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Haljala lapsed osalesid valla sünnipäeval
Teatavasti on oluline aastaarv Haljala ajaloos 1917, mil
kirikuõpetaja Nurme eestvedamisel moodustati Haljala
vald. Praegune Haljala valla territoorium moodustus
Haljala külanõukogu baasil. Valla staatus omistati Haljala
küla RSN TK-le 30. aprillil 1992. aastal. 30. aprill ongi valla
sünnipäev.
Kui abituriendid istusid 30. aprillil kell kümme eksamilaua taha, et lahendada oma esimese riigieksami, eesti keele eksami ülesandeid ning panna kirja kõige tuumakamaid
ja huvitavamaid mõtteid, kogunesid 1.-6. klassi õpilased
ning lasteaia lapsed vallamaja ette. Algas orienteerumismäng: iga klass sai omale kaardi, kuhu märgitud kontrollpunktid, mis tuli üles leida ning täita seal ettenähtud ülesanded. Nii külastati noortekeskust, vallamaja, lasteaeda,
kus mängiti ja tantsiti. See oli väga lõbus ning vahva! Astuti
sisse kirikusse ning kuulati Margus Punase juttu. Palliplatsil
täideti muidugi sportlikke ülesandeid 11. klassi õpilaste
Aleks Strazdini ja Toomas Vareki juhendamisel.
Kontrollpostid läbitud, jõudsid kõik õpilased rahvamajja, kus valmistati sünnipäevale sobivaid loosungeid.
Pärast oli vahva ühises rongkäigus marssida vallamaja
juurde. Lapsi tervitas vallavanem ning õpilasesinduse juht
Sven Rannar. Sünnipäevakommi jätkus kõikidele.
Külli Heinla

Fotod: Maris Maripu

Haljalas tähistati Euroopa
päeva
9. mail, kui kogu Euroopas tähistatakse Euroopa päeva,
oli Haljala gümnaasiumis külas Margus Rahuoja, Euroopa
Komisjoni Siim Kallase kabineti vanemnõunik. Külaline tutvustas eluolu Brüsselis, kus ta on elanud juba 10 aastat
ning end üsna mõnusasti sisse seadnud. Rahuoja tutvustas
ka Euroopas õppimise võimalusi ning võrdles koole Eestis
ja Brüsselis. Näiteid oli tal hea tuua, kuna ta enda poeg on
just lõpetamas gümnaasiumi välismaal. Eriti rõhutas diplomaat keelte õppimise tähtsust, kuna headeks väljavaadeteks tulevikus peaks tema sõnul oskama 5-7 võõrkeelt.
Kohtumise teises osas toimus Kuldvillaku põhimõttel
viktoriin, kus võtsid mõõtu 9., 10., ja 11. klassi esindused.
Teadmisteproovi viis läbi 12. klassi hõbemedali kandidaat
Meelika Gitška. Ekspertideks vastuste andmisel olid
Margus Rahuoja ja vallavanem Leo Aadel, kelle teadmisi
Euroopa Liidu teemal said omakorda hinnata ka õpilased.
Näiteks mõned küsimused: Selles riigis puuduvad mutid
ja maod, riigi sümboliks 4-leheline ristik (Mis on Iirimaa).
Antiik-Kreekas oli selle puu maharaiumine karistatav surmanuhtlusega (Mis on oliivipuu). Leedulased usuvad, et
loomad saavad sellel kristlikul pühal kõnevõime ja palvetavad (Mis on jõulud).
Kõige enam meeldis Margus Rahuojale küsimus, mis
puudutas soomlasi - seda toiduainet tarvitavad soomlased
aastas ühe inimese kohta 13,7 liitrit (Mis on jäätis).
Euroopa päev lõppes Haljala rahvamajas meie oma kooli
ansambli SubDominant ja Ott Leplandi meeleoluka kontserdiga.
30. aprillil külastas 11. klassi ühiskonnaõpetuse tundi
poliitik Jüri Ratas, kes rääkis vabatahtlikkuse ja kodanikualgatuse teemadel.

Talgud Varangul
Varangu talgupäev toimus 26. aprillil.
Seekord oli talgulisi kokku tulnud 27. Mehed
asusid seltsimaja õues küttepuid lõhkuma,
mis olid juba varakevadel pargis saetud ja
seltsimaja juurde veetud. Ikka on seal peale
talve kuivanud ja mahakukkunud puid. Osa
rahvast suundus parki riisuma ja oksi
vedama. Isegi kõige pisemad lõid käed külge.
Töö tehtud, ootas talgulisi maitsev
talgusupp. Aitäh neile, kes kohale tulid ja
suure töö ära tegid.
21. juunil algusega 20.00 on kõik oodatud
Varangu parki jaanitulele.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige
Fotod: Urve Kingumets
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Haljala Valla Sõnumid

Haljala Gümnaasiumi lõpuaktused
toimuvad 20. juunil Haljala Rahvamajas.
Põhikooli aktus kell 14.00.
Gümnaasiumi aktus 18.00.

Lastevanemate rahuloluküsitlus
Hea lapsevanem. Haljala Gümnaasium ootab Teid
andma tagasisidet kooli tegevuse ja käekäigu kohta. Selleks tuleks täita kooli kodulehel http://www.haljala.edu.ee/
küsimustik, kus saate hinnata etteantud väiteid ning lisada
ka oma ettepanekuid ja kommentaare. Rahuloluküsistluses
on võimalik osaleda 31. maini.

Kooliaasta viimane nädal Haljala
gümnaasiumis
Esmaspäev, 2. juuni ekskursioonide, matkade päev.
Õpilasliinide bussid ainult hommikul.
Teisipäev, 3. juuni 8.00 Teadmiste teatejooks. Mängudeja spordipäev.
Õpilasliinide bussid väljuvad kell 11.00 bussijaamast.
Kolmapäev, 4. juuni 8.00 Kaitseliidu projektipäev.
Õpilasliinide bussid väljuvad kell 11.00 bussijaamast.
Neljapäev, 5. juuni 8.00-8.45 klassijuhataja tund;
8.50-9.50 kooliaasta lõpuaktus Eesti Õpetaja autähise
juures.
Õpilasliinide bussid väljuvad kell 10.00 bussijaamast.

Vastuvõtt Haljala gümnaasiumi
Haljala gümnaasiumi 2014/15 õa õpilaste vastuvõtt
1. klassi
Lapsevanem esitab 31. maiks vormikohase taotluse, millele lisab:
* ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
* lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
* foto 3x4 cm.
Kaasa võtta lapse isikut tõendav dokument ja lapsevanema isikut tõendav dokument;
Haljala gümnaasiumi 2014/15 õa õpilaste vastuvõtt
10. klassi
Alates 25. juunist 2014 võtame vastu dokumente kooli
kantseleis kella 9.00-13.00.
Individuaalsed vestlused toimuvad 28. juunil 2014.
Juulis 2014 on koolimaja suletud.
Info kooli kodulehel http://www.haljala.edu.ee,
tel. 325 0900

Juunis panevad oma teadmised
proovile põhikoolilõpetajad
Juuni alguseks on abiturientidel eksamid selja taga, põhikooli lõpetajatel on need aga alles ees. 2. juunil pannakse
end proovile eesti keele lõpueksamil, 6. juunil matemaatika
eksamil ning 11. juunil peab lõpetaja tõestama end oma
valitud aines.
Edukaid sooritusi!

BC Haljala korvpallurid on
tegusad
Juba teist aastat järjest osalevad BC Haljala korvpallurid
Vabariigi Meistrivõistlustel Seenioride klassis 40+ ja seda
üsna edukalt. Käesolev hooaeg lõppes maikuu alguses ja
saavutati 4. koht. Ka eelmisel aastal oli tulemus sama ning
medalitest jäi mõlemal korral lahutama võrdsete punktide
juures vaid kehvem korvide vahe. Võidud ja kaotused olid
pooleks ning tulemuse väärtuseks võib esile tõsta seika, et
olime ainus võistkond väljastpoolt Tallinna, kus mängisid
nii endised koondislased kui Korvpalli Meistriliiga kogemustega mängijad. Meie meeskond ei ajanud läbi oma valla
meestega, vaid saime toetust maakonnast ja Tallinnast.
Rõõm on tõdeda, et Haljalas on korvpall endiselt edukas
spordiala, seda nii meeste kui naiste, noorte ja "vanade"
hulgas. Tore, et traditsiooni jätkumist toetab vald materiaalselt ja soosib uue korvpalli klassi loomist Haljala Gümnaasiumisse.
Margus Laigu

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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Kes on Haljala valla värsked aukodanikud?
Sel aastal valiti Haljala vallas neli uut aukodanikku, kelleks on endised vallavanemad Hille Hansaar ja Jüri Sikkut
ning kultuuritöötajad Elve Veldi ja Tiiu Torpan. Aukodaniku
tiitel antakse austuse avaldusena üksikisikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule ning on saavutanud tähelepanuväärseid
tulemusi ja pälvinud üldise tunnustuse. Aukodanik saab
endale aukodaniku tunnistuse, valla suure vapimärgi kandmise õiguse ja tema nimi kantakse valla auraamatusse.
Valla sünnipäeva, 30. aprilli õhtul toimus pidulik üritus
rahvamajas. Päevakohase kõne pidas vallavanem Leo
Aadel. Tunnustati valla aukodanikke. Meeleoluka ja lõbusa
kontserdiga tervitas valda puhkpilliorkester Brassical
Tallinnast. Pakuti sünnipäevatorti ja löödi tantsu.
Kuidas on seotud värsked aukodanikud Haljalaga? Kas
on midagi erilist meenutada? Mida arvavad nad aunimetuse pälvimisest? Millisena soovivad näha Haljalat tulevikus?
Tiiu Torpan, kes on kauaaegne rahvatantsuõpetaja ja
tantsuansambli Segapidi juht, tuli Haljalasse tööle, kui uus
rahvamaja oli juba avatud. „Tulin maja pärast, jäin inimeste
pärast. Aga seda pean ütlema, et maja on endiselt kõige
ilusam Lääne-Virumaal. Nende aastatega ei ole juurde ehitatud ühtegi korralikku kultuurimaja.“
Rahvatantsu juhendab Tiiu 1985. aastast ja eriliseks on
selle töö teinud ikka inimesed. „Ja põnevad välisreisid.
Need annavad laengu pikaks ajaks,“ ütleb Tiiu. Sel aastal
lähevad tantsurühmad tõenäoliselt viimast korda oma senise treeneriga tantsupeole. „Trennide tegemine täiskasvanutega on keeruliseks läinud. Kes on tööl, kes välismaal,
inimestel on kogu aeg nii kiire ja vaba aega vähe.“
Haljala aukodanikuks olemisest ei oska Tiiu kohe midagi
arvata, sest leiab, et ta pole seda äragi teeninud.
Elve Veldi, Haljala vallaraamatukogu juhataja, saabus
Haljalasse bussiga 1972. aastal. Ta kõndis teeristist keskuse poole ja imestas, kui ilus allee teda vastu võttis ja kui roheline paik on Haljala. „Ma olen Väike-Maarjast pärit, aga
Haljala hakkas mulle kohe meeldima. Siin tundus VäikeMaarjaga võrreldes nii ilus ja siia tahtsingi jääda. Siin ma
abiellusin ja sündisid mu lapsed. Meile mõlemale Harryga
on Haljala koduks olnud ja siia oleme otsustanud ka jääda.“
Elve ei ole aga alati kultuuritöötaja olnud - 1979. aastani
oli ta Haljala biotsehhis laborant ning aastatel 1979-1990
Viru kolhoosi ametühingu esimees. Alles peale seda sai temast Haljala rahvamaja juhataja ning alates 1999. aastast
on ta olnud Haljala raamatukogu juhataja.
Omaette huvitavaks peab Elve kõik töökohti. „Kui ma laborandina töötasin, oli ehmatavaks kogemuseks suur naistekollektiiv, ma polnud enne sellisega kokku puutunud.
Rahvamaja juhatajaks olemine sattus keerulisse ja raskesse
aega. Kolhoos kadus ära, maja lagunes, rahalisi vahendeid
oli vähe, taidlejad ei saanud enam käia - keeruline oli teha
kultuuri.“ Nüüdseks on ta Haljalas töötanud 42 aastat.
Aukodaniku tunnuste pälvimisest arvab Elve, et see on
hea, kui tunnustatakse ja meeles peetakse. Ja et Haljala
jääks edaspidigi roheliseks ja inimsõbralikuks, on kauaaegse kultuuritöötaja suur soov.
Hille Hansaar, taasiseseisvunud Eesti esimene vallavanem Haljalas, on sündinud siinsamas Haljala haiglas
(praeguses perearstikeskuses). Lapsepõlv möödus Veskimäe külas, mida külade registris enam aastakümneid olemas ei ole. „Küla on läinud kõige kaduviku teed mitmetel
põhjustel. Säilinud on vaid üks majake, kuid iga kunagist
talukohta meenutavad üksikud põlispuud ja kivihunnikud
kesk lagedat välja. Minu vaimusilmas püsib see külake siiani elavana, nii nagu see mu lapsepõlves oli - igas majas oma
elu.“ Koolis käis Hille Haljalas ja mõne aja möödudes,
1966. aastal tuli ta Haljalasse tagasi tööle, 1969. aastal sai
valmis siin ka oma kodu.
1982. aastast oli Hille Hansaar külanõukogu esimees,
1989 jätkus töö volikogus ning 1992. aasta valimistel enim
hääli saanuna vallavanema ametis.
Kui Hille meenutab, mida erilist on nendest aastatest
meeles, siis leiab ta, et eriline oli kogu see protsess, kuhu
ajalooratas meid pööras – oma riigi ja valla taasloomine.
“Valla õiguste taastamisprotsessis otseselt osalemine,
oma Eesti raha - krooni - vahetuse korraldamine Haljalas,
sõpruslepingu sõlmimine Schönbergi vallaga. Väga eriline
sündmus kogu Haljala jaoks oli 28. juulil 1992, kui siin viibis
õlletehase uue liini avamisel Taani kuninganna Margarethe
II. Minule sai osaks eriline au, sest lisaks maavanemale ja
õlletehase juhatajale esitleti Tema Kuninglikule Kõrgusele
ka mind. See ei unune kunagi.“ Sündmusi, mis meenutamist väärivad, on Hillel tegelikult palju.
Praeguse Haljala kohta arvab endine vallajuht, et areng
on olnud viimastel aastatel väga intensiivne. „Mulle tundub, et praegune tandem, volikogu ja valitsus, veab väga
kindlalt. Neid ootavad ees aina uued projektid, mille jaoks

tehakse tohutult tööd ning osatakse ka raha leida. Sellisena soovin Haljalat tulevikus näha – aina arenevana. Jõudu
ja leidlikku meelt! Eks ole see ju kõigi meie soov, et siin
oleks ka tulevastel põlvedel mõnus ja turvaline elada.“
Tunnustusest rääkides leiab aukodanik, et tema arvates
on igal inimesel pisitilluke vajadus tunnustuse järele – olgu
see siis pai, aitäh, tubli oled või lihtsalt õlalepatsutus. „See
annab justkui kindlustunde ja teadmise, et see, mida teed,
on õige ja läheb teistele korda. Statuut ütleb, et aukodanikuks nimetamine on tähtsaim valla austusavaldus üksikisikule - meie mõistes elutööle. Enda kohta on seda võimatu hinnata, kuid kõik need teised kaheksa pärjatut on ikka
väga väärt seda aunimetust kandma. Südamlikud õnnitlused ja head tervist neile! Minule oli ikka väga ootamatu see
au. Siiras tänu otsustajatele!“
Jüri Sikkut, Haljala kauaaegne vallavanem, on pärit
Jõgevamaalt. Enne Haljalasse tulekut töötas ta 19 aastat
Kadrina EPTs. 1993. aastal valiti ta Haljala vallavanemaks
ning püsis selles ametis 2009. aastani. Vallavanemana töötades tuli ette igasuguseid aegu - nii paremaid kui halvemaid. Raskeimaks ajaks peab endine vallavanem põllumajandusreformi aega, millega kaasnesid paljud jagelemised ja raha tuulde loopimine. Ta leiab, et seda aega oleks
võinud palju mõistlikumalt kasutada.
„Tegelikult oli Haljala vallavalitsuses olemine minu elu
ilus ja tore aeg. Üritasin teha viljakat koostööd kõigi volikogudega. See oli meie kohustus teha valikuid ja langetada otsuseid. Maadlejana panin võistlusel küll vastasele
jala taha, kuid seda ei teinud ma kunagi ametnikuna,“ toob
Jüri Sikkut võrdluse. On ju endine vallavanem olnud tugev
sportlane, tegelenud maadlusega alates 5. klassist ning olnud sel alal ka Eesti meister. Kui volikogusid siiski hinnata,
tõstab Jüri esile head koostööd ajal, kui volikogu esimeheks oli Tiit Altmäe.
Haljala valla tulevik teeb endise vallavanema mõtlikuks:
„Haldusreform ja valdade koondumine on paratamatu.
Milline on Haljala valla tulevik, ei oska praegu ennustadagi.
Küll aga usun, et Haljala kui koht säilib ja soovin, et elu selles areneks. Loodan, et uue kooli projekt saab ellu viidud.
Ma olin valla kahe kooli sulgemise juures, see oli kurb, kuid
lapsi jäi järjest vähemaks ja see raske otsus tuli teha. Olles
õppinud õpetajaks, leian, et kool peab olema tasemel ja
konkurentsivõimeline. Tugev põhikool peaks küll Haljalasse alles jääma.
Jüri rõhutab, et hariduse kõrval peab ka kultuurielu säilima. „Selleks on saanud remontida rahvamaja, et töö seal
võiks jätkuda. Paljudes paikades jäeti rahvamajad unarusse
ja nüüd polegi enam kohti, kus oleks võimalik rahval koos
käia,“ on Jüri Sikkut kurb.
Haljala aukodaniku tiitli omistamise põhimõtetest on
vallavanem teadlik: „Olin ise selle aunimetuse statuudi
loomise juures. Ma hindan seda ja olen tänulik, et nimetus
mulle anti.“
Soovime õnne, tervist ja kauneid elamusi Haljalas kõigile
aukodanikele!
Maiga Parksepp
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 20.05. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Margus
Punane, Peeter Orgmets, Koidu Saamot, Aleks Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Jaan Meerit ja Tiit Toming.
Otsustati: 1. Kuulati Lääne-Viru politseijaoskonna juht
Joel Alla ülevaadet õigusrikkumiste statistikast maakonnas ja Haljala vallas.
2. Kinnitada Haljala valla 2014. aasta esimese lisaeelarve
kogumahuga 30 487 eurot.
3. Võõrandada otsustuskorras Kristiina Sepp`le Haljala
vallale kuuluv korteriomand Trahteri tee 7-9.
4. Muuta Haljala Vallavolikogu 17. märtsi 2009. a määruse
nr 69 ”Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Haljala vallas“.
5. Kehtestada Haljala vallas, Kõldu külas asuva Kõldu
veisefarmi detailplaneering.
6. Võtta kingina vastu Nonna Nurmuhametovalt, Maria
Boitsovalt ja Aleksei Stepanovilt Põdruse külas Kodupaiga kinnistul asuvad korteriomandid.
7. Taotleda munitsipaalomandisse Haljala alevikus asuvad Tervete tänav L1 maaüksus ja Põllu tn 7 maaüksus,
Lihulõpe külas asuvad Lihulõpe tee maaüksus ja Veltsi
tee L1 maaüksus ning Haljala alevikus asuv Uus põik L1
maaüksus.
8. Kuulati infot Haljala risttee piirkonnas toimuvast ehitustegevusest ja Haljala ringtee rajamisest ning kõnnitee
ehitusest Tallinna maanteel.

Teade
OÜ Kesto kogub pühapäeval, 15. juunil 2014.a. Haljala
vallas ohtlike jäätmeid ja kodu-elektroonikat. Vastu võetakse pliiakud, patareid, värvijäätmed, õlijäätmed, õlifiltrid,
ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid, luminestsentslambid, elavhõbe, vanad ravimid, kemikaalid, taimekaitsevahendid, happed, komplektsed elektroonikaseadmed ja
külmikud. Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta! Auto on kell
10.00 - 10.15 Aaspere (keskus, teeristis)
10.30 - 10.45 Haljala (keskus, Tallinna ja Rakvere mnt
teeristis parklas
11.00 - 11.15 Essu (keskus, bussipeatus)
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike aega ja kannatust auto ootamisel. Palume kogumisringil
jäätmed isiklikult üle anda, mitte varem kogumiskohta
kokku viia!
TÄNU
Südamlik tänu abivalmile projektijuhile, Marek Kenkile,
kes toetas väga suurelt meie väikest ehitust. Soovime
edu Teile ja Teie perele.
Maris perega

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.04.2014
1. Määrati toimetulekutoetus seitsmele toetust vajavale
isikule kokku summas 1175,48 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku summas 2852,29 eurot.
2. Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajatoetus.
3. Anti kirjalik nõusolek Veskijärve tn 8 üksikelamu välispiirde rekonstrueerimiseks.
4. Määrati huvihariduse toetus ühele õpilasele kahe huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2013/2014
õppeaastal.
5. Kiideti heaks Kisuvere külas Kuusiku kinnistu 2013. aasta
Hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Kuusiku
mü kanalisatsioon” aruanne.
6. Kiideti heaks Võle külas Lepametsa kinnistu 2013 aasta
Hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „LVirumaa, Haljala vald, Võle küla Lepametsa elektrigeneraatori ja energiasalvestusseadmete paigaldamine” aruanne.
7. Kinnitati alates 01.juunist 2014.a kuni 31.august 2014.a.
Haljala raamatukogu lahtiolekuajaks esmaspäev, teisipäev,
neljapäev, reede 09:00-17:00 ning kolmapäev 10:00-18:00.
8. Väljastati raieluba viie männi, ühe kuuse ja ühe kase raideks Tervete tn 12 kinnistul.
9. Tehti volikogule ettepanek võõrandada Haljala alevikus
Võsu mnt 4 kinnistu ja alghinna määramiseks tellida kinnistu hindamine.
10. Otsustati esitada ettepanek maakondliku jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu eelnõu täiendamiseks lisades I prioriteedi hulka jalgtee pikendamine lõigul Haljala
aleviku piir Võsu mnt kuni Vanamõisa teeotsani.
Vallavalitsuse istungil 30.04.2014
1. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse Lihulõpe tee, pindalaga 6467 m2, sihtotstarve transpordimaa (007 L) 100%.

2. Väljastati ehitusluba OÜ-le Toomemaa Haljala alevikus
Rakvere mnt 26 kinnistule tanklahoone laiendamiseks.
3. Väljastati projekteerimistingimused veesüsteemi ja
kanalisatsioonirajatise rajamiseks Kõrgevälja kinnistule
Aaspere külas.
4. Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus
Metsvindi tee 2 kinnistu elektrivõrguga liitumise projekti
koostamiseks.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 340 eurot Haljala
Gümnaasiumile reisikulude katmiseks seoses õpilaste lähetamisega Saksamaa Liitvabariigis asuvasse Schönbergi
omavalitsusse ajavahemikus 02. - 09. juuni 2014.a.
6. Kiideti heaks vähempakkumise „Haljala valla ÜVK koostamine 2014-2026“ hankedokumendid.
7. Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla 2014
aasta I lisaeelarve muudatusettepanekud (Haljala valla
kinnista-tud eelarve ja lisaeelarve eelnõu on leitav valla
kodulehel www.haljala.ee).
8. Tunnistati avatud hankemenetlusega riigihankel „Haljala
valla varem võetud laenu refinantseerimine“ edukaks AS
SEB Pank poolt esitatud pakkumus.
Vallavalitsuse istungil 07.05.2014
1. Kinnitati Pehka külas asuva munitsipaalomandisse taotlemiseks moodustatava katastriüksuse Lageda tee pindalaks 1672 m2 ja sihtotstarbeks transpordimaa.
2. Tehti volikogule ettepanek muuta sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda selliselt, et esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete pakist ja rahalisest toetusest.
3. Tehti volikogule ettepanek kehtestada Kõldu külas asuva
Kõldu veisefarmi detailplaneering ja esitati vastav eelnõu.
4. Jääda oma esialgse seisukoha juurde ja teha volikogule
ettepanek võtta Põdruse kortermajas olevad korterid vastu

kingina ning esitada vastavad eelnõud uuesti volikogule
menetlemiseks.
5. Info Haljala Spordiklubi projektist Haljala spordi- ja
tervisepargi III etapi teostamisest.
Vallavalitsuse istungil 14.05.2014
1. Esitati Haljala valla 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne volikogule kinnitamiseks (majandusaasta aruanne on Haljala valla kodulehel www.haljala.ee).
2. Anti kasutusluba Kavastu külas Selguse kinnistul paikneva elamu kasutamiseks.
3. Väljastati ehitusluba AS-le Mäo Invest Haljala alevikus
Metsvindi tee 2 kinnistule toitlustushoone rajamiseks.
4. Anti luba MTÜ-l Aaspere Külakoda korraldada avalik üritus „Aaspere jaanituli“ koos avaliku lõkke tegemisega
14.juuni 2014 kella 19.00 kuni 15.juuni 2014 kella 04.00-ni.
5. Seati Haljala valla omandis olevale Tervete tn 10 kinnistule tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus.
6. Esitati volikogule kinnitamiseks Prügila maaüksuse ja
Tammispea tee 15b maaüksuste võõrandamiseks läbiviidud enampakkumise tulemused.
7. Eraldati vallaeelarve reservfondist 1200 eurot Haljala
valla ja Haljala Gümnaasiumi delegatsiooni sõidukulude
katmiseks Vene Föderatsiooni Tveri oblastisse.
Vallavalitsuse istungil 21.05.2014
1. Määrati toimetulekutoetused kuuele toetust vajavale
isikule kokku summas 957,32 ja ühekordne sotsiaaltoetus
kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 420 eurot.
2. Määrati kahele isikule isikliku abistaja teenus ja ühele
isikule hooldus- ja põetustoetus.
3. Väljastati projekteerimistingimused Vanamõisa külas
Nõmme maaüksusele veesüsteemi ja kanalisatsioonirajatise projekteerimiseks.
4.Anti kirjalik nõusolek Võsu mnt 7a väliterrassi rajamiseks.
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Haljala Valla Sõnumid

Mai 2014

Lapsed laulsid võidu

Suvi ootab sportima
Haljala vallas algab jalgratta etapisõit 8. juunil ning kokku
toimub 3 etappi. Iga etapp pakub kaks võimalust - sõita
põhidistants või lühem distants. Lisaks toimuvad ka
lastesõidud.
8. juuni - Jalgrattavõistluse I-etapp - Rahvamaja;
13. juuli - Jalgrattavõistluse II-etapp - Auküla-Aaspere;
10. aug - Jalgrattavõistluse III etapp - Essu-Haljala.
Kohtume 8. juunil kell 12.00 Haljala Rahvamaja ees.
Jälgige reklaame!
Seoses Haljala maakaitsepäevaga toimuvad Haljala
tervisepargis küladevahelised mängud, kuhu on oodatud
kõik Haljala valla külade esindused. Teretulnud on ka
teistest valdadest osavõtust huvitatud. Igasse võistkonda
kuulub 5 liiget.
Kavas on pime võrkpall, naljakas teatejooks, meeskondlik suusatamine, vallatu mäng, pime korvpall. Peale
selle ootame jalgpalli- ja korvpallimeeskondasid omavahel
mõõtu võtma ning selgitame välja sportlikuma küla.
Lisainfo 51 31 430
Kristiina Tänavots
Haljala valla spordijuht

TEADE

Vahetult enne emadepäeva, 10.mail toimus rahvamajas
XIX Haljala Laste lauluvõistlus, millest sellel aastal võttis
osa 34 laululast, kes võistlesid viies erinevas vanuserühmas. Zürii kooseisus Merle Eberhart, Eva Samolberg,
Priit Hummel, Ahti Bachblum ja Margus Punane valisid ka
seekord välja parimad lauljad :
2 - 4 aastased: Osales üks laululaps Marii Lahtvee, kes
tuli ka võitjaks.
5 - 7 aastesed: Tüdrukutest oli parim Nele Limberg, kes
lau-lis laulu „See ei olnud mina“. Poiste arvestuses olid
kõige tublimad Henry Samolberg ja Robin Toiger.
8 - 10 aastased: Selles vanuserühmas oli kokku 12 last.
Tü-tarlaste arvestuses sai kõrgeima koha Miia Vask lauluga
„Muusika ja lapsed“. Ergutuspreemia võitsid Erika Stüf ja
Kadri-Ann Rae. Poiste arvestuses oli kõige parem laulumees Arnis-Avar Sammalpärg.
11 - 13 aastased: Parim tütarlaps Katariina Siilak ja parim
noormees Andry-Sten Tüvi. Ergutuspreemiad said Rahel
Raudsepp, Greete Lee Uukivi, Jan Erik Tamm ja Simo Atso.
14 - 16 aastased: Kõige vanemate laululaste esikoht ja
Haljala Lions Clubi poolt välja pandud 50 eurot võitis Sven
Rannar, kes laulis Tõnis Mägi laulu "Jäljed". Ergutuspreemiad said Berit Delia Lille ja Elis Emma Ranne.
Pealtvaatajad said valida ka oma lemmiku ja teist aastat
järjest võitis lauluvõistluse publiku lemmiku tiitli Miia Vask.
Suured tänud juhendajatele: Ruti Tasuja, Viivi Voorand,
Kelli Pärnaste ja Helena Mäe. Suur, suur tänu ka kõikidele
headele sõpradele, kes toetasid laste lauluvõistlust ning
aitasid laululastele auhindu muretseda. Aitähh teile, Inge
Rahkema, Viru Õlu AS, Baltic Fibres OÜ, Idavere OÜ, Halver
Arendus OÜ, Eleks Agro OÜ, Lions Club Haljala, Haljala
Vallavalitsus, Rakvere Teater.
Rahvamaja

Sven Rannar.

Foto: Maiga Parksepp

Õnnitleme vanemaid...
Eliko Meigas ja Janek Haav
Elijan Haav

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Aaspere Külakoja
Jaanituli
14. juuni kell19.00
Tantsuks mängib ans. Genny
Toimuvad mängud, võistlused
väikestele ja suurtele.

Haljala Vallaraamatukogu on suveperioodil,
1. juuni - 31. august, avatud:
E, T, N, R kell 9.00 - 17.00 ja K kell 10.00 - 18.00.

Tule reisile!
Sellel suvel on plaanis korraldada eakatele kaks reisi.
Ühepäevane sõit Prangli saarele toimub 19. juunil ja 14-15.
augustil oleme kahepäevasel Lääne-Pärnumaa ja Vormsi
reisil.
Kõigil rännuhuvilistel on võimalik saada infot ja end
osavõtuks registreerida valla sotsiaaltöötajate telefonil
3278 226 või 56 566 931.
Kaunist suve!
Urve Vogt, sotsiaaltöötaja

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
01.06. 12.00. Lastekaitsepäeva tähistamine
20.06. 14.00 ja 18.00 Haljala Gümnaasiumi lõpuaktused
23.06. 11.00. Lääne Virumaa Maakaitsepäev rahvamaja
ümbruses. Presidendi võidutule jagamine.
23.06. 19.00. Haljala Jaanituli

96
Stella Tamm
87
Johannes Arikainen
84
Helvi Länts
83
Silvi Toome
Vilma Kivja
82
Ester Penjam
81
Vive Vellak
80
Õie- Miralda Korsten
75
Anne-Liis Veber
Raivo Aros
Malle Floren
70
Urve Põdra
Malle Laos
Maie Trofimova
65
Maia Männik
Evi Põldma
Anne Hallimäe
Mare Kivipalu
Anne Põldmaa
Hele Kossar
60
Harri Kolesnik
Silva Kams
Raivo Reinike
Ülle Pärtel
Kalev Pipenberg
Ellen Lepparu
55
Aili Floren
Meeli Lille
50
Harles Paas
Riina Salmistu
Ruti Urban

Meie
hulgast
on lahkunud ...

15. juuni

Aaviku

24. juuni

Aaspere

11. juuni

Idavere

19. juuni
27. juuni

Haljala
Haljala

16. juuni

Essu

07. juuni

Haljala

20. juuni

Haljala

01. juuni
18. juuni
29. juuni

Haljala
Haljala
Essu

08. juuni
18. Juuni
18. Juuni

Haljala
Haljala
Haljala

08.juuni
08. juuni
09. juuni
16. juuni
20. juuni
30. juuni

Aaspere
Haljala
Haljala
Haljala
Aaspere
Haljala

08. juuni
09. juuni
13. juuni
15. juuni
20. juuni
24. juuni

Haljala
Haljala
Haljala
Essu
Haljala
Aaspere

14. juuni
21. juuni

Haljala
Haljala

03. juuni
07. juuni
29. juuni

Haljala
Essu
Haljala

Olga Liivandi
11.06.1948 - 18.05.2014
Heino Lullu
30.08.1930 - 19.05.2014

