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Vallavanema veerg
Peagi lõpeb aastaring ning aeg teha kokkuvõtteid. Mööduva aasta märksõnad on kahtlemata haldusreform ja ühinemisläbirääkimised, hea majandusaasta ning ootamatult
saabunud talv.
Haldusreformi ja ühinemisläbirääkimiste seisu, otsustusi ja tulevikuvaateid on põhjalikult kajastatud Haljala ja
Vihula valla infolehe erinumbris, mis äsja meie postkastidesse jõudis.
Tänavune aasta on vallavalitsuse poolt esitatud projektide rahastamise osas eriline aasta. Oleme läbi Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja PRIA teeninud välisraha üle poole miljoni euro.
Suurimaks ehitusprojektiks kujuneb 2017. aastal Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine. Projekti maksumus koos käibemaksuga on 1 673 844,00 EUR. EAS
finantseerib projekti summas 1 422 767,40 EUR, Rakvere
valla omaosalus on 167 988,75 EUR ja Haljala valla omaosalus 83 087,85 EUR. Kergliiklejatel avaneb hea võimalus
liikuda Haljalast Põhjakeskusesse ja tagasi.
Kodupaiga kinnistu korteriomandite üldehitustööde
käigus valmisid Põdrusel 4 korterit abivajavatele isikutele.
Projekti maksumus kokku oli 27445,20 EUR. EAS
finantseeris projekti summas 22445,20 EUR, valla omaosalus oli 5 000 EUR.
SA KIK- ile esitatud toetuse taotlus rahuldati, mille abil
rekonstrueeritakse Essu küla Tammispea piirkonna vee- ja
kanalisatsioonitorustik. Projekti maksumus koos käibemaksuga on 234 960 EUR, toetus 198 060 EUR, omaosalus
on 36900 EUR. Projekti teostaja on AS Haljala Soojus,
omaosaluse katab Haljala vald.
Esitasime PRIAle LEADER meetmesse toetuse taotluse
ajalookonverentsi, kihelkonnapäeva, teemapäeva ja fotonäituse korraldamiseks, kogumiku kirjastamiseks ja esitlemiseks ning suvelavastuse etendamiseks. Projekti maksumuseks on kokku 10604 EUR, toetuse summa 9543,60 EUR
ja valla omaosalus 1060,40 EUR.
Aasta lõpus ootame lisaks positiivseid rahastamisotsuseid Sihtasutuselt Innove kooli uue õppehoone ehitamiseks ja sisustamiseks ning PRIA-lt rahvamaja juurde
rekreatsiooniala arendamiseks.
Ootamatult suure lumesaju ja tuisuga saabunud talv pani meie kohanemise ja kannatuse taaskord proovile. Nagu
ikka läksid just siis rivist välja ka tehnika ja sahamehed.
Vabandame kehvadest teeoludest tekkinud ebamugavuste
pärast. Loodan, et peatse sula järel saabuvaks talveks
oleme paremini valmis kui kunagi varem. Õnneks on juba
nelja kuu pärast tunda õhus kevadet!
Novembrikuu viimasel pühapäeval tähistame esimest
advendipüha. Valgust Teie mõtetesse, soojust südametesse, imelist advendiaega ja valget jõuluootust.
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200 numbrit Haljala infolehte

Eestis ilmus Statistikaameti andmeil 2015. aastal 102
ajalehte ja 307 väikelehte. Nende viimaste hulka kuulub ka
meie valla infoleht. Haljala Valla Sõnumid ei pretendeeri
ajalehe nimetusele, sest on eelkõige informatiivne ning
mõeldud kajastama oma valla tegemisi.
Haljala Valla Sõnumitel on eelkäijaid mitu. Üheks neist
võib nimetada ajalehte Wirulane, mis oli Viru kolhoosi leht
ja ilmus aastatel 1987-1989, toimetaja oli tollal Raivo Riim.
Leht paistis omal ajal silma nii sini-must-valge kujunduse
kui sisu poolest. Lisaks kohustuslikele nõukogude meelsust kandvatele teadetele ilmusid ka ühiskonnakriitilised
artiklid.
Kui oktoobris 2007 ilmus Haljala vallalehe 100. number,
kirjutas 1997-2003. aastate Haljala Lehe toimetaja Uno
Alanurme, et 1997. aasta märtsikuus hakkas pärast aastatepikkust vaheaega ilmuma Haljala valla häälekandja. Eesti
rahvusbibliograafia andmetel hakkas aga Haljala Leht ilmuma novembris 1992 ning tegi seda 2006. aastani. 2007.
aastal muutus Haljala Sõnumiteks, kandis seda nime ühe
aasta ning alates 2009. aastast potsatas Haljala vallarahva
postkasti juba Haljala Valla Sõnumid. Uue nimega lehte
toimetasid Külli Heinla, Kaido Kreintaal, Egon Mets ja Imbi
Leevand. Samal aastal hakkas lehe lisana ilmuma ka Koolileht. Külli Heinla, kes on Haljala Gümnaasiumi emakeele

õpetaja, võttis enda kanda ka Koolilehe artiklite keelelise
toimetamise. 2011. aasta novembrist sai lehe toimetamise
ja küljendamise ülesandeks kooli raamatukoguhoidja
Maiga Parksepp, jaanuaris 2012 lisandusid nõu ja jõuga
Külli Heinla ja Greete Toming. Praegu tegutsevad vallalehega Maiga ja Külli ning koolilehega Greete, Külli ja
õpilased.
Vaatamata lehe nime ja toimetuse koosseisude muutustele, on lehe ülesehitus olnud läbi aegade sama, ikka õnnitletakse noori vanemaid ja juubilare ning tuntakse kaasa kadunute omastele; antakse teada vallavolikogu ja -valitsuse
otsustest; tutvustatakse seadusi ja kohalikke tegemisi. Alati on olnud oodatud kõigi vallakodanike kaastööd, mida tegelikult ei laeku just eriti palju. Mõni üksik on julgenud vahel kaasa lüüa. Siinkohal olekski paslik kutsuda üles kirjutama-pildistama, sest Haljala Valla Sõnumid on meie kõigi
leht ja täpselt seda nägu nagu valla inimesed. Kui näed midagi toredat või murettekitavat, saada foto või kirjuta lugu.
Lugu ei pea olema sugugi pikk ja ka õigekirja pärast ei maksa muretseda, teksti kohendab toimetus. Kaastöid ootame
iga kuu 15. kuupäevaks aadressil Haljala Vallaraamatukogu, Tallinna mnt 13, 45301 Haljala või leht@haljala.ee
Maiga Parksepp

Leo Aadel
vallavanem

Jõulueelne mõtisklus
Elu koosneb lihtsatest lugudest ja imeväikestest
asjadest. Kas iga-aastane jõuluootus on suur või väike asi?
Noorematele lastele kindlasti suurem asi, vanematele inimestele väiksem, või hoopis vastupidi.
Jõuluaeg puudutab koolielu kohe päris kindlasti.
Südames loodavad paljud õpilased, et pisutki pingutades
märkab kindlasti seda päkapikk. On see päkapikk õpetaja
või lapsevanem?
Teine mõte jõuluajaks on, et ärme jää üksteisele võõraks. Inimsuhted on tähtsad, neid tuleb hoida. Ja ärme tee
nii, et meiega suhelda ei taheta. Ainult Facebooki sõprusest on vähe, inimesed peavad kohtuma silmast silma.
Kallista klassivenda või -õde, toeta ja ole sõber ka nendega, kellega väga sageli ei ole, ole hooliv. Tihtipeale kipume unustama, mida või keda meil siin elus kõige rohkem
vaja läheb. Usun, et selleks on just teised inimesed. Kool
peaks olema koht, kus märgatakse heategu- suurt või
väikest.
Kõik inimesed ootavad üllatusi. Me oleme küll väiksed,
ma mõtlen siinkohal nii Haljala kooli kui ka kogu Eesti rahvast tervikuna. Jah, meid on vähe, kuid just sellepärast
suudame suuremaid tegusid korda saata. Inimene, kes kasvab väikesest kogukonnast, on tihtipeale tugevam ja südikam. Mida rohkem erinevaid inimesi oma teel kohtame,
seda huvitavam on meie teekond. Jääge iseendaks. Jõuluaeg puudutab meid kõiki, aga milliseks see kujuneb, on
meie endi teha.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Mis oli enne Koolilehte?
Koolileht ilmub Haljala Valla Sõnumite vahel alates
2009. aastast. Enne perioodiliselt ilmuvat Koolilehte tehti
mitmel korral katse hakata välja andma oma kooli häälekandjat. Õpilasomavalitsuse ja Mai Liis Kirsipu, Egle Taklai
ja Kärolin Naritsa eestvedamisel ilmusid 2001. aastal mõned numbrid ajalehte Kreisy. Järgmisel õppeaastal tegid
lehte Ahjualune Liina Meerits, Annaliisa Köss, Egle Taklai,
Mai Liis Kirsipu ja teised. Ahjualuse vahel oli mänguline lisa
Mini Ahjualune algklassiõpilastele.
Eesti keele tundides pandi õppimise eesmärgil kokku
oma klassi ajalehti, ilmusid ka mõned temaatilised lehed,
näiteks 2004. aastal puude istutamise talgutega seoses
Metsa Leht, tegijateks tollased kümnendikud Kati Orgmetsaga eesotsas.
Alates 1999. aasta lennust kuni 2007. aasta lõpetajateni
tehti igal kevadel oma lennu ajaleht, mida levitati „tutipäeval“, kokku üheksa numbrit. Nagu impressumis märgitud, oli trükikojaks Põlve Otsas, rõhutamaks käsitöö suurt
mahtu. Iga lend valis oma lehele iseloomuliku nime, olgu
välja toodud näiteks sõnamänguline Lennukas (1999),
Elavhõbeda 19. Lend (2003), vihjega energilisele klassijuhatajale Ingrid Mäemetsale, Metsa Vennad (2005) – klassijuhataja oli õpetaja Egon Mets, avalehel kutsuti üles
„Kõigi maade abituriendid, ühinege!“ ning deklareeriti
„Meile aitab!!!“ või Kooli(b)pri: (2007). Kõigis neis ajalehtedes vaadati tagasi kooliaastatele, tehti intervjuusid õpetajatega, avaldati humoorikaid kuulutusi (Otsin tööd. Lõpetasin keskkooli. Oskan kõike või 12. klass otsib oma klassi-

juhatajale uut klassi. Luuseritel ja muidusööjatel mitte tülitada või Ära anda sümboolse tasu eest suursugune, parimas eas abivalmis klassijuhataja. Järele tulla 12. klassi.
Kuulutus ei aegu jms).
Viimaste koolinädalate meeleolu võtab kokku Marek
Küti luuletus 2007. aastast.
Tagasivaade koolile
Kaksteist aastat käinud koolis,
istund aastaid samal puisel toolil.
Kooliteed ma alustasin, kui olin väike,
püksipepu saanud sellest peegeldava läike.
Koolis käima peab ju Mart ja Mari,
rõõmuga sa ranitsat kooli poole tari.
Pole see ju karistus,
vaid selle nimi haridus,
mida koolis annab õpetaja
õpi hoolega, siis oled peagi lõpetaja.
Meie koolitee käidud selles majas
kus nii rõõmsalt laste kilkeid kajas.
Kuid hoolimata sellest, et me lähme ära,
sina, tunnis ära plära.
Meie teeme mujal ilma,
sina aga koolis õpikule silma.

2009. aastal asusid innukalt lehte tegema Kaisa Lumiste, Kaija Liisa Kuulmaa, Kadi Jõesalu, Anette Parksepp,
andes eeskuju juba järgmistele tegijatele.
Külli Heinla
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HALJALA KOOL 330
Lugupeetud kooliõed ja -vennad, head Haljala inimesed. Seoses kooli suure juubeliga soovime kokku koguda
videomaterjali Haljalast ja Haljala koolist läbi aegade.
Videod võivad olla ükskõik millisel kandjal ning kujul. Kui
Sul on olemas videoid, ükskõik kas analoog- või
digimaterjalil, palun anna sellest teada detsembrikuu lõpuni kool@haljala.edu.ee või tel 325 0900.
Kingime suureks juubeliks koolile ilusa arhiivi, mida
saaksime kõik koos kevadel vaadata.
Taavi Lehari, XXV lend

Haljala noorte näitering
kutsub huvilisi
Uuest aastast alustab Haljala Rahvamajas tegevust
noorte näitering, mis ootab kokku käima kõiki teatrihuvilisi
Haljala valla noori vanuses 15-20 eluaastat.
Teatriringi juhendab Eva Samolberg-Palmi, kes alustas
draamaõpetusega Haljala gümnaasiumi juures 2013. aasta
sügisel. Esimesel hooajal valmis lavastus „The morning
side of love“ ning 2014. aastal osalesid noored harrastusnäitlejad tükiga ka Saaremaa miniteatripäevadel.
Vaatamata sellele, et mitmed esimesel hooajal näiteringis osalenud õpilased gümnaasiumi lõpetasid ja Haljalast edasi õppima suundusid, ei kadunud huvi teatritegemise vastu ning trupp alustas uue koosseisuga ka teist
hooaega, mil valmis lavastus „Vinski“. Traditsiooniliselt
osaleti ka 2015. aasta märtsis Saaremaa teatrifestivalil.
2017. aasta jaanuaris alustab näitering taas tegevust,
kuid selle erinevusega, et enam ei ole truppi oodatud
üksnes Haljala kooli õpilased, teretulnud on kõik vallas
elavad 15-20 aastased noored.
Juhendaja Eva Samolberg-Palmi on aastatel 2009-2012
õppinud ja töötanud erakoolis Drakadeemia näitekirjanduse ja loovkirjutamise õpetamise erialal. Hetkel töötab ta
maakonnalehes ajakirjanikuna.

Haljala Valla Sõnumid
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HALJALA LASTEAED 50
Haljala Lasteaed Pesapuu on:
nagu õitsev puu mille juured on meie esivanemad
mille tüvi on meie maja, kodukoht, kus tunneme end turvaliselt
mille oksad on meie õpetajad, kes juhivad teadmisi
mille õied on meie lapsed, kes rikastavad ja kaunistavad elu
mille viljad valmivad koostöös aastate pärast ning
mille seemneist algab järgmine eluring ...
Kui vestluse käigus on tulnud jutuks, et meie lasteaed,
Haljala Lasteaed, tähistab 2. novembril 2016 oma 50. aastapäeva, olid vanuse kohta arvamised erinevad. Kes ütles,
et juba nii vana lasteaed, kes aga vastupidi, et alles 50!
Arvan, et see 50 on piisavalt mõnus iga selleks, et on mida
meenutada, võtta olnust parimat, omada kogemusi edasiarenguks. Lasteaed on üks ütlemata vahva koht, kus lapsed
on kui maadeavastajad ja õpetajad erksad arenguprotsesside juhid. Siin toimub pidev meeskonnatöö: õpetajadlapsed-lapsevanemad. See on kui suminat täis mesitaru,
kus igaühel on oma ülesanne, kuid samas koostegemise
tulemusena kogutakse mõnus ja tervislik kogus mett ehk
tarkust.
Me kõik oleme osake loodusest ning igapäevategemiste
aluseks lasteaias on aastaaega vaheldumine, rahvakalender, rahvapärimuse väärtused. Iga inimene on väärtus ning
seda tuleb austada. Toetades ja väärtustades kasvab temast ennast ja maailma austav kodanik.

Lisainfo Haljala rahvamajast.
Haljala Rahvamaja

Spordiuudised
Kehvale ilmale vaatamata toimus pühapäeval, 30. oktoobril "Sämmi Grilli krossijooks ja tervisekõnd". Kokku
osales 8 jooksjat ja 27 kõndijat. Kõikide osalejate vahel
loosisime välja auhindu toetajatelt. Suur tänu neile!
Jooksu tulemused:
Mehed:
Tüdrukud:
1.koht Rando Riks 20.09
1.koht Ave Saar 22.09
2.koht Toomas Kiis 20.40
2.koht Janne Saar 24.19
3.koht Tarmo Aas 21.51
Poisid:
4.koht Margus Pullat 24.30
1.koht Vallo Saar 21.10
Naised:
1.koht Piret Pärtli 31.48
Detsembri sündmused
4. detsembril kell 12-14 „Haljala liikumisari“ viimane
etapp. Kell 12.15 loositakse enim kordi osalenute vahel
välja auhindu.
11. detsembril kell 10.00 Haljala võimlas E. Vainola
mälestusturniir korvpallis.
30. detsembril kell 19.45 Haljala aasta sportlaste
tunnustamine.
Marco Aitman, Haljala valla spordijuht

Vastsündinutele helkurid
11.10-11.12 toimub Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Prike ning kindlustusseltside IF, PZU ja Seesam
ühiskampaania „Olen silmapaistev!“ Selle eesmärgiks on
inspireerida kõiki inimesi end pimedal ajal nähtavaks
tegema.
Maanteeamet, Prike ning kindlustusseltsid IF, PZU ja
Seesam kingivad helkurkampaania raames igale 14.-20.
novembrini sündinud lapse emale jalakäijahelkuri ja beebi
vankrile kleepimiseks sertifitseeritud helkurkleebised. Kaetud on kõik sünnitusmajad ja -osakonnad üle Eesti. Lisaks
saavad „Olen silmapaistev“ aktsiooni käigus Tallinna lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna üldkasutatavad
vankrid kaetud pimeduses helkiva aerosoolkihiga.

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.

Laste väärtushinnangute kujundamine lasteaias toimub
läbi igapäevase suhtlemise, muinasjuttude, lugude vestmise ja aastaringi kulgemise. Meisterdamised-voolimiseduurimised, traditsioonilised üritused, spordipäevad, muusikalised tegevused, väljasõidud- need on kõik need tegevused, mille läbi me pakume lapsele elamust, avastamist ja
äratundmist.
Oma igapäevatöös lastega järgime põhimõtet:
* Mida laps kuuleb, selle ta unustab,
* Mida laps näeb, seda ta mäletab,
* Mida laps kogeb, seda ta oskab.
Lahkus, siirus ja avatus on aga tarkuse algus. Väärtustades ennast oskame väärtustada ka teisi inimesi ja meid
ümbritsevat loodust.
Lühikokkuvõte lasteaia ajaloost:
02. novembril 1966 avati Haljalas, Võsu mnt 1 elumajas
lasteaed, mille ruumideks oli 4 korterit. Ruumid olid väikesed, kuid lusti ja tegemisi jagus küllaga. Lapsi 40, töötajaid
9, juhatajaks Alma Salm. Toit toodi 3 korda päevas üldsööklast.
1972.a valmis Haljala Kolhoosi poolt ehitatud 4 rühmaga lasteaiahoone 90-le lapsele. Nüüd oli kohapeal ka köök,
arstikabinet, puidutuba ja metoodikakabinet. 1976.a sai
lasteaed oma kasutusse 4-toalise korteri (Tallinna mnt 12-8), kus avati sõimerühm. 1985 valmis juurdeehitus, mille tulemusena oli nüüd 10
rühma, muusika- ja liikumissaal, bassein ja vajalikud tehnilised ruumid. Vanas majaosas alustasid tööd Haljala Keskkooli algklassid.
15. septembril 2015 lõppesid KOIT-kava projekti raames lasteaia hoone suuremahulised renoveerimistööd, mille tulemusena sai hoone
korrastatud nii seest kui väljast. Olulisel määral
suurenes lasteaia õueala, luues suuremaid võimalusi õuesõppe ja –mängu osas.
2016/17. õppeaastal tegutseb Haljala Lasteaed Pesapuu 8 rühma: 1 sõim, 1 liitrühm, 5 aiarühma, logopeediline tasandusrühm. Toimuvad
puidutööring, tantsuring, jalgpallitrenn. Toimivad bussisaatjaga liinid lasteaia lastele Aaspere
ja Essu suundadel.
Haljala Lasteaia juhid läbi aegade:
Alma Salm 1966-1971; Aino Kruusamäe 1971-1980;
Aive Saul 1980-1984; Milvi Roomet 1984-1991;
Merike Plutus 1991-2005; Riina Tamberg 2005 ...

Tähtsamat daatumid:
02.11.1966 avati Haljala Lastepäevakodu
1972 valmis 4-rühmaline lasteaiahoone
1985 valmis lasteaia juurdeehitus
2001 „Tervist Edendav Lasteaed“
2011 lõppes lasteaia renoveerimine
2011 sai nimetuse Haljala Lasteaed Pesapuu
2012 „Eesti kaunis kodu 2012“
2015„Tervist Edendav Töökoht“

Juubeli üritused
Kolmapäeval, 2. novembril tähistasime sünnipäeva lasteaia perekeskselt. Hommik algas rühmades pidulikult,
esines lasteteater "Koiott" etendusega "Kirjad ahvile" ning
sellele järgnes mängupidu näitlejatega ja ühine pidulik lõunasöök
ja tordisöömine lasteaia saalides.
Lasteaiaperet tuli tervitama Haljala vallavanem hr. Leo Aadel. Alates 15.30 toimus lastevanematele
avatud õhtupoolik rühmades.
Reedel, 4.novembril toimus pidulik kontsertaktus endistele töötajatele, koostööpartneritele, valla esindajatele. Külalistele pakkus
meelelist naudingut Haljala Lasteaed Pesapuu vanema rühma
MIKI lapsed, kes ei jätnud oma
esinemisega kedagi ükskõikseks.
Laulud, tantsud, pillimängud, luuletused- superlapsed, rühma
meeskond, lapsevanemad! Aitäh!
Tänud, sõnavõtud, meenutused...
Maitsvate suupistetega rõõmustas Virumaa Suurköök ning meeleolukat muusikat pakkus Ahti Bachblum.
Tänasesse päeva oleme me jõudnud läbi hoolivate inimeste, nende avatud mõtete, kaasarääkimiste ja koostegemiste tulemusena. Siirad tänud kõigile neile, kes on juhtinud ja töötanud Haljala Lasteaias! Siirad tänud Haljala Vallavalitsuse meeskonnale! Siirad tänud meie koostööpartneritele Haljala Gümnaasiumile, Haljala Rahvamajale ja
Haljala Raamatukogule! Siirad tänud ettevõtjatele toetamaks meie vahvaid tegemisi erinevate materjalidega!
Ja muidugi au ja sügav kummardus Haljala Lasteaed
Pesapuu kollektiivile, kellest igaüks on ÕPETAJA, ja seda
suurte tähtedega!
Haljala Lasteaed Pesapuu on MAAILMA PARIM
LASTEAED, kus särav naeratus täidab toa valgusesäraga
nagu majakas, kus lapsemeelsus ja koostegemise rõõm ei
lakka, kus sõprus ja usaldus käivad käsikäes. Ja seda kõike
koos parimate lastega, parimate lastevanematega, parimate koostööpartneritega, parima meeskonnaga!
Siirad tänud ja sügav kummardus kõigile!
Riina Tamberg
Direktor

Sünnipäevalisi pildistas fotograaf Ain Liiva.
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Tule raamatukokku- kingi
endale või oma lähedasele võimalus!

Haljala keraamikaring
Haljala gümnaasiumi väikeses majas, kus asuvad noortekeskus ja tööõpetuse klassid, leidub veel üks ruum, kus
alates sellest õppeaastast tegutseb keraamikaring nii gümnaasiumiõpilastele kui ka huvilistele väljastpoolt. Laste
huvi ringi vastu on olnud tormiline: tahtmine proovida, kuidas pehmest ja plastilisest savitükist saab kivikõva, vettpidav ja värviline keraamiline ese. Püsivalt käib teisipäevases ringis üle kahekümne lapse. Olen näinud, kuidas
ka kõige püsimatum poisiklutt võib rahulikult paar tundi
savipätsiga mässata. Enamasti sünnib sest võitlusest põletuskõlbulik vorm. Kuid on ka kordi, kus lapsele saab osaks
puhas rõõm oma päevapinged savisse mätsida. Savi on
kunstiteraapias tunnustatud kui materjal, mis eriti hästi
aitab lahti saada meie sisse kogunevatest pingetest. Tunnis
on reegel, et põletusahju pääsevad ainult tööd, mis tõesti
on hoolikalt vormitud ja nii lapse kui ka juhendaja poolt
heakskiidetud, sest juba põletatud savist ese püsib maakeral tuhandeid aastaid. Keraamikatunnid on gümnaasiumi
õpilastele tasuta ja selle eest suur tänu nii vallale kui ka
koolile.
Täiskasvanutele mõeldud teisipäeviti toimuv kolmetunnine ring on samuti kenasti käima läinud. Kohe-kohe tulevad ahjust esimesed glasuurpõletatud esemed. Põnevust
on kõigil. Osalejatele on olnud suureks üllatuseks kui tohutult võimalusterikas on keraamika, leida lahendus, millise
vormi, suuruse, dekoori ja värvivalikuga ese luua. Samas
suudab ka algaja peale väikest juhendamist valmis teha toreda kausi, tassi, vaasi või skulptuuri.
Keraamika sünd on aeganõudev protsess. Alates sellest,
kui ese on vormitud, läheb mitu päeva, et savi saaks turvali-

selt kuivada tasemeni, kus ta kannatab purunemata välja
esimese toorpõletuse. Selleks, et tass või kauss saavutaks
tugevuse, mis võimaldab mugavat ja kindlat glasuurimist,
tuleb seda põletada 24 tundi ahjus, mille temperatuur tõuseb 800 kraadini. Peale glasuuri pealekandmist, toimub
veel üks ööpäevane põletus, kus temperatuur peab tõusma koguni 1250 kraadini. See kõik nõuab kannatust ja pühendumist, aga pakub ka vastu rohkelt rahuldust ja rõõmu.
Praegu veel on aega, et tulla ja meisterdada mõned jõuludeks mõeldud kingitused. Tulge ja proovige, äkki leiate
endale koguni meeldiva hobi või stressimaandaja. Ring
käib koos teisipäeval kell 17-20.
Eike Ülesoo-Tikman
Täpsem info: eike.ylesoo@gmail.com

Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord
Haljala vallas teostatakse tasuta lumetõrjet erateedel, mis
viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise
elukohana kasutatavate majapidamisteni.
Tasuta lumetõrje teostamiseks palun esitada Haljala
Vallavalitsusele hiljemalt 15. detsembriks vormikohane
taotlus, millele on lisatud tee asendiplaan.
Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral
esitada ühise taotluse. Kui erateel lumetõrje teostamine
puudutab naaberkinnistuid tuleb taotlusele lisada
naaberkinnistute omanike kooskõlastus lumetõrjetööde
teostamise võimaldamiseks.
Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
2) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava

teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on
avalikust teest vähem kui 100 meetri kaugusel;
3) õuealal;
4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate
isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute
õiguseid.
Erandina võidakse tasuta lumetõrjet teostada ka selleks
mittekvalifitseeruvate erateede osas. Erandkorras tasuta
lumetõrjet osutatakse madala sissetulekuga kõrvalabi
vajavatele isikutele, kellel ei ole piisavalt elatusvahendeid,
või kellele puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad.
Taotluse vorm erateel lumetõrje teostamiseks on
kättesaadav http://haljala.kovtp.ee/teede-talihoole

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 24.10.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetus üheksale toetust vajavale isikule summas 1636,58 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
kuuele toetust vajavale isikule summas 742,00 eurot.
2. Määrati ühele sotsiaaltoetus tugiisikuteenuse eest tasumiseks.
3. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Võsu mnt 7b kinnistul asuva ärihoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide ümberehitamiseks.
4. Kiideti heaks Põdruse külas Rõõmu kinnistu 2016.aasta
hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Rõõmu
talu kogumiskaev“ aruanne.
Vallavalitsuse istungil 02.11.2016.a
1. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
2. Määrati kahele õpilasele huvihariduse toetus kooliteenuse maksumuse ja huvikooli õppetasu hüvitamiseks
2016/2017 õppeaastal.
3. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala Rahvamaja
põhimäärust selliselt, et ei oleks konkreetselt sätestatud,
milliste asutuste või piirkondade esindajad peavad rahvamaja nõukogusse kuuluma ja esitada vastav eelnõu.
4. Tehti vallavolikogule ettepanek muuta Haljala valla reklaamimaksu määrust ja sätestada, et maksustamisele ei
kuulu kirikute ja koguduste, teatrite, kinode ja muuseumide
ning Haljala valla haldusterritooriumil korraldatavate näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam
ja reklaam, mis on suurem kui 18m2 ning esitata vastav
eelnõu.
5. Tehti vallavolikogule ettepanek teha teeregistri põhimäärusest tulenevad muudatused avalike teede nimekirjas.
Vallavalitsuse istungil 10.11.2016.a
1. Otsustati korraldada haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks
Haljala valla haldusterritooriumil küsitlus küsitluspunktides ja elektrooniliselt.
2. Tehti volikogule ettepanek suurendada valla poolt erateedel tasuta lumetõrje tegemise mahtu vähendades tee
pikkust, kus teostatakse tasuta lumetõrjet 50 meetri võrra
ja esitada vastav eelnõu.
3. Muudeti Haljala valla 2016. aasta kinnitatud eelarve
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5.-15.detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta. Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle
kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma.
See on hea võimalus kõigil huvilistel saada individuaalset
konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma lähedasele koolitus, kursus või konkreetne asjalik soovitus katkenud õpingute jätkamiseks. Iga enesetäiendamine aitab
paremini toime tulla, annab võimaluse leida uus töö, täiendada oma teadmisi huvipakkuva hobi osas, olla lihtsalt
õnnelikum inimene.
Kel tarkus peas, sel ohjad peos!
Uuringud ja statistika näitavad selget seost hariduse ja
palganumbri vahel, mis tähendab, et oma elujärje parandamiseks saab panustada läbi hariduse. Selleks võib olla nii
täiskasvanute gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine kui
ka kõrgkooli astumine.
Haridus võimaldab teha laiemalt valikuid, annab inimestele/Sulle enesekindlust ja oskusi teadlikult on karjääri
kujundada, tulevikutegevusi kavandada kui ka olla oma lastele eeskujuks, mis pole ka vähetähtis fakt. Üha enam täiskasvanuid on võtnud jalge alla koolitee, kas lõpetamas on
pooleli jäänud haridust või omandamas kõrgkooli järgselt
uut ametit kutsekoolis. Tihti ei pruugi saadud haridus ja
töökohal vajalikud oskused omavahel sugugi klappida ja nii
juhtubki, et haridus on justkui olemas, aga oma igapäevase
töö jaoks ja tööturul konkurentsivõime säilitamiseks on vaja uusi oskusi juurde omandada. Ja ka oskused võivad
aeguda, sest eelmisel sajandil omandatud oskusetega võib
juhtuda pole enam midagi peale hakata. Ka huviharidus on
täiskasvanute seas populaarne ning pakub paljudele alternatiivi igapäeva elu rutiinile. Uued teadmised ja oskused,
uued tuttavad, uued sotsiaalsed võrgustikud, võimalusedkõik see on seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.
Haridus ja teadmised on midagi, mida inimeselt ära võtta ei saa, see on kapital. Enda ja oma lähedaste haridusse
panustamine on kõige kindlam investeering tulevikuks.
Eesti inimesed on hariduse usku ja seda näitab ka statistika, mille kohaselt on Eestis täiskasvanute õppes osalemise määr on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele
(16,8%), üha enam täiskasvanuid tunneb soovi ja leiab sobivad võimalused enesetäiendamiseks. (HTM, 10.06, 2016)
Kampaaniat korraldab ETKA Andras koostöös raamatukogudega Euroopa Sotsiaalfondi projekti“ Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine”
raames.
Monica Marfeldt, ETKA Andras, projekti koordinaator

põhitegevuse kulude jaotust tegevusalas ÜLDISED
ALITSUSSEKTORI TEENUSED 2 800 euro osas.
4. Eraldati vallaeelarve reservfondijäägist 335 eurot Haljala
Vallavalitsuse teenistujale sünnitoetuse maksmiseks, 600
eurot korvpallipoiste Itaalias toimuvast korvpalliturniirist
osavõtu kulude osaliseks katmiseks ja 1300 eurot haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike
arvamuse väljaselgitamiseks korraldatava rahvahääletuse
läbiviimise kulude katteks.
5. Määrati ühele õpilasele huvihariduse toetus kooliteenuse maksumuse ja õppetasu maksumuse hüvitamiseks
2016/2017 õppeaastal.
6. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 13
kinnistule avaliku kasutusega puhkerajatise rajamiseks.
7. Anda kasutusluba Kavastu külas Viljapuuaia kinnistul
asuvale reoveepuhastile.
8. Otsustati sõlmida leping seltsi poolt külakeskuse hoone
osa lammutamise ja välilavaks ümberehitamise projekti
eest tasutud 3000 eurot hüvitamiseks.
9. Otsustati osaleda või toetada MTÜ Õpetaja Autähis
poolt loodavat Jaagi fondi lepingulise partnerina.
Vallavalitsuse istungil 16.11.2016.a
1. Otsustati moodustada munitsipaalomandisse antud
maale katastriüksused Aia tänav L1 ja L5, Ehituse tänav L3,
Uus põik 17 ja Mõisa tänav L6.
2. Anti kasutusluba Haljala vallas Haljala alevikus Uus tn
24b kinnistul asuvale üksikelamule.
3. Kinnitati Põdruse külas Kodupaiga kinnistul asuva 12
korteriga elamu 2017 majandusaasta kava.
4. Otsustati kahe eluruumi üürile andmine.
5. Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti „Viljapuuaia biopuhasti” aruanne.
6. Määrati ühele õpilasele huvihariduse toetus kooliteenuse maksumuse ja huvikooli õppetasu hüvitamiseks
2016/2017 õppeaastal.
7. Otsustati realiseerida Haljala 2016 aasta kaasava eelarve
hääletusel viiendale kohale jäänud ettepanek suusavarustuse soetamiseks Haljala koolile kehalise kasvatuse tundide jaoks summas 3300 eurot.
8. Kiideti heaks ja esitati volikogule menetlemiseks Haljala
valla 2017. aasta eelarve eelnõu kogumahuga 4 381 305
eurot.

Info saamiseks pöördu Haljala raamatukokku, mis asub Haljala
rahvamajas, Tallinna mnt 13 või helista telefonil 3250602.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 03.11. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot,
Kristel Strazdin, Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit
Toming.
Istungilt puudus: Anti Tõld.
Otsustati: 1. Kiita heaks ja suunata avalikustamisele
Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu projekt.
Haljala Vallavolikogu istungil 15.11. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan
Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot,
Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudus: Kristel Strazdin.
Otsustati:1. Kinnitada Haljala valla 2016. aasta esimene
lisaeelarve negatiivse kogumahuga - 72 236 eurot.
2. Kinnitada Haljala valla kohalike tervikteede ja avalikku
huvi omavate tervikteede nimekiri.
3. Muuta Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise korda, nii et edaspidi on võimalik esitada taotlus tasuta lumetõrjeks erateede omanikul, kelle tee pikkus on
senise 150 meetri asemel 100 meetrit ja enam.
4.Muuta reklaamimaksu Haljala vallas. Reklaamimaksuga ei maksustata kirikute ja koguduste, teatrite, kinode,
ja muuseumide ning Haljala valla haldusterritooriumil
korraldatavate näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami
5. Muuta Haljala Rahvamaja põhimäärust. Jättes põhimäärusest välja säte, mis määrab konkreetselt kindlaks,
missuguse organisatsiooni/piirkonna esindajad määratakse rahvamaja nõukogusse.
6. Määrata vallavanem Leo Aadelile Haljala Vallavalitsuse
eduka ja tulemusrikka juhtimise eest rahaline preemia
50% tema kuupalga määrast.
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Haljala Valla Sõnumid

November 2016

Autojuhid, olge hommikuti kooli juures ettevaatlikud ja arvestage liikluskorraldusega!
Hommikuse parkimiste-peatumistega seoses on kooli
juures jätkuvalt palju segadust. Siinkohal tuletame meelde,
milline on liikluskorraldus Haljala kooli parklas.
Skeemil tähistatud "rohelises" piirkonnas on lubatud
sõidukite PEATUMINE. Keelatud on sõidukite peatumine ja
parkimine joonisel "punasega" tähistatud alal, mis tekitab
hommikuti sõidukitele ja jalakäijatele mitmeid liiklusohtlikke olukordi. Samuti tekitab palju ohtlikke olukordi ka
peatumine koolimaja esises parklas ning seejärel kohe
parklakohast välja manööverdamine.
Soovitatav on peatumine perearstikeskuse esisel alal,
kus peale laste sõidukist väljumist on võimalik sujuvalt
liikumist jätkata ILMA PARKLASSE KEERAMATA EDASI!
Lisaks on võimalik lapsed sõidukist välja lasta aleviku
bussipeatuse juures bussiliiklust häirimata. Bussijaamast
on mööda kergliiklusteed kooli ca 200 meetrit.
Haljala Vallavalitsus koos Haljala Gümnaasiumiga
soovib kõigile turvalist liiklemist ja kaasliiklejatega
arvestamist!

Õnnitleme vanemaid...
Eneli Raamat ja Toomas Palm
Marleen Palm 12.10.2016
Kairit Õunapuu ja Aivo Timm
Ats Timm 22.10.2016

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

KINO
KAVA

Mobiil: 5693 5339
www.perepubi.ee
www.facebook.com/perepubi

8. ja 9. detsembril kell 18:30 Õnn tuleb magades Pilet 4€
20. detsembril kell 18:00 Maagiline jõulukarp Pilet 3€
Soovime kõigile meeldivat jõuluaega ja
head vana aasta lõppu!
Jätkuvalt pakume maitsvaid toite hea hinnaga. Müügil
on ahjusoojad pagaritooted ja natuke käsitööd.
Meilt saad osta ka gaasi.
Tule pea oma tähtpäevaüritus meie juures!
Helista või tule uuri kohapeal.
Pakume tööd tehnikahuvilisele mehele
veoautode hooldus- ja remonditöödel.
Eeldame iseseisva töö harjumust ja usaldusväärsust.
Pakume väljaõpet, toitlustamist ja toetavaid kolleege.
Võimalik osaline tööaeg, vanusepiiranguid ei ole, palk
kokkuleppel. Töökoht asub Palmses. Huvi korral helista
Margus 56680120, Peeter 56473374 Canter kaubaveod.

Teritan saekettaid, saeraami kettaid,
höövliterasid. Tel 56474941

Kultuurikalender
27.11. 9.00.
Rahvaküsitlus Haljala ja Vihula
valdade ühinemise kohta
27.11. 16.00. Advendiküünla süütamine Haljala Kirikus
27.11. 17.00. Advendikontsert rahvamajas. Tiina
Mälbergi ning Peep ja Johannes Pihlaku "Ootuse värvid" on
kogum kõlapilte Eesti autorite poeesiast kitarri ja saksofoniga.
Sissepääs prii
1.12.
19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus "Kõik
meestest". Piletid eelmüügis 13.- ja 15.4.12.
11.00. Umbro uute riiete ja jalatsite müük
8.12.
10.00. Doonoripäev
8.12.
19.00. Teatrietendus. Jan Uuspõld "Ürgmees".
Piletid 13.- ja 15.- müügil piletilevis ja kohapeal
15.12. 19.00. Luciapäeva kontsert
18.12. 12.00. Memme - Taadi jõulupidu
18.12. 13.00. Valla koduste laste jõulupidu
19.12. 18.00. 7.-12. klasside jõulupidu
21.12. 19.00. 1.-6. klasside jõulupidu
22.12. 9.00.
Kooli kontsertaktus
30.12. 19.00. Rahvamaja vana-aasta pidu. Rahvamaja
näiteringi esietendus. Tantsuks mängib ansambel "Kihnu
Poisid", peole lisavad hoogu Amici tantsutüdrukud.

96
Linda Tinnuri
89
Helmi Tamme
88
Heino Laansoo
87
Helmi Rätsep
80
Eljo Sikka
75
Anna Jõeveer
Väino Vospert
70
Jüri Sikkut
Jüri Õispuu
65
Reet Landsberg
Ralf Nagel
Mati Pugri
60
Jüri Tomp
Eve Arjus
Silvi Telvik
55
Ene Villers
50
Maire Margat

21. detsember
16. detsember
15. detsember
22. detsember
6. detsember
7. detsember
16. detsember
8. detsember
17. detsember
8. detsember
16. detsember
27. detsember
9. detsember
14. detsember
18. detsember
20. detsember
28. detsember
Toomas Tõld
15.07.1972 - 19.10.2016

Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud ...
on

Helgi Kondimäe
21.10.1935 - 29.10.2011

