12 Aasperes "Haljala
liikumissari"
30. oktoober kell 12 Tatruse krossirajal "Sämmi grilli
krossijooks ja tervisekõnd"

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.

Foto M. Aitmani erakogust

Uus naabrivalve piirkond Haljala vallas
Vallas allkirjastati leping politsei, vallavalitsuse, Eesti
Naabrivalve ja Aasu sektori vahel naabrivalve piirkonna
loomiseks. Naabrivalvega liitujaid oli külas 9 majapidamist.
Vallas on nüüd neli naabrivalve piirkonda. Uue sektori vanema Kristiina Nõlvaku sõnul oli külaseltsi asutamisel suvel
arutusel külaelanike soovid ja võimalused koos tegutsemiseks. Esimesi mõtteid oli luua koos ühine naabrivalve
piirkond, et ennetada võimalikke juhtumeid. Küla liikmed
loodavad liitumise tulemusena
edaspidi turvalisemat keskkonda ja
teavad, kuidas saada abi juhtumite
korral. Paigaldatud naabrivalve sildid annavad teada, et naabrivalve
liikmed hoolivad üksteisest. Lisaboonuseks on Naabrivalve liikumisega kaasnev ühtekuuluvustunne
ja ühise tegutsemise rõõm. Naabrivalve on odavaim turvalisuse tõstmise viis. Naabrivalvega liitumise
võimalustest saab tutvuda Eesti
Naabrivalve kodulehel www.
naabrivalve.ee. Vallavalitsusel koos
naabrivalvega on plaanis korraldada naabrivalve piirkondade liikmetele ja ka teistele huvitatuile

infopäev.
Mõelge juba täna, kuidas teil endal on võimalus üheskoos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta.
Sõbralik naeratus ja TERE naabrile olgu esimene samm, et
muuta tõeliseks koduka piirkond, kus elate.
Jüri Siim,
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht
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Politseimuuseum pakub külalistele tegevuslusti
Rakveres asuv kogupere teemapark Eesti Politseimuuseum (Tallinna 3) haarab kooliõpilasi ja ka täiskasvanuid
omandama teadmisi kogemuste ja tegevuste põhiselt.
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv Eesti Politseimuuseum pole muuseum, kus tuleb tunde väljapanekuid
imetleda ja tohutuid tekstimassiive lugeda. Siin saab ise
omal käel ja nahal järele proovida, kuidas erinevad politseitööga seotud valdkonnad päris elus välja näevad.
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja Lastemuuseum, kus põnnid saavad pehmete mänguautodega õppida tundma liiklusmärke ja ohutu liiklemise põhimõtteid.
Näitusetubades saab Eesti politsei ajalooga tutvumise kõrvalt näiteks testida päris autos oma pidurdusreaktsiooni,
sõita kaldteel, proovida väsimusprille, korraldada päris
märul, katsetada fotorobotit, selga proovida politseiriideid
ja omal kehal tunda eriüksuslase varustuse raskust, kavaldada üle valvesüsteemi ning ronida laserkiirte vahel, võtta
sõrmejälgi ja palju muud. Muuseumis saab istuda vangikongis, tutvuda erinevate narkootiliste ainetega ja vangidelt konfiskeeritud külmrelvadega.
„Meie muuseumi suur eelis tavapäraste muuseumite ees
ongi see, et külastaja saab üheaegselt osaleda reaalsetes
politseitöö tegevustes ning samal ajal avardada silmaringi
köitvate faktidega,“ sõnas Eesti Politseimuuseumi direktor
Andrus Eesmaa. „Gruppidele korraldame põnevaid mänge
ja eriprogramme, näiteks saab mõõta tänaval autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda meeskondlikult politseitöös, läbida eriüksuse rada.“
Üks põnevatest uuendustest on eriüksuse raja avamine.
Seal tuleb riietuda eriüksuse vormi ning sinenda rajale, kus
peab kahjutuks tegema seitse aktiivset sihtmärki, samal
ajal mõõdetakse raja läbimise aega. Relvad on päris relvade
koopiad ning laskemoonaks on plastikhaavlid.
Käesolevast suvest asub muuseumi sisehoovis kopteri
vähendatud koopia, pakkudes külastajatele reaalse kopterilennu kogemise tunnet. „Kopter on kahekohaline ning
seda on võimalik külastajal ise juhtida, katuste kõrgusele
see ohutuse pärast küll ei tõuse, kuid maalähedase lennuelamuse saab küll. Pearootor töötab ning kõik tuled ja
viled, ehk siis vilkurid ja sireenid, on kopteril olemas,“
selgitas Andrus Eesmaa. Nii jagub ohtralt uut ja põnevat ka
neile, kes on varem juba politseimuuseumis käinud. Uued
atraktsioonid on piisav põhjus uuesti tulla.
Täpsem info: www.politseimuuseum.ee
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 13.09. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Peeter
Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Tiit Toming ja
Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Jaan Meerits, Kristel Strazdin, Riina
Tamberg ja Greete Toming.
Otsustati: 1. Valida Haljala Vallavolikogu esindajaks
Vabariigi Presidendi valimiskogus volikogu liige Margus
Punane;
2. Kuulati informatsiooni ühinemisläbirääkimistest.
Haljala Vallavolikogu istungil 20.09. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Olev Lipp Peeter Orgmets,
Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel Strazdin, Riina
Tamberg, Greete Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Kalju Kivistik, Jaan Meerits ja Tiit
Toming.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla eelarvestrateegia
aastateks 2017-2020;
2. Lugeda Haljala valla arengukava 2015-2030 läbivaadatuks;
3. Anda MTÜ Haljala Jahisport nõusolek laskepaiga
rajamiseks Prügila kinnistule Tatruse külas;
4. Taotleda Keskkonnaministeeriumilt Haljala alevikus
Uus põik 7; Uus põik 23; Uus põik 21; Uus põik 19; Uus
põik 18 ja Uus põik 16 asuvate riigile kuuluvate
maaüksuste otsustuskorras võõrandamist Haljala vallale;
5. Arvata kultuuri- ja hariduskomisjonist välja Aleks
Strazdin ja kinnitada uueks liikmeks Marco Aitman;
6. Mitte nõustuda Kunda Linnavolikogu ettepanekuga
ühinemisläbirääkimiste algatamiseks;
7. Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine
ning teha ettepanek Vihula Vallavolikogule ühinemisläbirääkimiste alustamiseks;
8. Lõpetada ühinemisläbirääkimised Kadrina Vallavolikoguga;
9. Lubada vallavalitsusel esitada projektiettepaneku
„Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“
muudatused, kus ruumiprogrammis on välja jäetud köstrimaja 200m2 ja klassiruumide pinnaga on arvestatud
etteantud ruumimudeliga 9 klassi ühe klassi komplektiga
kuni 24 õpilast klassis kokku kuni 216 õpilast koolis.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 10.08.2016.a
1. Väljastati reklaami luba reklaami paigaldamiseks Sauste
külas Tamme kinnistule.
2. Väljastati projekteerimistingimused Varangu külas
10/0,4kV mastalajaama rajamiseks Veski kinnistule ning
maakaabelliini rajamiseks Kulli, Ilmari, Aaviku, Aavapõllu ja
17168 Varangu-Kandle tee kinnistutele.
3. Muudeti 2016. aasta hajaasustuse programmi toetuse
saajate nimekirja.
Vallavalitsuse istungil 24.08.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 976,38 eurot ja ühekordne
sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale isikule summas
150,00 eurot.
2. Otsustati loobuda esialgu Tallinna maantee nime muutmisest, määrata kohanimed Sõstra tänav, Ehituse tänav,
Lääne tänav ja Aia tänav, muuta Põllu tänava nimi Tuule
tänavaks ja teha seadusest tulenevad toimingud kohanime
ja aadressandmete muutmiseks.
3. Väljastati reklaamiluba reklaami paigaldamiseks
Kisuvere külas Kooli kinnistule ja Lihulõpe külas Piiri
kinnistule.
4. Tehti volikogule ettepanek taotleda Keskkonaministeeriumilt Haljala alevikus Uue tänava detailplaneeringu alal
asuva kuue riigile kuuluva maaüksuse otsustuskorras võõrandamist Haljala vallale.
Vallavalitsuse istungil 05.09.2016.a
1. Kuulati Haljala Gümnaasiumi direktor Inge Laivi ülevaadet kooli eelarve ja personali koormustega seonduvast.

kulude piirsummad.
3. Kiideti heaks Haljala valla eelarvestrateegia 2017-2020
eelnõu ja esitada volikogule kinnitamiseks.
4. Otsustati esitada projektitaotlus Haljala aleviku välisvalgustuse rekonstrueerimise rahastamiseks ja väljastada
projekteerimistingimused Haljala alevikus välisvalgustuse
(valgustuspostid ja maakaabelliin) rajamiseks.
5. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tervete tn 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
6. Määrati Haljala alevikus ning Põdruse, Idavere, Vanamõisa, Aaspere ja Liiguste külades asuvate 17174 LiigustePõdruse tee katastriüksuste uuteks lähiaadressideks
17174 Rõmeda-Põdruse tee.
7. Tehti volikogule ettepanek nõustuda laskepaiga rajamisega Tatruse külas Prügila kinnistule endise Tatruse
prügila alale.
Vallavalitsuse istungil 14.09.2016.a
1. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 335 eurot sünnitoetuse maksmiseks.
2. Otsustati esitada projektiettepaneku „Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ muudatused, kus
ruumiprogrammis on välja
jäetud köstrimaja 200m2 ja
klassiruumide pinnaga on
arvestatud etteantud ruumimudeliga 9 klassi ühe klassi
komplektiga kuni 24 õpilast
klassis kokku kuni 216 õpilast

koolis ning esitada muudatused volikogule heaks
kiitmiseks.
Vallavalitsuse istungil 21.09.2016.a
1. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu koosseisus: vallavalitsuse esindaja- Leo Aadel; pedagoogilise
nõukogu esindaja- Tiina Uukivi; lastevanemate esindajadAnnely Põld, Risto Moor, Katri Reineberk, Piret Pärtli,
Kristiina Antonis, Eleri Aitman, Mirjam Lukken, Velli Treier.
2. Määrati toimetulekutoetus seitsmele toetust vajavale
isikule kokku summas 1265.22 ja ühekordne sotsiaaltoetus
viiele toetust vajavale isikule kokku summas 655.00 eurot.
3. Määrati huvihariduse toetus kahele huvikoolis õppivale
õpilasele.
4. Otsustati mitte teostada ostu eesõigust Varangu külas
asuva Kokametsa kinnitu osas.
5. Otsustati osaleda maakonna projektis „”Erivajadustega
inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal”.
6. Muuta Haljala alevikus asuva Põllu tänava ruumikuju ja
määrati Haljala alevikus uued kohanimed Aia tänav, Sõstra
tänav, Ehituse tänav ja Lääne tänav.
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Varangu külaseltsi uus hooaeg avatud
9. septemberi ilusal päikesepaistelisel päeval said taas
Varangu seltsimajas kokku Varangu, Pehka ja Kandle külade
pensionärid, et ühtlasi avada ka külaseltsi sügishooaeg.
Seda traditsiooni on järgitud juba kuus aastat. Kuigi mõne
eaka elukohaks on saanud Rakvere linn, tullakse ikka kodukohta ja oma inimeste juurde. Peolauas oli jututeemasid
seinast seina, sest kui nii pikk elu elatud, siis on, mida
meenutada. Oma teadmisi tuli näidata viktoriinis, mille
teemaks oli seekord eesti kirjandus. Toredat kokkusaamist
jäi meenutama ühispilt.
14. septembril toimus MTÜ Partnerid piirkonna külaelu
edendajate ringsõit Haljala vallas tutvumaks valla LEADER
projektidega. Seoses sellega külastati ka Varangu seltsimaja. Külalised jagasid kiidusõnu meie majaümbruse rohke
lilleilu ja heakorra eest. Siinkohal suured tänud tublidele
tegijatele, kes selleks palju töötunde ja aega on panustanud.
Uuel hooajal ootame aktiivset osavõttu seltsi ja raamatukogu üritustest. Oleme avatud kõigile ettepanekutele
ja headele mõtetele, kuidas külaelu atraktiivsemaks muuta
ning ootame oma ridadesse uusi liikmeid.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

ÕUNAKOOGIKONKURSS
Varangu seltsimajas
Varangu külaselts kutsub osalema

õunakoogikonkursil

„Varangu piirakas“,
15. oktoobril algusega 15.00.
Osalemiseks too võistlustulle oma
parim kook või pirukas, mille
kohustuslikuks komponendiks on ÕUN.
Rahvahääletuse tulemusel valime välja 3 kõige
isuäratavamat küpsetist ja anname välja preemiad.
Koogi ja kohvi kõrvale pakume ka
muusikalist meelelahutust.
Kes küpsetada ei oska,
tulgu maitsma ja hindama teiste töid!

Foto: U. Kingumets

Õnnitleme vanemaid...
Marta Teedla ja Hannes Kažuro
Mirtaly Kažuro 29.08.2016

Helerin ja Dave Domnin
Drevor Domnin 30.08.2016

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
Ilma Biider - 90

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Rein Kadari
27.06.1943 – 02.06.2016

91
Laine Golubeva
88
Rosalia Luhaär
85
Loida Aleste
Lembit Nurga
Ella Reinol
84
Heldor Kubber
83
Saima Toomejõe
81
Helgi Kondimäe
80
Heino Saar
Aive Saul
75
Valve Ambos
65
Toini Valdre
Lea Postus
60
Vilve Martinson
Arvo Kaldma
Raivo Taimsaar
55
Maire Leetberg
50
Raul Lääne
Urmas
Orgus
Meie
Rita
hulgastLoomets
on lahkunud
...
Mati
Safronov

5. september
02. oktoober
06. oktoober
01. oktoober
19. oktoober
26. oktoober
04. oktoober
08. oktoober
21. oktoober
16. oktoober
19. oktoober
01. oktoober
06. oktoober
12.oktoober
17. oktoober
26. oktoober
31. oktoober
24. oktoober
07. oktoober
21. oktoober
26. oktoober
28. oktoober

