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Veerand sajandit Aaspere-Haljala jooksu
Või peaks alustama sellest, et ehk „isegi veidi rohkem kui
veerand sajandit“ või isegi nii, et „mitte vähem kui 25 korda“. Kohe kindlasti mitte vähem kui 25 korda, sest just nii
mitme aasta võitjad on samavanale karikale tulevaste
jooksjate jaoks jäädvustatud.
Traditsiooniliselt (hoolimata heitlikest ning aastati väga
erinevatest ilmaoludest) alustati sellegi septembrikuu kolmandal kolmapäeval kell 12.00 Aaspere-Haljala jooksuga.
Haljala Rahvamaja ette kogunesid nii kohalikud kooliõpilased kui külalised kaugemalt – rõõm tervitada Võsu, Veltsi ja
Kunda koole oma seltskondadega! Oma koha erinevatel
distantsidel leidsid ka vilistlased, endised ja praegused
õpetajad, lasteaiaealised ning lihtsalt jooksufännid, kellele
meie väike rahvaspordiüritus juba hingelähedaseks saanud. Väikese tervisespordimeeskonna 7 kilomeetri rajal oli
välja pannud ka Haljala Lasteaed Pesapuu. Nõnda palju kui
erinevad jooksjad, on korraldajatel pakkuda ka erinevaid
vahemaid – eelkooliealistele 300 meetrit, 1.-2. klassile 1
km, 3.-4. klassile 3 km ning 5. klassile ning vanematele juba
päris Aaspere-Haljala jooks oma pea 7 kilomeetriga – tegelikkuses tuleb jooksu pikkuseks küll 6,8 km.
Jooksuüritusel näitas põhidistantsil taas võimu Kadrina
ultrajooksja Cris Poll, kellest hõbemedalile jäänud KarlGustav Nageli jäi pea kahe minuti kaugusele. Kuldseid, hõbedasi ning pronksiseid medaleid jagus nii külaliste kottidesse kui ka Haljala kohalikele noortele, parimaid aegu on
näha allpoololevas tabelis.
Aaspere-Haljala (NIMI, KOOL/ASUTUS/KLUBI, AEG)

Chris Poll, I koht täiskasvanud meeste seas.

Kristian Anton, I koht 1.-2. klassi poiste seas.
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1.-2. klass TÜDRUKUD

3.-4. klass TÜDRUKUD

5.-12. klass TÜDRUKUD

Täiskasvanud NAISED

I Christina Anzelika Meijel Võsu
5.55
II Sandra Aja Veltsi 6.00
III Marleen Laigu Haljala 6.02
4. Eleriin Susi Veltsi 6.29
5. Karoliina Tali Veltsi 6.40
6. Keitlin Johanson Haljala 6.41

I Laura Käiväräinen Veltsi 16.57
II Birgit Aja Veltsi 18.08
III Marili Brõtki Veltsi 19.04
4. Miia Vask Haljala 21.25
5. Trinity-Ly Tomel Haljala
21.30
6. Madli-Mai Konsa Võsu 22.04

I Elery Zadonski Audentes 28.14
II Rahel Raudsepp Haljala 38.21
III Sirelin Iiris Sammalpärg Haljala
38.56
4. Cameron Kalda Võsu 39.17
5. Taali Aus Võsu 39.19
6. Helen Semjonov Haljala 39.24

I Kaire Rapur Kunda 34.41
II Merit Semjonov 39.23
III Marju Vendla Haljala LA
29.29

1.-2. klass POISID

3.-4. klass POISID

5.-12. klass POISID

I Kristian Anton Haljala 5.21
II Karl-Andri Lillepuu Haljala
5.40
III Sander Soosalu Veltsi 5.41
4. Kuldar Pedak Võsu 5.43
5. Filip Lepik Võsu 5.56
6. Joosep Lehtmets Võsu 6.08

I Rasmus Randon Lille Haljala
15.04
II Robin Randoja Haljala 15.14
III Rihhard Vodja Kunda 15.24
4. Marlon Virve Võsu 15.57
5. Rando Muinast Võsu 16.29
6. Reio Jervson Haljala 17.20

I Tauri Tomson Kunda 27.20
II Georg-Harald Nagel Kadrina
27.21
III Rasmus Martinson Haljala 29.33
4. Lauri Mets Haljala 29.34
5. Rainis Mägisoo Haljala 30.33
6. Urmet Puusta Kunda 31.05

Täiskasvanud MEHED
I Cris Poll Kadrina 25.11
II Karl-Gustav Nagel SK Aaspere
26.53
III Rando Riks SK Aaspere 27.17

Laura Käiväräinen, I koht 3.-4. klassi tüdrukute seas.
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Spordist Haljala vallas

Harrastusvõrkpallurid.

Vaprad 3-võistlejad.

Foto: Kaido Urmeti erakogu

Foto: Kaido Urmeti erakogu

Septembri teisel pühapäeval, vanavanematepäeval, toimus neljas PÕNNIDE 3-VÕISTLUS. Algul taevast alla tulnud piisad ähvardasid võistlust segama hakata, aga õnneks taevas selgines ja lõpupoole tuli ka päike välja.
Võistlemas oli 39 põnni ja 28 vanemat – niipalju osavõtjad pole varem olnud. Suured tänud kõigile osavõtjatele,
pealtvaatajatele ja abilistele – üheskoos me selle sündmuse teoks teemegi!
Kohe pärast põnnide võistlust algas HALJALA VOLLE.
See oli uute välivõrkpalliväljakute esimene avatud võistlus.
Harrastajatele mõeldud turniiril sai tulla osalema igaüks,
sest võistkonnad loositi. Kokku sai 16 mängijat ja nad jagati
4 võistkonda. Mängud olid pingelised ja pealtvaatajatele
põnevad jälgida. Selgitati välja paremusjärjestus ja tulemused said järgmised:
I koht - Daimar Seljamäe, Piret Pärtli, Taavi Neier, Aiki
Lipp.
II koht - Elli-Maria Kütt, Helen Valgepea, Kaido Urmet,
Liisa Suurkaev.
III koht - Stefi Pärnoja, Annika Loomus, Rene Kaldma,
Kristi Tooming.
IV koht - Erik Tooming, Jaanika Loomus, Sofia Danilova,
Reino Rosar.
Suured tänud veelkord kõigile osavõtjatele, pealtvaatajatele ja abilistele!
Oktoobris algab Lääne-Viru kossuliiga. Meistriliigas osalevad meie vallast RLV Massive ja SK Aaspere/WT Group.
Mõlemad võistkonnad osalevad ka septembris algavatel
karikavõistlustel.
Järgmisel kuul on kõigil võimalik tulla osa võtma saalijalgpalli võistlustest (11. oktoobril) ja krossijooksust (31.
oktoober). Kui osaleda ei soovi, tule kaasa elama!
Täpsemat infot spordis toimuva kohta leiab internetist
w w w. f a c e b o o k . c o m / H a l j a l a v a l l a S P O R T n i n g
spordikalender on leitav ka Haljala valla koduleheküljelt.
Marco Aitman
spordijuht
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Tänu teile sai vanast uus

Haljala koolis on 3D-printer

Haljala gümnaasiumis toimus õppeaasta alguses projekt
„Vanast uus“, kus õpilastel ja õpetajatel oli võimalus rakendada oma ideid euroaluste taaskasutuseks. Projekti käigus
valmisid paljud põnevad mööbliesemed. Ükski projekt ei
saa läbi aga ilma abilisteta, seetõttu soovibki kool tänada
oma abilisi:

MTÜ Eesti 2.0 korraldatud projektikonkursil osalenud
Haljala Gümnaasium on üks 50-st väljavalitud Eesti koolist,
kes sai endale innovaatilise 3D-printeri.
Pilootprojekti läbiviijad soovivad inspireerida koolinoori
valima tehnoloogiapõhist tulevikku. 3D-printimine on
maailma üks kiiremini arenevaid valdkondi. Juba praegu
prinditakse kosmoseraketi varuosi ja joostakse 3D-prinditud proteesidel, kuid ennekõike annab see igaühele võimaluse luua midagi unikaalset ja seda väheste ressurssidega.
Konkursile esitas taotluse 227 kooli ja nende seast,
otsustavateks kriteeriumiteks olid koolide tugev initsiatiiv
ja varajasem kokkupuude uute tehnoloogiatega, valiti välja
50, kellele eraldati 3D-printer ja võimalus osaleda selle
kasutamist toetavas koolitusprogrammis. Viiekümne väljavalitud kooli hulka jõudnud Haljala Gümnaasiumi toodi 3D
-printer kasutusse augustikuus, mida tasapisi rakendatakse õppetöösse.
21. septembrist algas Eesti 2.0 veebipõhine massikursus
3D-printimise teemal. See pole tavaline kursus, kus õppejõud õpetavad ja õpilased õpivad - sellel kursusel saavad
õpilastest õpetajad.
Esimesed neli nädalat (21.september - 16.oktoober)
tegeletakse sissejuhatavate teemadega Tallinna Ülikooli
koolitajate meeskonna poolt koostatud õppematerjalide ja
ülesannete põhjal. Alates 19. oktoobrist aga tuleb ülesanded koostada kursusel osalevate meeskondade endi poolt.
Iga meeskond valmistab 2-3 nädala jooksul ette komplekti
õppematerjale etteantud teema kohta. Seejärel toimub
hääletamine, kursusel osalejate ja žürii hinnagute põhjal
valitakse välja parim õppematerjalide komplekt, mis lisatakse Eesti 2.0 3D-printimise digiõpikusse. Parimaks tunnistatud õppematerjali komplekti loonud meeskond saab
digitaalse medali (õpimärgi), žürii võib anda välja ka eripreemiaid. Täpsemad juhised ja näidised esitatakse jooks-

Haljala Vallavalitsus
Tallinna Ülikool
Viru Õlu
Baltic Fibres
K-Rauta
Stokker
Valdepol

Revin Grupp
Interno Ehitus
Roovet Ehitus
Kromet Ehitus
Margat Grupp
Halver Puit
Kristel Strazdin

Õpetajad ja õpilased tänavad kõiki asutusi ja lapsevanemaid, kes nõu ja jõuga toeks olid.
Projektist endast ja mööbli ehitamisest valmis ka blogi,
mida kõigil huvilistel võimalik lugeda aadressil:
http://hgprojektvanastuus.blogspot.com.ee/

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 18.08.2015.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp Jaan Meerits, Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudus: Rainer Lille.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava;
2. Muuta Haljala Vallavolikogu otsuseid „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“. Seoses maa esialgselt määratud pindala täpsustamisega muutub Antsu tänava,
Abimajandi tee, Kingu tee, Murumaa tee ja Veskijärve
tänava taotlustes olnud pindala.
3.Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 20.05.2014
otsus nr 52 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“
17.03.2009 otsus nr 166 „Maa munitsipaalomandisse
taotlemine“.
4. Infotunnis toimus arutelu: mida teha vallamaja ja
pastoraadihoonega. Pastoraadihoonele oleks vaja leida
kasutusotstarvet. Kogu hoonele leida haldaja või seada
hoonestusõigus.
5. Arutati Haljala valla arengukava eelnõuga seonduvat.
Haljala Vallavolikogu istungil 22.09. 2015.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Jaan Meerits Tiit Toming.
Otsustati: 1. Kuulati Lääne-Virumaa maavanem Marko
Tormi informatsiooni haldusreformi ja pagulaste teemal.
2. Kinnitati Haljala valla eelarvestrateegia aastateks
2016-2019;
3. Kavandada Haljala Kooli uue koolimaja ehitamine
Rakvere mnt 10 kinnistule ja vallavalitsusel valmistada
ette dokumentatsioon toetuse saamiseks Haljala uue
koolimaja ehitamiseks ja õppehoone rekonstrueerimiseks;
4. Toimus Haljala valla arengukava 2015-2030 I lugemine. Suunati arengukava II lugemisele ja määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 05.oktoober 2015
kell 10.00;
5. Nõustuti Haljala valla omandis oleva Uus põik 5 kinnistut koormava hoonestusõiguse koormamisega kuni
125 000 euro suuruse hüpoteegiga;
6. Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega tähtajatult ja tasuta Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
Haljala valla omandis olevale Essu külas Pargi tn 5 kinnistule;
7. Nõustuti Haljala valda vastu võtma ühe kuni viieliikmelist pagulasperekonda;
8. Algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine
ning teha ettepanek Sõmeru Vallavolikogule ja Rakvere
Vallavolikogule alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada
omavalitsuste ühinemisena uus omavalitsusüksus;
9. Lisada maakonna piirkondliku konkurentsi tugevdamise nimekirja kergliiklustee Haljala-Veltsi.
10. Kuulati Siim Maureri informatsiooni kaitseliidust ja
plaanitavast kaitseliidu rühma loomisest Haljalasse.

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.

Maavalitsus austab
kuldpulmapaare
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab
aasta lõpus austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel
tänavu täitunud 5-aastase sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad. Oma osalemissoovi saab 2.novembrini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 või eposti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee. Tunnustamine
toimub 11. detsembril kell 14.00 Rakvere Kolmainu kirikus.

Politsei soovitab enne talve
võtta suvilatest väärtuslik
kraam kaasa
Suvilate turvalisus on alati nende omanikele kui ka politseinikele murekohaks. Suvitushooaeg lõppeb ja suvilate
külastamine jääb harvemaks. Seoses sellega tuletab politsei meelde, et oht langeda varguse ohvriks on suur, kui jätta
talviseks hooajaks ettevalmistumata.
Varasemad kogemused on näidanud, et vargad kasutavad ära hetki, kui suvilad seisavad tühjadena ning naabreidki ümberringi on vähe. Lahkudes suvilast pikemaks
ajaks tuleb sulgeda ning lukustada kõik uksed ja aknad.
Sama käib ka kõrvalhoonete ning kuuride kohta. Pikanäpumehi ahvatlevad kõik nähtavale kohale jäetud vara, mistõttu tuleks väärtuslikud asjad ning elektroonika silma alt
ära panna või võimaluse korral linna kaasa võtta.
Kahjuks on üsna levinud harjumus jätta välja aiamööbel
ja tööriistad. Selline mugavus võib aga kalliks maksma minna, kuna neid asju on kerge kaasa võtta. Kui on võimalik,
siis suvilat võiksid vahepeal käia kontrollimas naabrid või
usaldusväärne tuttav. Kaaluda tasuks ka valvesignalisatsiooni paigaldamist suvilasse ja liikumisanduriga valgusti
paigaldamist hoovi. Pärast suuremat lumesadu tasuks teha
väike käik suvilasse, et võimalikel varastel ei tekiks muljet
tühjalt seisvast suvilast.
Kui aga siiski olete sattunud varguse ohvriks, siis tuleb
sellest võimalikult kiiresti politseid teavitada. Paremad võimalused teie abistamisel on siis, kui ülekuulamisele tulles:
*oskate kirjeldada varguse asjaolusid;
*suudate kirjeldada võimalikult täpselt varastatud esemeid - näiteks mark, number, eritunnused;
*võimalusel esitate varastatud esemete dokumendid;
*võimalusel esitate fotod varastatud esemest;
*edastate võimalike tunnistajate või kahtlustatavate nimed ja kontaktandmed.
Haljala vallas oli möödunud aastal registreeritud kolm
sissemurdmist taludesse ning suvilatesse ja neist ühel korral oli sissemurdmine toimunud mitte suvitushooajal.
Konstantin Lepik, piirkonnapolitseinik
Rakvere politseijaoskond
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valt Edmodo.com keskkonnas alates oktoobri keskpaigast.
Haljala Gümnaasiumist on 6 meeskonda:
5. klassi tüdrukud: Elis, Maris, Õnnela Carolin, Liis ja
Stefi;
5. klassi poisid: Karl-Johannes, Risto, Arnis Avar ja
Markus;
6. klass: Anni Lisette, Õnne-Elisabeth ja Säde-Liis;
8. klass: Simo, Matis ja Paul-Erik;
9. klass: Raido, Alice, Martin, Merilyn ja Maiken;
11. klass: Rait, Raul ja Sven.
Meeskondade juhendajateks on Haljala Gümnaasiumi
arvutiõpetaja/haridustehnoloog Maris Maripu ja arvutiõpetaja/infojuht Kaido Kukk.
Igal meeskonnal on oma blogi. Täpsem info Haljala
Gümnaasiumi kodulehel: http://www.haljala.edu.ee/meieteeme/opilaskonkursside-blogid.
Maris Maripu ja Kaido Kukk

Teade
Perioodil 2015-2018 teostavad Haljala valla teedel ja
tänavatel talihoolet:
*Piirkonnas nr 1 Haljala alevik, nr 3 Essu-Varangu ja nr 5
Lihulõpe-Auküla AS Eesti Teed, esindaja Klen Krünberg
kontakt tel 57494141;
*Piirkonnas nr 2 Aaspere-Vanamõisa, Bonamel Trade
OÜ, esindaja Elmo Udumäe kontakt tel 53424015.
*Piirkond nr 4 Haljala-Idavere-Võle, OÜ Eleks Telefon,
esindaja Raivo Reinike, tel 56475596.
Haljala Vallavalitsuse esindaja talihoolde küsimustes
majandusspetsialist Marko Teiva tel 50 63 753, e-post:
marko.teiva@haljala.ee

LIITU HALJALA KAITSELIIDU RÜHMAGA JA
OMANDA VÄÄRTUSLIKUD OSKUSED
KRIISIOLUKORRAS KÄITUMISEKS!
Kas oled küsinud endalt, kuidas saaksid just sina oma
pereliikmeid ja lähedasi kaitsta, kui maailmas peaksid
asjad drastiliselt muutuma ning olukord võib osutuda
väljapääsmatuks?
Alates selle aasta sügisest hakkab Haljalas tegutsema
Kaitseliidu sisekaitse jalaväe rühm. Õppuste raames on
võimalik läbida palju huvitavat - näiteks sõduri baaskursus, praktika ja laskmistreeningud, omandada oskused kuidas käituda kriisiolukorras ning palju muud
väärtuslikku, mis võib vajalikuks osutuda igal eluhetkel!
Haljala valla elanikel on suurepärane võimalus saada
eluks vajalikke teadmisi ning oskusi iseenda ja lähedaste julgeoleku tagamiseks!
Tegevliikmeks saavad astuda alates 18-aastased
kriminaalkorras karistamata Eesti Vabariigi kodanikud.
Sisseastumiseks on vaja:
1. Täita ankeet ja avaldus kaitseliitu astumiseks
(blanketid leiad: http://www.kaitseliit.ee/et/tulekaitseliitu)
NB! Üksuse nimetus: Viru maleva Kadrina üksikkompanii
Haljala rühm
2. Perearsti poolt väljastatud tervisetõend
3. Kaks dokumendifotot suurusega 3x4 cm (või saata
digitaalne dokumendifoto aadressil
haljala.kaitseliit@gmail.com)
NB ! Sobiliku digitaalse dokumendifoto leiad ka portaalist
www.riik.ee ning rubriigist “Isikut tõendava dokumendi päring“.
4. Lepi kokku kohtumine rühma esindajaga ning võta
täidetud dokumendid kaasa!
Anna endast teada hiljemalt 31. oktoobriks!
Kontaktid ja lisainfo: Siim Maurer, tel. 56491832,
email: haljala.kaitseliit@gmail.com .
Igaühest meist sõltub meie kogukonna julgeolek!
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Vallavanema veerg
Tervishoid ja haldusreform
Igal aastal, kui päevakorda tõusetub arengukava uuendamine, võimendub kära tervishoiuteenuse ümber. Kinnitan siis taaskord, et vallavalitsus teeb endast kõik oleneva,
et perearstiteenuse osutamine oleks Haljalas jätkusuutlik
ja kodulähedaselt kättesaadav. Eri meelt oleme aga teenuse pakkumise asukohas ehk tänastes perearstiruumides.
Seoses dr. Rahel Saare pensionile siirdumisega vabanes
1/3 tööruume, mis on siiani tühjad ning mille eest katame
küttekulusid. Tegime ettepaneku Benu apteegile asuda
ümber vabadesse ruumidesse kuid paraku ei ole nad sellest
huvitatud. Teine perearst dr. Katrin Kivisto võtab oma
patsiente vastu Rakveres. Väikese elanikkonna ja nimistu
tõttu ei kvalifitseeru me avanevale Euroopa Liidu investeeringutoetusele, mistõttu käib meile tulevikus ülejõu perearstikeskuse kaasajastamine. Mõned aastad elame kindlasti üle. Arvestades olulise tõmbekeskusena Rakvere linna, seal paiknevat maakonnahaiglat, uuringuteks vajalikke
meditsiinilaboreid, siis suudame pigem edaspidi jätkata
Rakveresse rajatava perearstikeskuse filiaalina Haljalas.
Siinkohal lükkan ümber müüdi, et tänane maja on ehitatud
rahva raha eest. Tõendan seda kirjaliku artikli abil, mis
ilmus 1938.a. maakonnalehes. Usun ja usaldan seda väidet
niikaua, kuni pole esitatud vastupidiseid tõendeid.

Allikas: http://dea.nlib.ee/

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 18.08.2015
1. Määrati toimetulekutoetus kahele toetust vajavale isikule kokku summas 170.68 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas 562.00
eurot ning määrati hooldaja ja hooldajatoetus ning isikliku
abistaja teenus.
2. Sõlmiti otsustuskorras OÜ-ga Voyage õpilasveo avaliku
teenindamise leping ajavahemikuks 01.09.2015 kuni
31.12.2015.
3. Väljastati ehitusluba Aaspere külas Vahepõllu kinnistul
asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning samal kinnistul asuva sauna laiendamiseks.
4. Anti kasutusluba Haljala alevikus Põllu tänava välisvalgustusele.
5. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Koristusteenuse osutamine Haljalas 2015-2018“ Clean Up OÜ
poolt esitatud pakkumus.
Vallavalitsuse istungil 26.08.2015
1. Väljastati projekteerimistingimused Vanamõisa külas
Mõisavälja kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
2. Väljastati ehitusluba Varangu külas Mätta kinnistul asuva
lauda laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks kõrvalhooneks.
3. Tunnistati riigihankele „Haljala valla teede ja tänavate
talvine hooldus 2015-2018“ esitatud pakkumuste hulgast
edukaks järgmised pakkumused:
- Piirkond nr 1 Haljala alevik, AS Eesti Teed;
- Piirkond nr 2 Aaspere-Vanamõisa, Bonamel Trade OÜ;
- Piirkond nr 3 Essu-Varangu, AS Eesti Teed;
- Piirkond nr 4 Haljala-Idavere-Võle, OÜ Eleks Telefon;
- Piirkond nr 5 Lihulõpe-Auküla, AS Eesti Teed
4. Tehti volikogule ettepanek nõustuda Haljala valla omandis oleva Uus põik 5 kinnistut koormava hoonestusõiguse
koormamisega hüpoteegiga.
5. Muudeti Haljala valla 2015.aasta kinnitatud eelarve põhitegevuse kulude jaotust ja suunati Haljala Gümnaasiumi
Õpilaskodu kasutamata vahendite jääk summas 8306
eurot Haljala Gümnaasium põhitegevuse kulude
katmiseks.
6. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseis
2015/2016 õppeaasta I poolaastaks.
7. Otsustati, et võimalusel teostada Haljala rahvamaja
juurde ülekäigu rajamiseks vajalikud tööd veel käesoleval
aastal.
8. Otsustati lõpetada rendi ja üürilepingud Võsu mnt 4
majas ja leida talvekirikule ruumid rahvamajas.
Vallavalitsuse istungil 02.09.2015
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist 134 eurot matusetoetuse maksmiseks.
2. Nõustuti Essu külas asuva Endla katastriüksuse jagamisega ja viieks katastriüksuseks Endla, Sireli, Lepiku, Mätliku
ja Krossiraja.
3. Nõustuti Essu külas asuva Allika katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks Allika, Nurme ja Kungla.
4. Nõustuti Põdruse külas asuva Anilepa katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks Anilepa ja Koprametsa.

Vallavalitsuse istungil 09.09.2015
1. Tunnistati kehtetuks Vanamõisa külas Mõisavälja kinnistul asuva elamu laiendamiseks väljastatud projekteerimistingimused ja väljastati projekteerimistingimused
Vanamõisa külas Mõisavälja kinnistule uue elamu
ehitusprojekti koostamiseks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Varangu külas Kulli
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
3. Rahuldati kuue ja mitte rahuldati kolme isiku avaldused
tasuta lumetõrje teostamiseks.
4. Tehti volikogule ettepanek nõustuda tasuta ja tähtajatu
isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks Essu külas Pargi tn 5 asuva Põdruse
lasteaed-algkooli kinnistule paigaldatavale fiiberoptilisele
sidekaablile.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 134 eurot
matusetoetuse maksmiseks.
6. Tehti volikogule ettepanek määrata kindlaks uue koolihoone asukoht ning anda vallavalitsusele volitus projektitaotluse ettevalmistamiseks, vallavanemal esitada uue
koolihoone ruumiprogramm vallavalitsusele kinnitamiseks.
7. Viidi Haljala valla arengukava 2015-2030 eelnõu tegevuskavasse sisse muudatused tähtaegade osas ja jäeti tegevuskavast välja igapäevased jätkutegevused. Anti seisukoht esitatud muudatusettepanekutele ja esitati arengukava eelnõu uues redaktsioonis volikogule menetlemiseks.
8. Kiideti heaks Haljala valla eelarvestrateegia aastateks
2016-2019 eelnõu ja esitati volikogule kinnitamiseks.
9. Otsustati vastata Sotsiaalministeeriumile, et Haljala Vallavalitsus on valmis vastu võtma ühe kuni viieliikmelise pagulasperekonna ning esitada ettepanek lõpliku seisukoha
kujundamiseks volikogule.
10. Tehti volikogule ettepanek alustada omavalitsuste
vabatahtliku ühinemise läbirääkimisi Sõmeru ja Rakvere
vallaga.
Vallavalitsuse istungil 16.09.2015
1. Väljastati ehitusluba Aukülas Aupaju kinnistule elamu
püstitamiseks ja Kõldu külas Mäealuse kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
2. Määrati Tatruse külas Haaviku katastriüksuse maa sihtotstarbeks elamumaa.
3. Nõustuti Aaspere külas asuva Ööbiku katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks Ööbiku ja Ööbikupõllu.
4. Moodustati katastriüksused munitsipaalomandisse antud maadele - Lihulõpe külas Lihulepa tee, Essu külas
Muda tee, Sauste külas Võipere tee Aukülas Pilli tee ja
Haljala alevikus Võsu mnt 6a.
5. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate Vanamõisa
külas Satsu tee L1 ja Satsu tee L3 ning Põdruse külas Komi
tee L2 maaüksuste sihtotstarbed.
6. Kinnitati Haljala valla 2016.aasta eelarve eelnõu koostamiseks põhitegevuse kulude piirsummad.
7. Lisati maakonna planeeringuga kavandatavate tegevuste (PKT) nimekirja kergliiklustee Haljala-Veltsi ja esitati
ettepanek volikogule heaks kiitmiseks.

Kui vallavalitsus sai volikogult volituse koostada pikaajaline arengukava, ei osanud me arvestada, et peale riigikogu valimisi muutub nii kardinaalselt hoiak haldusreformi
suhtes. Nimelt on Vabariigi Valitsus otsustanud viia reform
läbi kahel viisil – 2017.a. kohalike valimiste eel vabatahtlikult ning valimiste järgselt sundliitmise teel. Targem on
igatahes ühineda vabatahtlikult ja altpoolt kui sundviisiliselt ja ülaltpoolt. Seega kujuneb valla arengukava
2015 - 2030 küll vahearengukavaks, kuid annab siiski
kaheks kuni kolmeks tegevusaastaks olulised suunised.
Meil seisab ees kolm põhiülesannet. Esimene neist on
võrdse partneri leidmine ühinemise eesmärgil – olgu see
siis Vihula, Rakvere, Sõmeru vald või keegi neljas? Teiseks
jätkuvalt uue ja kaasaegse õpikeskkonnaga koolihoone
ehitamine ja kolmandaks uute perearstiruumide leidmine
ja kaasajastamine tulevikus. Vallal on mitu valitsemiseks
mittevajalikku hoonet – pastoraadihoone, perearstihoone,
endine internaadihoone, endine apteegihoone. Seoses
laste sündide vähenemisega vabanevad tulevikus osaliselt
lasteaiaruumid ning ruumid rahvamajas. Kooli ehitamise
ajaks vajame neid mõneks aastaks asenduspinnana, kuid
mis saab peale seda? Me ei ole nii rikkad, et pidada ülal
tühje kasutamata ruume igaks juhuks! Kuna ainult rääkimine ei aita, siis ootab vallavalitsus teie ettepanekuid,
mida nendega ette võtta, et ruumid omaksid maksimaalset
kasu- ja kasutustegurit.
President Ilves, helilooja Pärt ja kellamees Lible
Sotsiaalministeerium pöördus kohaliku omavalitsuse
poole saamaks tagasisidet pagulaste vastuvõtmise valmisoleku kohta. Vallavalitsus arutas seda ning leidis, et oleme
valmis aitama kuni viieliikmelist perekonda (ema, isa ja
lapsed), kes on saanud rahvusvahelise kaitse. Teeme seda
kindlasti koostöös riigiga, kohalike ettevõtetega ning
vabatahtlikega, et võimalikult kiiresti aidata neil lõimida
kogukonnaga ja meie kultuuriruumiga. Me ei saa koheselt
arvata, et 3 või 5-aastane laps on terrorist. Ta vajab meie
abi, et põgeneda sõja jalust ning jääda ellu. Seaduslikku
alust meil keeldumiseks pole peale emotsioonide, mis võivad olla viha, trots, ebainimlikkus või siis hoopis sallivus,
armastus ja inimlikkus.
President ütles riigikogus esinedes, et Eestil tuleb tõsta
pilk omaenese varvastelt ja hakata nägema suurt pilti,
Euroopa pilti. Sõjapõgenike teema ei kuulu rubriiki «teised
meist», kus me peame midagi tegema vaid põhjusel, et
muidu «Euroopa ei mõista meid». See on me kõigi sisemise
kultuuri küsimus. „Oleme Euroopa liikmesriik, kes ei astunud sinna selleks, et rehepappi panna ja ainult hüvesid
nautida. Meil tuleb solidaarselt jagada ja kanda ka raskuseid, mis vahel ette tulevad. Oluline on, et Eesti õpiks teiste
riikide vigadest ja kogemustest”. Arvo Pärt märkis oma
juubelikõnes, et kõigil olgu ruumi vabalt rääkida aga ….
armastusega.
Kellamees Lible ütles koolipoiss Arnole, et „ei kannata
siinilmas ükski sunnik kui temale tõtt öeldakse, aga valeta,
vaata valeta, jah, siis oled sa õige mees.“ Mina eelistan
öelda tõtt ja mitte valetada.
Leo Aadel
vallavanem
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Varangu külaseltsi tegemised
4. septembril avasime seltsimaja sügishooaja traditsiooniliselt Varangu piirkonna
eakate peoga. Peolauas maitsti kaasatoodud head-paremat
ja jutu vahele sai oma teadmisi
proovile panna viktoriinis.
Lõpetuseks sai tehtud kena
ühispilt päikeselise päeva
jäädvustamiseks.
12. septembril külastasime
Karepa ravimtaimeaeda, kus
toimus esimene töötuba projekti „Tervis läbi toidu ja looduse“ raames. Ravimtaimeaia
perenaine Katrin Luke jagas
teadmisi ravimtaimedest ja
nende kasutamisest. Saime
teada, millest ja kuidas valmistada taimesalve, teesegusid ja maitsesoolasid. Valmistasime külmetuse salvi, mille
iga-üks sai koju kaasa. Tegime Eakate peol osalejad.
ringkäigu taimeaias, kus Katrin
tutvustas ravimtaimi looduses
kasvamas. Lõunapausiks pakuti mahetoitu ja tervislikke
jooke. Sel päeval saime palju
uusi teadmisi ja kasulikke
näpunäiteid tervise parandamiseks.
Järgmine õpituba toimub
oktoobris seltsimajas, kus
toitumisnõustaja Sirle Nukk
räägib meile tervisliku toitumise alustest ja valmivad
tervislikud smuutid.

Foto: Urve Kingumets

Urve Kingumets
Varangu külaseltsi
juhatuse liige
Ravimtaimeaia perenaine Katrin
Luke tutvustamas oma aeda.
Foto: U. Kingumets

Õnnitleme vanemaid...
Tiina Kohv ja Avo Bergström
Carlos Bergström

16.08.1015

Helena-Laura Esko ja Janno Safronov
Marite Safronov
04.09.2015

Elise Saar Eesti parimate
laskjate seas
19. septembril toimusid Tallinnas Männiku lasketiirus
Mati Marki 7. mälestusvõistlused laskmises. Sellel võistlusel osales edukalt ka Haljala Gümnaasiumi 9. klassi õpilane
Elise Saar, kes saavutas tulemusega 589 silma 2. koha ning
ühtlasi täitis ka meistrijärgu laskmises.
Võistlustele olid kutsutud 15 paremat nais- ja meeslaskurit Eestist. Elise sai kutse hea tulemuse eest eelnevatel
võistlustel, kus laskis 578 silma 600-st võimalikust.
Mälestusvõistlustel saavutatud meistrijärk on siiani jäänud Haljala kooliõpilaste seas püüdmatuks ning naiste arvestuses on Elise Eesti esimese kümne parima laskja seas.
Tulemused tulevad tubli tööga ning oma oskusi on Elise
arendanud 6. klassist alates vanemate moraalse ja materiaalse abiga ning treener Olev Lipu juhendava käe all. Tänud lähevad kindlasti ka Kaitseliidu Viru Malevale, kes
varustab treeninguid relvade ja laskemoonaga, ilma milleta
poleks võimalik harjutada ega saavutada ka häid tulemusi.

Imeline
koduümbrus on suve
läbi rõõmustanud
nii kohalikke kui ka
Haljala külalisi .

Täname silmailu
ja vaeva eest
heakorratöötajaid
Õiet ja Eha.
Kogu Haljala valla rahvas

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
90
Laine Golubeva
87
Rosalia Luhaär
84
Loida Aleste
Lembit Nurga
Ella Reinol
83
Heldor Kubber
82
Saima Toomejõe
80
Helgi Kondimäe
70
Lille Viigipuu
Uno Olev
Karl Tamberg
65
Ene Tiiki
Urve Pihlamäe
Virve Vaimets
60
Virve Allese
Mare Matto
55
Abdurasul Pulatov
50
Aare Liim
Jaak Margat
Maiu Miir
Aivi Alanurme
Aivar Maurer

02. oktoober
06. oktoober
01. oktoober
19. oktoober
26. oktoober
04. oktoober
08. oktoober
21.oktoober
16. oktoober
22. oktoober
29. oktoober
12. oktoober
18. oktoober
22. oktoober
07.oktoober
31. oktoober
10. oktoober
01. oktoober
03. oktoober
02. oktoober
12. oktoober
13. oktoober

Väino Karton
09.01.1957 – 25.08.2015
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Heino Kivilo
07.08.1954 – 05.09.2015

