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Haljala Lasteaed Pesapuu lapsed osalesid projektis
„Märka meid“
Projekt „Märka meid“ on mõeldud teavitus- ja
ennetustööks lasteaia vanematele rühmadele ning
kooliminejatele lastele. Meie elu on nii habras ja me ei tea,
mida toob homne päev. Seepärast soovimegi rääkida
lastele erinevatest ohtudest ja haigustest ning kutsuda
neid ettevaatlikkusele. Eestimaa laps on meile väga kallis!
Soovime muuta projektis osalejate laste ja õpetajate
hoiakuid erivajadustega inimeste suhtes sallivamaks ja
arvestavamaks. Nõusoleku projektis osalemiseks saime
Haljala Lasteaialt Pesapuu.
Meie projektimeeskond jõudis Haljalasse 20. veebruaril.
Väike hirm oli sees, sest teadmatus ligipääsetavuse kohta
teeb muret. Aga oh üllatust, Haljala Lasteaial on perfektne
ligipääsetavus, mida sai meie ratastooli kasutaja Martin
kohe ära proovida. Väga hea mulje jättis nii lastead kui
lapsed koos õpetajatega. Tubli töö, Haljala vald!
Meie projektimeeskonda kuuluvad inimesed, kes
räägivad lastele oma haigusest või juhtunud õnnetusest.
Marge Õun rääkis insuldist ja kuidas pärast seda oma eluga
toime tulla, Helje Allese diabeedist ja selle haigusega
kaasnevatest muredest, Martin Provornikov oma
õnnetusest, mille tagajärjel on ta nüüd ratastoolis, Marika
Anni üsna levinud nahahaigusest - psoriaasist. Lapsed said
mänguliselt ära proovida, kuidas on olla pime, kuidas ühe
käega kirja ümbrikusse panna, ratastooliga sõita, karguga
kõndida. Kõige selle eesmärgiks on, et lapsed oleksid
ettevaatlikud, prooviksid ennetada õnnetusi ning neil
oleks kindel soov püsida terve.
Projekti rahastas Hasartmaksu Nõukogu.
Jääge terveks!
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja Juhatuse
esimees, projekti „Märka meid“ projektijuht

„Märka meid” projektipäev Haljala lasteaias.

Fotod: Riina Tamberg

Pannkoogipäev ja vastlad Aasperes
19. veebruaril tervitas meid Aaspere Külakojas magus
Hoolimata lumepuudusest said vastlad kenasti peetud
pannkoogilõhn - kõik olid oodatud pannkoogipäevale. Kui ja nüüd ei ole muud, kui jääda ootama kevadisi kokkukõhud suurtest ja väikestest kookidest täis, saime lõbusa saamisi!
vaheldusena meisterdada koostööna ühe naerusuise
Pannkooginäo, mis peegeldas selgelt kõigi osalejate lustPille Sepp
likku meeleolu.
Pannkoogipäev oli heaks
sissejuhatuseks 4. märtsil
toimunud vastlapäevale,
sest nii mõnelgi rahval on
kombeks sel rahvakalendri
pühal just pannkooke süüa.
Meie, nagu head eestlased
ikka, sõime aga õiget hernesuppi ja omatehtud vastlakukleid. Kiitusi kokkadele jagus palju, sest kõik oli algusest lõpuni isetehtud ja
maitses imehea!
Vastlapäevakombestiku
kohaselt proovisime ka vurridele hääle sisse saada.
Katsetamiseks oli nii kondivurr kui ka tänapäevasem
nööbivurr. Kui aus olla, siis
ega see vurritamine kõige
lihtsamalt läinudki. Pidi ikka
tükk aega proovima, enne
kui tunnetuse kätte sai.
Pannkoogipäev Aaspere Külakojas.
Foto: Pille Sepp
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Haljala Gümnaasiumi
lastevanemate üldkoosolek
Haljala Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek
toimub 16. aprillil, kell 19.00 kooli aulas.
Külas on psühholoog Riina Türkel.
Olete oodatud osalema!

Jaagupäevaball
Jaagupäevaball toimub 25. aprillil. See on õpilasüritus,
kus osalevad Haljala Gümnaasiumi 7.-12. klassi õpilased ja
õpetajad, oodatud on ka kooli vilistlased.
Pidu toimub Haljala rahvamajas. Peo algus kell 18.00,
lõpp kell 22.00.
Kavas on klasside tantsunumbrid, lauljate esinemised,
kooli bändi etteaste ja üllatused. Suupisteid müüb
Perepubi. Pidu on ilma alkoholita.
Osalemissoovist palun teatada tel. 325 0900 või epostile kool@haljala.ee.

Tulekul on riigieksamite aeg
Nagu igal aastal, ei pääse ka nüüd abituriendid eksamite
kadalipust. Juba 30. aprillil kell 10.00 ootab neid katsumus
eesti keele eksami näol.
Riigieksameid, mida gümnaasiumi lõpetaja peab positiivselt sooritama, on kolm. Lisaks eesti keelele ka inglise
keel ning matemaatika. Need eksamid toimuvad vastavalt
5.-6. mail ning 23. mail. 20. jaanuariks pidi valik olema
tehtud ka koolieksami osas. Koolieksam on teadmisteproov, mille õppeained, vormi, toimumise aja, hindamise
korralduse ja kasutatavate abimaterjalide üle otsustab
kool.
Soovime abiturientidele teravat mõistust ja nobedat
sulge!

Haljala Gümnaasium lisab
õppekavasse uue valikaine
Haljala Gümnaasium on alati jaganud veendumust, et
haridus on tervik, mis ühendab endas inimese vaimu ja
keha, tarkuse ja tervise. Alates 1. septembrist 2014 saab
Haljalas õppida süvendatult valikainet korvpall.
Teadmisi jagavad kogenud treenerid ja koolitajad. Kahe
aasta jooksul läbib õpilane väljaku- ja lauakohtuniku, sporditeooria ja treeneri kursuse. Toimuvad treeningtunnid ja
kooli võistkond osaleb üleriigilistel võistlustel.
Koolil on toimiv õpilaskodu, mis jagab sama maja Haljala
Noortekeskuse ning õppeköögiga. Koolihoone ning õpilaskodu vahetus läheduses asuvad välijõusaal, staadion,
võrkpalliväljak, võimla, skeitpark, rularada ning multifunktsionaalne palliplats.

Korvpallihuviline noor!
Treeni koos meiega!
Saa kohtuniku ja lauakohtuniku tunnistused!
Saa esimese kategooria treeneriks!
Osale meiega Eesti meistrivõistlustel!
Vastuvõtt toimub Haljala Gümnaasiumi vastuvõtmise
korra alusel, vaata kooli kodulehte www.haljala.edu.ee

Haljala kihelkonna 775.
aastapäevaks ilmub
ajalooraamat
Hea vallakodanik, 2016. aastal tähistame Haljala kihelkonna 775. aastapäeva. Seoses sellega oleme eesmärgiks
seadnud väärika ajalooraamatu väljaandmise. Kutsume
üles meie rikka kultuuri ja ajaloo talletamiseks esitama
vallavalitsusele vanu mälestusi, fotosid ja postkaarte.
Palume esitada võimalusel materjalid vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Rakvere mnt 3, Haljala. Fotod ja
postkaardid tagastame nende esitajatele.

Haljala Valla Sõnumid
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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„Vaimude tund Pihuveres“
„Vaimude tundi Pihuveres“, aja- ja koduloolist kompositsiooni Pihuvere naistest ning nende elutööst Eesti
ajaloo taustal, mängiti 20. veebruaril Haljala päevakeskuses.
Nõnda-nimetatud Vaim (mängis Salme Heinla, ühtlasi
näitemängu autor) kutsus Pihuvere talutuppa kõigepealt
Mathilde Vimbergi (1867-1949), Pihuvere perenaise (mängis Malle Laos). Mathilde ja Vaimu dialoogi kaudu avanes
kunagise Pihuvere suurtalu lugu: elumaja, tööliste maja,
loomalut, hobusetall, ait, rehi, tiigi ääres vesiveski, teisel
pool teed tuuleveski. Oli suur aed 40 õunapuuga ning park.
Peeti kauplust. Mathilde oli haritud naine, teeninud mõisas
guvernandina ning valdas saksa ja vene keelt, mängis klaverit. Mathilde oli Haljala ümbruses lugupeetud perenaine
ning võttis oma õlule noorte neidude harimise. Pihuveres
toimusid koka- ja käsitöökursused, õpiti kangast kuduma.
Eri stseene aitas siduda tegelane Naine raamatuga
(mängis Raili Aros), kes seostas Pihuvere ja Haljala kandi
elu laiemalt Eesti ajaloos toimunuga.
Et Pihuvere talus korraldati peoõhtuid ning perenaine oli
väga külalislahke, siis päevakeskuse rahvatantsijad oma
seltskonnatantsudega ja Viivi Vooranna pillimäng tõid
etendusse vastavat meeleolu. Vaheajal pakuti publikule
piima-leiba või või meega, nagu Pihuveres ikka kombeks.
Järgmisena elustus Vaimu poolt välja kutsutud Ebba
Saral-Vimberg(1890-1942) (mängis Urve Vogt). Saanud esimese hariduse emalt ja koduõpetajatelt, õppis Ebba Helsingis käsitöökoolis ja 17-aastase neiuna alustas nais-

käsitöö propageerimist:
korraldas käsitöökursusi ja
näitusi, oli „Käsitöölehe“
toimetaja ja „Taluperenaise“ kudumisosakonna
toimetaja. Oma käsitööoskusega äratas tähelepanu laiemaltki, tema kootud kardinad sobisid Rootsi
kuninga lossi Stockholmis.
Neid käis Ebba ise üles
riputamas.
Ebba Saral-Vimberg oli ka
poliitikas aktiivne: ta oli Ebba Saral 50-aastane.
naiskodukaitse juhtivaid te- Rahvaleht 9.mai.1940, nr106
gelasi, kutsus ellu naisorga- http://blog.iidadesign.eu/
nisatsioonid Lasteabi, Ühisabi, Kodusüda, eesmärgiga toetada vaesemate perede lapsi. Ebba Saral-Vimberg küüditati
1941 ja hukati 1942.
Pihuvere naiste ja Vaimu dialoogid vaheldusid ühislauludega Ahti Bachblumi kaasabil. Eriti emotsionaalselt mõjus
Ahti esituses laul „Eesti muld ja eesti süda“. Südamlikult
esinesid lasteaialapsed Ruti Tasuja juhendamisel.
Etendus oli pühendatud Eesti Vabariigi 96. aastapäevale
ning pakkus pealtvaatajatele sügavalt isamaalise elamuse.
Publiku nimel Elve Bergstöm ja Külli Heinla

Aasta algusest käivitus Perepubi Kinoklubi
Haljalas on taas võimalik kino vaadata, seekord siis hoopis hubasemas õhkkonnas - nimelt Perepubis. Kinoseansid
toimuvad vähemalt korra kuus, alates veebruari algusest
on Haljala inimestel olnud võimalus osa saada juba kuuest
Kinoklubi seansist.
Filmivalik on seinast seina, kindlasti leiab midagi endale
igas eas külastaja – kavas on märulit, multikaid, komöödiaid, perefilme, väärtfilme, neid nii Eestist kui kaugemalt.
Vaatajaid mahub saali korraga vähemalt 40, suurema huviliste hulga korral saab alati aga seansse korrata. Kinoklubi
külastajatele pakume piletihinna sees ka sooja teed, millele
saab menüüst endale sobivat filmi ajaks kõrvale näksimiseks leida.
Pilet Perepubi Kinoklubi filmiseansile maksab 2 € ning
igal seansil loosime pileti ostnute vahel välja 2 tasuta piletit
vabalt valitud Kinoklubis linastuvale filmile. Infot järgmiste
filmide kohta saab vaadata meie Facebooki-lehelt
www.facebook.com/perepubi, samuti on kuulutused väljas
Perepubi välisuksel ja Haljala poe kuulutustetahvlil. Ja alati
võib pubist läbi astuda ja küsida.
Perepubi Kinoklubi korraldajate ettekujutus kinoõhtute
tulevikust on eelkõige mõnus-muhe klubi-istumine, sellest

ka tegelikult ettevõtmise nimi - Perepubi Kinoklubi. Klubis
osalemiseks ei ole mingeid piiranguid, osalema on oodatud kõik filmihuvilised lähemalt ja kaugemalt.
Pärast filmi on klubilised enam kui oodatud veel rahulikult paigale jääma ja nähtud filmi üle arutlema, mõtlema
millist filmi järgmistel kordadel kavasse võtta või veeta
kaaslasega hoopis mõnus pubiõhtu.
Muidugi jätkame igapäevaselt Perepubi põhitegevustega
- pakume argipäevadel soodsa hinnaga päevatoite, värskeid saiakesi-pirukaid ning kooke ja kohapeal tellimusena
valmistatud maitsvaid roogasid meie menüüst. Ettetellimisel valmistame kooke, kringleid ja suuremaid koguseid
pagaritooteid. Samuti saab meie juures pidada erinevaid
tähtpäevi ja toitu kaasa tellida nii peolaua katmiseks kui ka
lihtsalt näiteks lõunasöögiks.
Perepubi pakub võimalust pidada õduses keskkonnas nii
erinevaid töökoosolekuid kui ka seminare – vajalik tehnika
on olemas.
Rohkem infot www.perepubi.ee
Meeldivaid hetki meie juures,
Teie Perepubi

Eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalikud arutelud
Lääne-Viru Maavalitsus korraldab Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustava jalg- ja jalgrattateede
teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja
avalikud arutelud
Teemaplaneering on algatatud Lääne-Viru maavanema
12. septembri 2013 korraldusega nr 593.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine jalgrattateede ja jalgrattamarsruutide kavandamise eesmärgil; kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi
osakaalu tõstmine igapäevases liiklemises ning liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse parandamine. Planeeringualaks on kogu Lääne-Viru maakonna territoorium.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Lääne-Viru
Maavalitsus ning koostab Artes Terrae OÜ. Planeering
koostatakse koostöös Lääne-Virumaa omavalitsustega,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ja SA-ga Lääne-Viru
Arenduskeskus.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
toimub 14. aprillist kuni 27. aprillini. Teemaplaneeringu
eskiislahendusega on võimalus tutvuda Lääne-Viru
Maavalitsuse veebileheküljel
http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud
või tööaegadel Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5,
Rakvere) kabinet 40 ning Lääne-Viru maakonna linna- ja
vallavalitsustes.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud
toimuvad 29. aprillil Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi
5, Rakvere) algusega kell 15.00 ning 30. aprillil Ebavere
Tervisespordikeskuses (Ebavere küla, Väike-Maarja vald)
algusega kell 15.00.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid Lääne-Viru Maavalitsusele, aadressil Kreutzwaldi 5 , 44314 Rakvere või ekirjaga info@laane-viru.maavalitsus.ee.

Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonnast (Jaan Kangur, tel. 3258015, e-post
jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee).
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Ida päästekeskus kontrollib
kodudes tuleohutust

Ida päästekeskuse inspektorid kontrollivad märtsis eluhoonetes tuleohtusunõuete täitmist, sh suitsuanduri olemasolu, elektrisüsteemide ja küttekehade korrasolekut.
Kolme möödunud kuu (detsember- veebruar) jooksul on
tules hukkunud 28 inimest, neist seitse Virumaal. Enamikel
juhtudel puudus eluhoones suitsuandur või see ei olnud
töökorras. See asjaolu on pannud Päästeameti eluhoonete
kontrollimisele suuremat tähelepanu pöörama. Päästeamet kontrollib eluhooneid aastaringselt, kuid märtsis
kontrollitakse eluhooneid intensiivsemalt.
Ida päästekeskuse juhi asetäitja Marti Siimu sõnul on
rõhk suitsuandurite kontrollil, aga olulised on ka korras
kütteseadmed ja elektripaigaldised. „Tulekahju ei teki suitsuandurist ja see ei hoia ka tulekahju ära, peamised põhjused on hooletus ja katkised seadmed.“ Suitsuandur annab
varakult tulekahjust teada ja seeläbi päästab elu ja suuremast varakahjust.
Kontrolli käigus vaadatakse üle kortermajade trepikojad,
pööningud ning keldrid. Tulekahju puhkemise korral on trepikoda enamasti ainus evakuatsiooni tee. Ühiskasutavates
ruumides ladustatud esemed ohustavad nii kortermaja elanikke kui ka tuld kustutama tulnud päästjaid. „Suitsuses
keskkonnas sõltub inimeste elu minutitest ja seetõttu on
oluline, et tee hädas olijani oleks takistusteta,“ põhjendab
Siim ühiskasutavate ruumide korrasoleku vajadust.
Tuleohutusnõuete rikkumise korral annab seadus õiguse
karistada, näiteks suitsuanduri puudumise või selle vale
paigalduse eest võib valdajat karistada kuni 1200 eurose
trahviga.
Tuleohutuskontrolli tegevad ametnikud kannavad
Päästeameti eraldusmärkidega riietust ja esitavad punast
värvi töötõendi, millel tagumisel küljel on Päästeameti vapi
kujutisega hologramm.

Südamenädal Haljalas
Sellel aastal tähistatakse Eestis juba 22. korda südamenädalat. Liikumisaasta raames jätkame südamenädalat
üleskutsega Haljala valla elanikele „Sinu sammud loevad“,
mis toimub 07.-13. aprill 2014. Kõik valla elanikud on oodatud täitma liikumispäevikut (kõnd, ujumine, rattasõit, pallimängud jne.) Eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu oma
elustiilile ning tõsta nende teadlikkust südameveresoonkonna haigustest ja nende ennetamise võimalustest. Pöörata tähelepanu füüsilisele aktiivsusele, sealhulgas vähesele liikumisele kui ühele südamehaiguste riskifaktorile.
Tehes muudatusi oma eluviisis - olles füüsiliselt aktiivne
ja toitudes tasakaalustatult, on võimalik pikendada eluiga
ning vähendada kehakaalu. Südamehaiguste ennetamisele
ja stressi vähendamisele aitab kaasa lisaks ülekaalu vähendamisele ka suitsetamisest loobumine ja piisav puhkus.
Siinkohal üleskutse kõikidele valla elanikele - teeme seda
koos! Kõik teavad, et alati on parem, kui su kõrval on hea
sõber, kellele saad toetuda raskel hetkel.
Haljala vallas toimub südamenädala liikumisüritus 07.13. aprill 2014. Kohtume 07.04 kell 19.00 Haljala võimla
ees, tulla võivad kõik (kepikõndijad, jalgratturid, jooksjad,
harrastussportlased) ning alustame nädalat ühiskõnniga,
samal ajal jagame laiali liikumispäevikud, mida tuleb kõigil
osalejatel täita. Iga päeva õhtul on plaanis erinevad üritused, täpsem ajakava on üleval märtsi kuu lõpus valla facebooki lehel ja valla kodulehel.
Kõikidel liikumissarja osalejatel palume oma nimi kirja
panna aadressil kristiina.tanavots@haljala.ee või helistades
telefonil 51 31 430.
Osavõtt on kõikidele tasuta. Kõik, kes läbivad päevas
vähemalt 8000 sammu, ootab väärikas auhind!
Korraldaja ja lisainfo: Kristiina Tänavots, Haljala
valla spordijuht. Tel 51 31 430.
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 27.02. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Urve Kingumets, Rainer
Lille, Olev Lipp, Peeter Orgmets, Margus Punane,
Aleks Strazdin, Anti Tõld, Greete Toming, Tiit Toming.
Istungilt puudusid: Siiri Heinpõld, Kalju Kivistik, Jaan
Meerits, Koidu Saamot ja Riina Tamberg.
Otsustati: 1. osaleda Maanteeameti Ida regiooni projektis “Riigimaanteede 17177 Haljala - Käsmu km 1,26
ja 17174 Rõmeda - Põdruse km 11,40 asuva ristmiku
Haljala I ringristmikuks ümberehitamine“ ja vajadusel
projekti kaasfinantseerida;
2. muuta Haljala valla 2014. aasta kinnitatud eelarve
investeerimistegevusi.
Haljala Vallavolikogu istungil 18.03. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Margus Punane,
Koidu Saamot, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Rainer Lille, Jaan Meerits, Peeter
Orgmets, Aleks Strazdin, Riina Tamberg ja Greete
Toming.
Otsustati: 1. nõustuda Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ KSH programmi eelnõuga;
2. võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale
kuuluvad korteriomandid Trahteri tee 5-9, ja Trahteri
tee 7-9 Aaspere külas;
3. algatada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2014-2026;
4. võtta vastu Haljala valla jäätmekava 2014-2020.

Spordikalender

AS HALJALA SOOJUS teatab, et alates 1. aprillist 2014 kehtivad AS Haljala
Soojus teeninduspiirkonnas (Haljala, Aaspere, Essu) alljärgnevad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad:
Teenuse nimetus

Teenuse hind
käibemaksuta

Teenuse hind
käibemaksuga

Tasu võetud vee eest
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest (I grupp)
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest (II grupp)
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest (III grupp)
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest (IV grupp)
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest (V grupp)

1,50 €/m3

1,80 €/m3

1,05 €/m3

1,26 €/m3

1,33 €/m3

1,60 €/m3

1,66 €/m3

1,99 €/m3

2,04 €/m3

2,45 €/m3

2,44 €/m3

2,93 €/m3

Alus: Konkurentsiameti otsus 13.02.2014 nr 9.1-2/14-003

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 19.02.2014
1. Nõustuti uute veevarutuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamisega alates 01. aprillist 2014.a.
2. Määrati toimetulekutoetused kaheksale toetust vajavale
isikule kokku summas 1816,55 eurot, ühekordne sotsiaaltoetus üheksale toetust vajavale isikule kokku summas 770
eurot, toetus Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendusele 2014
aasta töö toetamiseks summas 50 eurot ja toetus LääneVirumaa Suurte Perede Ühendusele 2014. aasta töö toetamiseks summas 50 eurot.
3. Määrata kahele toetust vajavale isikule tasuta koduhooldusteenus.
4. Väljastati projekteerimistingimused tootmishoone projekti koostamiseks Essu külas Mõisa tn 2 kinnistule.
5. Tehti muudatused Haljala Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise korras.
6. Pikendati Osaühing KT Medicor esitatud vaide läbivaatamise tähtaega 30 päeva võrra.
7. Tehti volikogule ettepanek toetada Haljala aleviku ringristmiku projekti rahastamist ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 12.03.2014
1. Nõustuti Metsvindi tee 3, 3a ja 3b liitmisega üheks
katastriüksuseks Metsvindi tee 3.
2. Väljastati raieluba seitsme kase raideks Haljala alevikus
asuval Tallinna mnt 9 kinnistul.
3. Algatati Haljala alevikus Rakvere mnt 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu
lähteülesanne.
4. Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2014-2026 koosta-

mine.
5. Tehti volikogule ettepanek Haljala valla jäätmekava
2014-2020 vastuvõtmiseks.
6. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Veskijärve tn välisvalgustuse rajamine lõigul M73-M68“, määrata
riigihanke eest vastutavaks isikuks majandusspetsialist
Marko Teiva ja määrata pakkumuse tagatiseks 1000 eurot.
7. Otsustati anda KT Medicor OÜ`le alates 01. maist 2014
tähtajatult üürile Haljala vallale kuuluvad äriruumid, aadressil Haljala alevik, Rakvere mnt 12.
8. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse
Uus tn 4a Haljala alevik pindala, sihtotstarve ja kasutuspiirangud.
9. Anti kirjalik nõusolek põllumajandussaaduste hoidmiseks vajaliku rajatise püstitamiseks Kisuvere külas Kooli
kinnistule.
10. Anti kirjalik nõusolek majapidamisabihoone püstitamiseks Essu külas Antsu tn 3 kinnistule.
11. Anti kasutusluba Essu külas Pargi tn 22 paiknevale
elamule.
12. Väljastati projekteerimistingimused:
Kandle külas Kopliotsa kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamise projekti koostamiseks;
Haljala alevikus Schönbergi tee 8 kinnistule abihoone ja juurdepääsutee projekteerimiseks;
Haljala alevikus Tiina alajaama fiider F4 õhuliini
demonteerimise ja maakaabelliiniga asendamise projekti
koostamiseks;
Varangu mõisa keldrihoone, väliskommunikatsioonide ja piirdeaia projekteerimiseks;
Aaspere, Kärmu ja Liiguste külas ELA072 Vihasoo-

Viitna-Kadrina mikrotorustiku fiiberoptilise sidekaabli
paigaldamise, tööprojekti koostamiseks;
13. Kinnitati Tatruse külas asuva Prügila kinnistu ja Essu
külas asuva Tammispea tee 15b kinnistute võõrandamise
tingimused.
14. Tehti volikogule ettepanek võõrandada enampakkumise korras Aaspere külas asuvad Trahteri tee 7-9 ja
Trahteri tee 5-9 korteriomandid.
15. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Maheda
tänava aluse maaüksuse pindala, sihtotstarve ja piirangud.
16. Nõustuti Haljala aleviku ringristmiku alla jäävate maaüksuste jätmisega riigi omandisse.
17. Otsustati lihtmenetlusega riigihange „Tallinna mnt
kõnnitee rajamine pikett 0+75 kuni 3+00“, määrata
riigihanke eest vastutavaks isikuks majandusspetsialist
Marko Teiva ja määrata pakkumuse tagatiseks 1000 eurot.
18. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse
hüvitamiseks.
19. Kehtestati kuni 01. maini 2014.a. üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld järgmistel valla
kohalikel maanteedel: Pehka tee, Aaviku tee, Veltsi tee,
Haljala-Võle tee (endise Avido tee osas), Sauste-Vanamõisa
tee, Jalumäe tee, Allaste tee, Lehise tee ja Kärmu tee.
20. Tehti volikogule ettepanek nõustuda Lääne-Viru Maavalitsuse poolt esitatud Lääne-Viru maakonnaplaneeringu
2030+ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi kavaga.
*Kõik Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse määrused on
kätte saadavad www.riigiteataja.ee
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Õnnitleme vanemaid...

Naistepäevapidu Varangu seltsimajas

Kristel Širogorova

Kuna ilmataat tänavu liulaskmist ei soosinud, otsustas Varangu Külaselts traditsioonilise vastlapäeva asemel hoopiski naistepäeva
tähistada. 8. märtsil olid
kõik oodatud seltsimajja
peoõhtule.
Kõigepealt sai vaadata
näitemängu „Külaline Philadelphiast“ Haljala näiteringi
esituses. Saal oli rahvast
sõna otseses mõttes puupüsti täis, sest isegi istekohti ei jätkunud. Lugesime
kokku ligi 70 inimest. Oli
lausa võhivõõraid, kes olid
tulnud ainult etendust vaatama ja hiljem pidusse ei
jäänud.
Peale etendust istuti lauda. Naised said nostalgilise
üllatuse osaliseks, kui igaühele kingiti punane nelgiFoto: Urve Kingumets
õis. Pidulisi tantsitasid Nelgid on alati kuulunud naistepäeva juurde.
lõõtspillide saatel Raivo Nurmsalu ja Kert Krüsban. Tantsu- tulevad kaasa ka sõbrad ja sugulased, tullakse Essust,
pauside ajal sai iga laudkond näidata oma teadmisi vikto- Haljalast, Seljalt ja Rakverest. Hea meel on tõdeda, et meie
riinis, mille läbivaks teemaks oli päevakohaselt „naised“. seltsimaja on omaks võetud, sest selgi korral lahkusid viiMeeste ja naiste võistkonnad aga said omavahel mõõtu mased pidulised alles südaööl.
võtta osavuses ja kiiruses. Loomulikult ei puudunud ka
auhinnad.
Urve Kingumets
Tundub, et rahvale meeldivad meie peod, sest omadega
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

16.märtsil tähistas Eve Sisa oma juubelit
ning avas rahvamajas näituse „Kutse”

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Omame 20-aastast
kogemust.
Tel 50 45 215,
51 45 215,
info@est-land.ee,
www.est-land.ee
Eve Sisa oma näituse avamisel.

Märts 2014

Foto: Tauno Jõeveer

Ostan nõukaaegseid fotoaparaate, objektiive ja
vanemaid postkaarte, fotosid. Tel: 56655551

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
26.03. 19.00. Komöödiateatri külalisetendus
“Ho(s) tell”
28.03. 19.00. Kevadine salongiõhtu. Esinevad rahvamaja taidluskollektiivid. Laudade broneerimine
tel.3250444. Tantsuks mängib ansambel Mahe.
03.04. 19.00. Maire Aunaste Live Comedy Show/
Äraaetud, kuid ülesmukitud.
12.04. 19.00. Kontsert "Unelaulud". Esitaja Rakvere
Teatri meesansambel meesansambel RAMM. Pilet 4.eurot
14.04. 19.00. Vana Baskini Teatri menukomöödia "Meie
esimene miljon". Piletid eelmüügis.
23.04. 21.00. Jüriöö jooks rahvamaja juures
24.04. 16.00. Kirjandusklubi raamatukogus. Kohtumine
kirjanik Avo Kulliga
24.04. 16.30. Haljala lasteaed Pesapuu laste lauluetendus "Enteli-Tenteli laulud"
25.04. 16.00. Gümnaasiumi Jaagupäeva pidu
30.04. 19.00. Haljala valla sünnipäevapidu. Kavas pidulik kontsert-aktus. Tantsuks mängib ansambel MusaBox.

Mariliisa Širogorova
05.03.2014
Marite Ende ja Ergo Elbra
Eliise Elbra
11.03.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi
92
Ellen Rahn

05. aprill

Kõldu

86
Helju Iva

25. aprill

Vanamõisa

85
Virve Terno

14. aprill

Haljala

83
Helve Arvik

17. aprill

Haljala

82
Harry Veldi

01. aprill

Haljala

81
Meeri Ruut

09. aprill

Võle

80
Elvi Männik

08. aprill

Sauste

75
Klavdia Tomel
Linda Hensen
Valter Floren
Tiiu Suurkivi
Ain Linkreim

15. aprill
18. aprill
19. aprill
19. aprill
24. aprill

Idavere
Varangu
Essu
Haljala
Haljala

70
Evi Klais

15. aprill

Haljala

65
Nikolai Filin
Aivi Pentinen
Edgar Sikka
Urve Orgus

01. aprill
07. aprill
17. aprill
21. aprill

Haljala
Essu
Lihulõpe
Kavastu

60
Jaak Aldur
Sirje Kruus
Tiina Kungla

05. aprill
11. aprill
21. aprill

Kandle
Kärmu
Haljala

55
Aleksandr Reineberg
Virgo Karton
Kaida Haug
Raudo Eevald

04. aprill
09. aprill
15. aprill
27. aprill

Aaspere
Pehka
Lihulõpe
Kandle

50
Aleksei Stepanov
Leonhard Unt
Kalle Kuzma
Marje Kingumets
Urmas Sandberg
Anu Inno
Agu Semjonov
Ede Nimmo
Krista Kõue

08. aprill
10. aprill
12. aprill
12. aprill
16. aprill
23. aprill
26. aprill
27. aprill
30. aprill

Põdruse
Essu
Essu
Põdruse
Aaviku
Haljala
Haljala
Haljala
Lihulõpe

Malle Nurk
15.04.1953 - 02.03.2014
Ene Länts
26.06.1944 - 01.03.2014
Hilga Võidula
08.08.1928 - 01.03.2014
Lembit-Mihkel Tammekand
07.01.1933 - 05.03.2014
Lembit Koppen
13.12.1937 - 28.02.2014
Maret Tasa
27.06.1947 - 10.03.2014
Rainer Viljat
06.02.1993 - 10.03.2014
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Vahur Saun
19.05.1963 - 13.03.2014

