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Kolmekunigapäeva rituaal
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Ma pean sind südamega kuulama …

Kuused lahkusid inglitiivul. Foto: Maiga Parksepp

VABARIIGI AASTAPÄEV
24. veebruar 2015
12.00 palvus Haljala kalmistul.
13.00 lõunakohv vallavanema ja volikogu
esimehega Haljala rahvamajas.
Külas vaimulik ja teoloog

Arne Hiob
Arutelu teemal
„Kaheksa sajandit Maarjamaad”

Peolistele pakuti nautimiseks nii etteasteid kui maitsvat jõulutoitu.

Fotod: M. Antonis

Haljala Kultuuriseltsi tegemised 2014. aastal

www.maarjamaa800.ee

Valminud klaasitööd.
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Üleskutse: kogugem lugusid
legendaarsetest õpetajatest

Haljala Valla Sõnumid

Jaanuar 2015

Haljala Gümnaasiumi gümnaasiumiosa arengulugu
viimastel aastatel

Viie aasta eest algatas Haljala kool mõtte rajada autähis
Eesti õpetajale. See on nüüdseks teoks saanud. Ent idee
autorid ei ole unustanud toonase algatuse laiemat eesmärki: märgata ja väärtustada õpetajat, tema missiooni ja panust meie rahva kultuurilisse kestmisse ka pärast tolle käegakatsutava rajatise valmimist.
Sestap pöörduvad Haljala kool ja Lääne-Viru maavalitsus
siinkohal kõikide virulaste poole üleskutsega: hakata koguma ja talletama lugusid nendest õpetajatest, kelle tähendus meie maakonna haridusloos on olnud vaieldamatu.
Loomulikult on iga õpetaja töö hindamatu, ometi särab
mõni täht kirkamalt ja kauem. Kes on need õpetajad ja
koolijuhid, keda mäletatakse aastakümneid hiljemgi? Mis
on see, mille pärast neid mäletatakse? Millistena nad on
meie mällu jäänud – nii inimese kui pedagoogina?
Kõik virulased – praegused ja endised õpilased, aga ka
praegused ja endised õpetajad, on oodatud saatma Haljala
koolile vastavasisulisi kaastöid. Need võivad olla vabas
vormis mälestused, põhjalikumad eluloolised uurimused,
miks mitte esseed; igaüks saab valida endale sobivaima viisi. Oluline on, et igast kirjutisest selguks kõnealuse õpetaja
roll oma kooli, paikkonna või terve maakonna mõõtkavas.
Tööde maht ei ole piiratud, küll aga vormistamise ja saatmise tähtaeg – selleks on õpetajate päev 2015.
Tööd võib saata Haljala kooli e-postiga kool@haljala.ee
või saata tavapostiga aadressil Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45301 Haljala. Kõik laekunud tööd talletame
Eesti Õpetaja autähise kodulehel (eestiopetaja.haljala.ee),
kust iga huviline võib neid aasta pärast lugeda. Suurem
eesmärk on aga koondada sõelale jäänud lood silmapaistvaimatest Lääne-Virumaa koolimeestest ja -naistest raamatuks.
Selleks palumegi teie kõigi abi.
Haljala Gümnaasium
Lääne-Viru maavalitsus

Lääne-Virumaal elab üle
60 000 inimese

Veel kord meie gümnaasiumist

Haljala vallas elab 1. jaanuari 2015 seisuga 2564 inimest

Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp, Greete Toming
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.
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Haljala Vallavolikogu
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Vallavanema veerg

Haljala Vallavalitsus

Valimisdebatt ja kohtumine riigikogu
kandidaatidega toimub
Haljala rahvamajas
16.veebruaril 2015 kell 18.30
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Jõulukuul Varangu Külaseltsis

TEADE

Haljala Gümnaasiumi korvpallurid loodavad Teie abile

Tahmaküla rahvas tervitab ja tänab
oma aktiivset külavanema peret,
Margus ja Helgi Punast!

Õnnitleme vanemaid...

TEADE

Aire Kasela ja Sulev Lepviikmann
Lisete Lepviikmann

21.12.2014

Annela Vunder ja Jaanus Vanda
Kairon Vanda

01.01.2015

Kertu ja Alo Karus
Ago Karus

14.01.2015

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

Haljala katlamaja muutused
AS Haljala Soojuse poolt välja kuulutatud projekteerimise ja ehitamise riigihankele "Haljala katlamaja rekonstrueerimine ja osaline hakkepuidu küttele viimine" laekus
kolm pakkumust. Edukaks osutus AS Magama ja AS Komforts poolt esitatud ühispakkumus, summas 486 710,00
eurot. Projekti raames paigaldatakse Haljala aleviku teenindamiseks 1,5MWh hakkepuidukatel koos vajaliku sisseseadega, rekonstrueeritakse olemasolev katlamaja ja rajatakse laoplats hakkepuidu hoiustamiseks. Omanikujärelevalve teenust osutab riigihankele parima pakkumuse esitanud AS Infragate Eesti. Kogu projekti elluviimise kulu on
492 590,00 eurot, millest AS Haljala Soojuse omaosalus on
249 585,00 eurot ja SA KIK toetussumma 243 005,00 eurot
(toodud hinnad on ilma käibemaksuta).
Projekti elluviimisel väheneb Haljala katlamaja poolt õhku paisatava CO2 kogus ca 80% ehk 880 tonni võrra. Hakkepuidu kasutamine loob kaudselt piirkonda ca 25 uut töökohta ning annab piirkonna maaomanikele võimaluse väärindada raiejäätmeid ja võsa, mis muudab elukeskkonda
kaunimaks ja puhtamaks. Soojusenergia tarbijate seisukohast on positiivne piirhinna tõusu vältimine ja reaalne kulutuste vähenemine.
Töödega alustatakse jaanuaris 2015 ning uuele kütteperioodile minnakse vastu juba uue katlamajaga.

Eesti Reformierakonna sõbrapäevapidu
toimub 14.02. tehnilistel põhjustel Rakveres.
Vabandame!

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja Peeter Toominga nimelise fotokonkursi teemal „Helid pildis“.
Haljalast pärit väsimatu rännumees, looja ja publitsist,
fotograaf ja režissöör Peeter Tooming, pani aluse Haljala
valla fotopreemia väljaandmisele.
Fotokonkurss teemal „Helid pildis“ on pühendatud tänavusele muusika-aastale ning fotopreemiat antakse välja
üheksandat korda.
Konkursitööde esitamise lõpptähtaeg on 01. mai 2015.
Konkursitöid vaatab läbi ja teeb ettepaneku Haljala Vallavalitsusele fotopreemia määramiseks fotopreemia komisjon. Avalik hääletamine toimub 05.05.-24.05.2015 Haljala
valla Facebook´i lehel, millega selgitatakse välja publikule
enam meeldinud võistlustöö.

Kultuurikalender
03.02. 19.00. Teatriõhtu. Vana Baskini Teatri
komöödia "Kaitseingel minu õlal". Mängivad: Marika
Korolev, Tõnu Kilgas, Venno Loosaar. Piletid 11.- ja 13.13.02. 19.00. Haljala Rahvamaja 30. sünnipäevapidu.
Kavas kontsert, sünnipäevakook. Tantsumuusikat
mängib ansambel "Mood". Laudade broneerimine tel.
3250444
19.02. 19.00. Teatriõhtu. Ott Sepa stand-up etendus
"Ott Sepp tõuseb üles". Piletid 14.- ja 16.- eelmüügis.
24.02. 12.00. Jumalateenistus Haljala kalmistul.
24.02. 13.00. Vabariigi aastapäeva lõunakohv
vallavanema ja volikogu esimehega. Külas vaimulik ja
teoloog Arne Hiob.
27.02. 19.00. Teatriõhtu. Jan Uuspõld "Brüsseli
kapsas". Piletid 13.- ja 15.- eelmüügis.
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Endel Toomsalu
86
Elve Margat
83
Valeria Tooming
Milvi Külmhallik
82
Hubert Mardi
Õie- Lidia Tõnurist
80
Maire Kibin
Eha Pilt
70
Lea Altmäe
65
Aita Mitt
Herman Sepp
60
Arts Juur
Alla Säkk
Lembit Kirsipu
50
Viktor Panjuhno
Üllar Vendla

19. veebruar
12. veebruar
20. veebruar
28. veebruar
01. veebruar
04. veebruar
10. veebruar
23. veebruar
17. veebruar
16. veebruar
16. veebruar
13. veebruar
17. veebruar
21. veebruar
06. veebruar
14. veebruar

Tamara Matto
23.06.1935 - 30.12.2014
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Laine Järva
17.05.1929 - 23.01.2015

