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Tuult purjedesse, 30. lend!
Haljala Gümnaasiumi 30. lend on mulle väga tähtsaks
saanud. Ma tänan teid, tänased lõpetajad, et sain koos
teiega kasvada, ja on vahva, et meie kooliaeg Haljalas on
olnud ühepikkune.
Kallid noored, astuge julgetena edasi. Ikka nalja ja naeruga - kui seda on vaja, ja aktiivsetena, nagu te olete. Teie
olete tänase hetke Haljala kogukonna peategelased. Tehke
läbi iseseisva elu õpetus, sõnastage oma elutõed ja lõimige
mälestustehetked, vaadates tagasi kooliajale. Lapsepõlv
võetakse ikka kaasa hilisemasse ellu. Mälestustest ei tohiks
väsida, sest nendest toitub meie sisekaemus. Ärge unustage sõpru!
Püüdlused viivad teid edasi. Kui vaatate liialt ühele poole, võite sattuda tagahoovi. Vaatate aga teisele poole, võite
avastada terendava silmapiiri ning tajuda lootust pärale
jõuda. Aga eks tõsielus ole ikka nii, et silmapiir nihkub järjest kaugemale. Ärge siis alla andke! Mida ütleb teile ükskord sõna AEG, kas tal on mälu ja kas ta näeb vaeva mäletamisega? Kodunt ära käimise võimalus on hea, kuid veel
parem on see, kui teil on siin maamaja, aiaäär, rohumaa,
meri ja metsarada, mis teid ootavad ja tagasi kutsuvad.
Inimesed toetuvad elus iseenda loodud piltidele reaalsusest. Kujutlege endid ikka usalduse jõesängis voolamas.
Selleks te ju peategelased oletegi.
Ühelegi teisele põlvkonnale ei ole antud elus nii palju vaba aega, kui uutele põlvkondadele ja neil on ka järjest pikenev eluiga. Kaua ela, palju õpi - ütleb Haljala kooli moto küll vanarahvas oli ikka tark.
Tuult purjedesse!
Inge Laiv
klassijuhataja

1. rida vasakult: Kristin Toomejõe, Kenely Merelaid, Lotte Parksepp, Kadilyn Sirel-Reppo, Merille Madiberg, Kadri Toming, Meelika
Gitška, Teili Dreifeldt, Kerli Martinson, klassijuhataja Inge Laiv.
2. rida vasakult: Sander Aleks Paavo, Raimo Keskküla, Marko Mandel, Leho Lepler, Andres Pilemann, Erik Punane, Hendrik Lahi.

Õnne, Haljala Gümnaasiumi 9. klasside lõpetajad!

Haljala Gümnaasiumi õpetajad tänavad kingituse eest,
mille 30. lend pühendas Eesti Õpetaja Autähisele.

1. reas vasakult: klassijuhataja Ene Martma, Maiken Abel, Egle Saaremõts, Heili Ottin, Annika Esto, Kelly Reinmaa, Emily Muttika,
Kender Uukivi.
2. reas vasakult: Martti Hallimäe, Tauri Meremaa, Kert Sokolov, Lauri Mets, Rainis Mägisoo, Raul Altmäe, Rait Altmäe.

1.reas vasakult: Joanna Ramot, Iris Nael, Kristi Heinloo, Sille Pobbul, Indra Viira, Betti Toomejõe, Kristiina Heinloo, Kristiina Antonis,
Keidy Johanson, klassijuhataja Silvi Saar.
2. reas vasakult: Justin Hoyer, Margus Mandel, Christopher Kreek, Kauro Piiskoppel, Sven Rannar, Rasmus Martinson.
Lõpetajate fotod: Ain Liiva
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Haljala Valla Sõnumid

Varangu seltsimajas saab
omandada uusi oskusi
Varangu Külaselts alustab projekti „Õpime ja meenutame“ läbiviimist, mida rahastab KOP ja kohalik omavalitsus. Selle käigus õpime põnevaid käsitöövõtteid Malle
Kaarmanni juhendamisel kord kuus. Siinkohal mõned
märksõnad: vaigukips, kristallvaik, pebeo värvid, vanast
uus jpm. Külaseltsi juubeliks valmistame meenekaarte.
Traaditöötuppa on oodatud mehed ja poisid. Kavas on
10 õpituba mahuga 24 tundi. Alustame juba peale jaani ja
lõpetame märtsis. Gruppi me rangelt ei registreeri, vaid igaüks võib tulla siis, kui on teda huvitav teema. Maksimaalse
tulemuse saavutamiseks on õpitubades osalejate arv
piiratud ja mõeldud eelkõige seltsi liikmetele, aga kui on
vabu kohti, siis on oodatud ka väljastpoolt tulijad.
Täpsemat infot saab telefonil 56497443.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Armas lugeja!
Mitte miski ei kesta igavesti - aastad lendavad, kuud kuluvad
ja minutid tiksuvad tohutu kiirusega. Minu üks viimastest ajajärkudest, 15 aastat Haljala Vallaraamatukogu juhatajana, ei
tiksu enam pärast 1. augustit 2014. On aeg hakata tõsiselt
tegelema pensionäripõlve harjutamisega...
Tänan teid, kallid lugejad, kes te olete leidnud raamatust väärt
sõbra! Raamat on ju hingelt hingele dialoog! Mul oli alati teie üle
hea meel ja dialoogid teiega ei unune.
Aitäh ka kirjandusringi liikmetele, kellega koos oleme korraldanud toredaid õhtuid, ekskursioone, kohtumisi.
Elve Veldi
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Aaspere jaanituli
Laupäeval, 14.juunil toimus Aasperes varajane jaanituli.
Ilmaga vedas ja üritus läks korda. Seoses sellega sooviksin
tänada sponsoreid ja abistajaid: Aaspere Agro, Maheda
palkmaja, Baltic Fibres, Aleksander Reineberg, Pille Sepp,
Ahti Järve, Toivo Kutter, Tauri Toomejõe, Vello Lepparu,
Sirle Anton, Kaia Kaljuvee, kohalikud noormehed.
Inga Toomejõe

Haljala valla suve spordiüritused ootavad osalejaid
Juba neljandat aastat järjest toimub Haljalas rattaralli,
mis sel aastal sai alguse 08. juunil Haljalas. I etapp kulges
läbi Aaspere. II etapp toimub 13. juulil Aukülas ning pikem
distants on 32 km, lühem 16 km. Loomulikult on ka eraldi
sõidud mudilastele 300m - 4 km. III etapp ja ka viimane
toimub 10. augustil Haljalas ning seekordne marsruut on
Haljala-Varangu-Essu-Haljala, distantsid 22 km ja 44 km.
Kolme etapi tulemused liidetakse kokku ja nii selgub parim
mees ja naine.
19. juulil algusega kell 12.00 toimub Haljala staadionil 6võistlus kergejõustiku aladel. Tulge kohale ja veedame koos
mõnusa sportliku laupäeva.
Olge aktiivsed, osalege üritustel ja andke spordi läbi panus oma koduvallale, sest sport on see, mis ühendab meid
kõiki!
Kristiina Tänavots
spordijuht

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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Maakaitsepäev Haljalas
Haljala tähistab koos kõigi teiste Eestimaa paikadega 95
aasta möödumist võitluslikust Võnnu lahingust. Üks märgilistest võitudest Vabadussõjas, mis omakorda oli Eesti riikluse ja iseseisvuse kaitseks ning kindlustamiseks ning päädides Tartu rahulepingu sõlmimisega 1920. aastal.
Inimese jaoks oleks 95 aastat väga kõrge iga, riigiga on
aga teisiti. Eesti rahvas lõi oma riigi usus ja lootuses, et see
riik kestab igavesti. Kuid see, kes elab igavesti, see ka õpib
ja areneb igavesti ega jää kunagi vanaks.
Eesti riigil täitus möödunud aastal enam iseseisvusaega,
kui jagus seda aastateks 1918 – 1940. Me läheme kindlalt
vastu riigi 100. juubeliaastale.
Oleme edukalt täitnud välispoliitilised prioriteedid - saavutanud NATO täisliikme staatuse ning ühinenud Euroopa
Liiduga. Kahtlemata kindlustavad need Eesti kui väikeriigi
julgeolekut ning majandusvabadusest kantud edu. Ühiskonna ja kogukonnasisese tasakaalu ning jätkusuutlikkuse
võti on ennekõike rohujuuretasandil kohalike omavalitsuste kätes.
Riik kestab, rahvas kestab, põlvkonnad vahetuvad. Iga
põlvkonna asi on kanda hoolt, et tal oleks järgmistele põlvedele edasi anda riik, mis on parimas võimalikus korras ja
mis suudab edasi minna. Iga põlvkonna asi on ka tunnistada oma võlga eelmiste põlvede ees, kes on selle riigi loonud

ja seda hoidnud.
Me ei räägi välisest, me ei räägi eraldusmärkidest, me
räägime vapratest südametest, milles elas ustavus Eesti
Vabariigile. Südametest, kus Eesti Vabariik katkematult
edasi kestis ja suunas inimeste sõnu, tegusid või ka vaikset
visa vastupanu selle heaks, et see varju surutud Eesti saaks
kord jälle kogu ilmale nähtavaks ja vabaks ega peaks enam
kunagi alluma võõraile võimudele.
Asetades Võidupüha hommikul pärja Vabadussõja ausamba jalamile, mälestame me tänutundes neid, kes kord
selle riigi lõid ja tema heaks läbi oma elu ausalt töötasid ja
vajadusel võitlesid. Mälestame tänutundes neid, kes vastupanus okupatsioonidele pidid oma elu jätma. Ja ühtaegu
rõõmustame, et meie seas on jätkuvalt neid vahvaid eesti
inimesi, kellel oli visadust ja õnne kõige pöörasematest
aegadest eluga läbi tulla, ilma ennast ja vaba Eesti aadet
reetmata. Olgu nende visadus eeskujuks meile kõigile, kes
me tahame oma igapäevase töö, õppimise ja edenemisega
Eesti riiki kui oma kodu hoida ja edasi viia. Eesti riik ja
rahvas, keel ja vabadus, samuti sinine, must ja valge värvitoon kestavad ajast-aega ning igavesti edasi. Elagu eesti
rahvas! Elagu Eesti Vabariik!
Leo Aadel

Euroopa Vabatahtliku teenistuja elu Haljalas läbi 9 kuu
Tere, mina taas! Küsid kes? See veidi hull sloveenia tüdruk, kes üheksa kuud tagasi Eestisse tuli. Lühidalt Nena.
Juunikuu on märkamatult kohale jõudnud ning minu
üheksa kuud Euroopa vabatahtlikku teenistust on samuti
läbi saanud – tundub, et see oli alles eile, kui siia saabusin,
nii põnevil välismaale minekust ja veidi hirmunud kõige tuttava seljataha jätmisest. Nagu iga algus, oli seegi uus ja
tundmatu, nii palju kogemusi-tegevusi avastada. Võõras
keel ja inimesed, kellega polnud kunagi kohtunud... Kuid
väikse abiga sobitusin siinse eluga hästi ning sain kõigega
kuidagimoodi hakkama.
Milline oli minu elu Haljalas, Eestis? Kui vaatan tagasi
üheksa siinveedetud kuu peale, siis ütleksin, et eelkõige oli
elu rahulik. Aja jooksul kujunes välja rutiin – Haljala Noortekeskus ning Haljala Lasteaed said kaheks peamiseks ajaveetmis- ja tööpaigaks. Olen jooksnud, jalutanud ja jalgrattaga sõitnud vist kõikjal Haljalas ja Haljala ümbruses. Kuigi
võiks arvata, et piirkond on väike, tundub siiski, et kõike,
mida võiks vaadata, ei ole ma siiani siiski näinud.
Iga kuuga märkasin üha enam erinevusi kodumaa Sloveenia ja Eesti vahel, kuid harjusin pikapeale nende kõigiga.
Enim avaldas mulle muljet see, kuidas ka kõige pimedamal
ööl on ikkagi hele ja selge. Ma pole harjunud sellise valgusega ajal, kui mina just magada tahaksin. Mis on veel huvitav – hoolimata kogu sellest valgusest, ei ole siin akendel
luuke! Ja siis veel see teine asi - teie keel. Nii teistsugune ja
keeruline kõigi nende käänete ja kiire rääkimisega. Kuid
pean ütlema, et olen väga õnnelik, sest oskan juba eesti
keelt veidi kõneleda ja saan asjadest ka aru. Isegi kui mitte
kõigest, siis pisut siiski.
Arvan, et ma polnud Haljalas kõige märgatavam ja võibolla ei tea mõned inimesed peale seda üheksat kuud ikka
veel, et Haljalas oli EVS vabatahtlik Sloveeniast. Siiski, olen
külastanud mitmeid üritusi ja osa võtnud kohalikust elust.
Teie rahvariided- ja tantsud on vaimustavad, neid oli mul
võimalus näha mitmel üritusel rahvamajas. Neil hetkil
tundsin end juba peaaegu nagu eestlane. Ja muidugi ei jõua
ma ära oodata laulu-ja tantsupidu, et seda kõike uuesti näha ja tunda!

Siin veedetud aeg ja terve vabatahtliku-kogemus oli väga
huvitav. Õppisin palju nii enda kui teiste kohta. Sain mõtteid oma tulevikuks ning nüüd varsti ongi juba kahjuks aeg
tagasi minna Sloveeniasse.
Siia saabuvad välismaa vabatahtlikud kuulevad väga tihti
küsimust „Miks just Eesti?”. Aga miks ka mitte? Kõik, mis
ülalpool kirjas, on vastuseks sellele kuulsale, aga veidi tüütule küsimusele.
Viimane, kuid mitte vähemtähtis, mida tahan öelda:
„Suur aitäh selle ägeda kogemuse eest Haljala Noortekeskusele, Haljala Lasteaed Pesapuule ning kõikidele mu
kaastöölistele, mentorile ja teistele kohalikele! Ilma teie ja
teie abita poleks Haljala kindlasti tundunud nii kodune, kui
ta praegu on! Tulen kindlasti veel tagasi!”
Nena Grohar
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse teenistuja
Haljala Noortekeskuses september 2013 kuni juuni
2014
Inglise keelest tõlkis Greete Toming

Kodu- ja aiakonkurss Kodu Kauniks 2014 ootab osalejaid
Juba 14. aastat korraldab Eesti suurim kuukiri Kodu & Aed
silmapaistvate kodude ja väärikate aedade konkurssi Kodu
Kauniks. Sel aastal ootab osalejaid varasemast veelgi enam
preemiaid ning kopsakam auhinnafond, kingituse saavad
ka kõik osalejad!
Toimetus ootab aiakategooria kandidaate 28. juuliks,
kodukategoorias 1. septembriks. Võistlusele esitatud kandidaatide hulgast valitakse fotode põhjal välja finalistid,
keda külastab žürii. Külaskäigu ja selle ajal tehtud profifotode põhjal selguvad sügiseks parimad, kes pälvivad tänavu Eesti aasta kodu ja aasta aia preemia. Peale selle
antakse välja arvukalt hinnalisi eripreemiaid, näiteks noore
pere kodule, noorele aiale, loodussõbralikule kodule, parimale värvilahendusele, parimale maastikukujundusele jm.
Tiitliga aasta kodu kaasneva 2500 € peapreemia annab
juba 14. korda välja Swedbank. Aasta aia tiitlit premeerib
Bauhof samuti 2500 euroga. Sel aastal valitakse esmakordselt eelhääletusega publiku lemmikkodu, mida premeerib 1500 euroga If Kindlustus, lisandus ka köögipreemia, mille paneb välja Fiskars. Võistluse tänavune auhinnafond on 20 000 eurot, sponsorite hulka kuuluvad
lisaks Bauhofile ja Swedbankile ka Hansaplant, Hemtex,

Gustavsberg, Vivacolor, Husqvarna, Schetelig, If Kindlustus, Iittala, Fiskars ning Safran.
Kuidas kandideerida võistlusele Kodu Kauniks 2014?
Võistlusel osalemiseks saada vähemalt viis fotot oma kodust, aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist, mängunurgas, heast ideest e-aadressile kodukauniks@meediagrupp.ee,
(edastada võid ka piltide allalaadimislingi) või paberkandjal
ajakirja Kodu & Aed aadressile Sakala 18, Tallinn 10141,
lisades märksõnaks „Kodu Kauniks“.
Lisa fotodele tutvustav kaaskiri, kus tutvustad oma peret,
kodu ja/või aeda. Ära unusta aadressi, meiliaadressi ning
telefoninumbrit!
Aiavaldkonnas on kandideerimise tähtaeg 28. juuli,
koduvaldkonnas 1. september.
Lisaküsimuste korral helista toimetuse telefonil 6676080
või saada kiri kodukauniks@meediagrupp.ee.
Kodu Kauniks konkursi käiguga saad kursis olla Facebookis, www.facebook.com/kodukauniks ning võistluse
reglemendiga tutvuda veebilehel www.kodu-aed.ee.
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Haljala Valla Sõnumid

Vanamõisa teatripiknik kutsub

Vallavanema veerg

Haljala Rahvamaja korraldab koostöös Lääne-Virumaa
harrastusteatritega III Vanamõisa Teatripikniku, mis toimub
13. juulil algusega kell 12.00 Vanamõisa mõisapargis.
Ajakava:
12.00. Haljala näitering P. Pedmanson "Näljahädalised";
13.00. Viru-Nigula näitetrupp A.Strindberg "Paaria";
14.00. Ranna-Viru Rahvateater L.Bugadze "Seitse näidendit";
15.00. Väike-Maarja näitetrupp H.Raudsepp "Vedelvorst";
15.40. Tapa näitering S.Mrozek "Lesed";
16.40. Rakvere teatritrupp KarRakTer Euripides
"Kükloop".
Etendused toimuvad mõisapargis. Kõigil külalistel võtta
kaasa piknikutekk ja piknikukorv. Sissepääs on prii.
Väga vihmase ja halva ilma korral toimub teatripiknik
Haljala rahvamajas.
Rahvamaja

Hea vallakodanik, osale valla
arengu kavandamisel!
Arengukava on dokument, mis puudutab iga vallas elavat
inimest või siin tegutsevat ettevõtet. Kehtiv arengukava kajastab ja kavandab erinevate valdkondade arengut kuni
aastani 2020. Euroopa Liidu uus finantsperiood ja uued
võimalikud investeeringud kohustavad tegema pikemaajalisi plaane ning nõuavad valla arengu kavandamist kuni
aastani 2020. Majanduslik olukord sunnib aga tegema valikuid.
Arengukava avalikud arutelud toimuvad kolmes valla
suuremas keskuses, algusega kell 18:00:
esmaspäeval, 01.septembril, Haljala Gümnaasiumis;
teisipäeval, 02. septembril, Aaspere Külakojas;
kolmapäeval, 03. septembril, Varangu Külakeskuses;
neljapäeval, 04. septembril, Essu Külakeskuses
Kui tunnetad, et midagi väga olulist on vallas tegemata
või on valdkondi, mida peaks eelisarendama, siis esita oma
arvamus/ettepanek 05. septembriks 2014.a Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või aadressil ettepanekud@haljala.ee
Vallavalitsus soovib Haljala valla arengukava muudatusettepanekud esitada septembrikuu volikogu istungile.
Arengukavaga on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel www.haljala.ee. Avalikud internetipunktid on kõikides
valla raamatukogudes.
Vallavalitsus
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17.06. 2014.a :
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerit
,Margus Punane, Peeter Orgmets, Aleks Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti
Tõld.
Istungilt puudusid: Rainer Lille ja Koidu Saamot.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla 2013. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruanne;
2. Tunnistada Essu külas asuva Tammispea tee 15b
kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalikul enampakkumisel edukaks Raili Reinstein ning sõlmida kinnistu ostu-müügileping.
3. Tunnistada Tatruse külas asuva Prügila kinnistu võõrandamiseks korraldatud kirjalikul enampakkumisel
edukaks OÜ Rivalte Grupp ning sõlmida kinnistu ostumüügileping.
4. Võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
Haljala alevikus Võsu mnt 4 kinnistu, pindalaga 1548
m2, alghinnaga 38 000 eurot.

Ehitajad ja rasketehnika on võimu võtnud Haljalas. Alles
lõppesid ehitustööd Tallinna maantee kõnnitee II etapiga,
samas jätkub mastaapne arendustöö liiklussõlmes ning kohe peale jaanipäeva peaksid algama suured ehitustööd
ringristmiku väljaehitamisel.
Võib-olla õnnestub tänavu veel Tallinna mnt kõnnitee
pikendamisega jätkata, kuid see sõltub hankehinnast ja
vallaeelarve võimalustest. Ringristmiku ehitamine ei piirdu
pelgalt ringi rajamisega, vaid toob kaasa investeeringud
tänavavalgustuse uuendamisse, ohutussaarte ning uute
jalgteede rajamisse. Valla poolt loodame ehitada uue kõnnitee Gea toidupoe suunas ning kaasaegse väljanägemise
saavad bussiootepaviljonid. Kavandatavate ja elluviidavate tegevuste tulemusel muutub aleviku südamik muljetavaldavalt.
Hilissügisel valmivad liiklussõlmes Sämmi Grilli söögikoht, Neste automaattankla ja tõenäoliselt ka jaemüügipunkt. Premium 7 kaubamärgi all opereeriv tankla laiendab
oma poodi ja korrastab taristu. Loodan, et uus liiklussõlm
ja rajatavad teenindusettevõtted annavad Haljalale uue
hingamise ja elavdavad oluliselt transiitturismi. Need arendused loovad juurde uusi töökohti, ühes sellega uue teenindussektori ida ja lääne transiitkoridoris. Valla üldplaneering toetab veel mitut piirkonda Tallinna-Peterburi tee
ääres. Julgen kinnitada, et piirkonda kavandatavat ja elluviidavate investeeringute maht on praegu ja edaspidi väga
suur.
Paraku peame ette võtma inimeste tervist ja elu ohustava
silla lammutamise. Seda otsust on toetanud nii eelmine
(silla sulgemine) kui senine volikogu koosseis (silla lammutamine). Kuna uue silla ehitamine maksab hinnanguliselt 15 kuni 20 tuhat eurot, siis kulub see raha hädasti uue
koolihoone projekteerimisele. Silla lammutamine ei too
jalakäijatele kaasa takistusi liikumisel, kuna uue jalgtee
näol on alternatiiv olemas. Küll aga lükkub kauni sümboli
ehitamine võimalusel edasi tulevikku. Küllap vajame kooli
täna enam kui silda?
Suvi on aja mahavõtmise ja puhkamise aeg. Eestimaa
suvi on üsna lühike, kuid see-eest kultuuririkas. Võtkem sellest võimalusel maksimum. Soovin kõigile ilusat suve,
aktiivset puhkust, positiivseid emotsioone ja rõõmu igasse
suvepäeva.
Leo Aadel
vallavanem

Haljala vallavalitsus ootab
vanu mälestusi ja fotosid
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 Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 28.05.2014
1. Kinnitati AS Haljala Soojus 2013.a. majandusaasta aruanne.
2. Väljastati ehitusluba maagaasi jaotustorustiku Haljala
B3 rekonstrueerimiseks.
3. Väljastati ehitusluba Haljala valda läbiva ELA 072
Vihasoo-Viitna-Kadrina multitorus fiiberoptilise kaabli paigaldamiseks.
4. Seati Kooli põik 4 kinnistule sundvaldus tehnovõrgu
talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks.
5. Väljastati kasutusluba Essu külas Mõisa, Pargi ja Antsu
tänavatel asuvate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrasside
kasutamiseks.
6. Väljastati kasutusluba Haljala aleviku Rakvere mnt 3
parkla kasutamiseks.
7. Väljastati kasutusluba Varangu külas Mäehansu kinnistul
paikneva abihoone kasutamiseks.
8. Väljastati projekteerimistingimused kanalisatsioonirajatise rajamiseks Kivivälja kinnistule Tatruse külas.
9. Nõustuti BLRT Refonda Baltic OÜ jäätmeloa muutmisega.
10. Nõustuti RAKTOOM AS-le jäätmeloa väljastamisega.
11. Kinnitati Haljala alevikus munitsipaalomandisse taotletava maa pindalaks 24372 m2 ja lähi-aadressiks Aia (aiamaade alune maa).
12. Muudeti Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja nimetati ehitus- ja keskkonnaspetsialisti ametikoht
ehitus- ja planeerimisspetsialisti ametikohaks ning moodustati alates 01. juulist 2014.a keskkonnaspetsialisti ame-

tikoht koormusega 0,5.
13. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tiina AJ F4 õhuliini
paigaldamiseks maakaablisse.
Vallavalitsuse istungil 06.06.2014
1. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Idavere külas, Töökoja kinnistul asuva remonditöökoja rekonstrueerimiseks.
2. Väljastati ehitusluba AS-le Mäo Invest Haljala alevikus
vee-ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks.
3. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tervete tn 12 kinnistule üksikelamu rajamiseks.
4. Väljastati ehitusluba Võle külas Mullamäe kinnistul asuva küüni rekonstrueerimiseks.
5. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uus tn 16c kinnistule majapidamisabihoone püstitamiseks.
6. Anti kasutusluba Haljala alevikus, Tallinna mnt 21a kinnistul paikneva teraviljahoidlale.
7. Anti kasutusluba Vanamõisa külas, Vaate kinnistul paikneva tootmishoone kasutamiseks.
8. Anti kasutusluba Kärmu külas Leevandi kinnistul ja Kiigemäe kinnistul asuvatele teenindushoone, 6 kämpingumaja
ja tehnorajatise kasutamiseks.
9. Anti kirjalik nõusolek Haljala alevikus Uus tn 14 kinnistule piirdeaia rajamiseks.
10. Väljastati projekteerimistingimused Essu külas Arguse
kinnistul paikneva üksikelamu rekonstrueerimiseks.
11. Väljastati reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Lihulõpe külas Piiripõllu kinnistule.
12. Tehti volikogule ettepanek võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Haljala alevikus Võsu mnt 4 kinnistu

(endine apteegi hoone).
13. Tehti volikogule ettepanek lubada korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala valla 2014 – 2016 majandusaastate konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine“.
14. Vähempakkumisele "Haljala valla ÜVK koostamine
2014-2026" esitas parima pakkumuse OÜ-ga Raul Valgiste
ja vähempakkumisele „Haljala vallamaja silla lammutus“
esitas parima pakkumuse OÜ Terasteenus.
15. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu suveperioodi töökorraldus alates 02.juunist kuni 25. augustini 2014.a.
16. Määrati eratee remondi toetus korteriühistule Haljala
Pappel ja Aaspere külas Hommiku kinnistu omanik Ülle
Kamsile.
17. Otsustati saata Haljala valla tunnustuste avaldamise
kord arvamuse andmiseks kultuuri- ja hariduskomisjonile.
Vallavalitsuse istungil 06.06.2014
1. Anti kirjalik nõusolek Idavere külas, Vahtralehe kinnistule
garaaži ja varjualuse püstitamiseks.
2. Väljastati ehitusluba Essu külas, Mõisa tn 2 kinnistul
paikneva tootmishoone laiendamiseks.
3. Anti luba korraldada 21. juunil avaliku üritus Varangu
jaanituli.
4. Anti luba korraldada 23. juunil avalik üritus Maakaitsepäev.
5. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
6. Otsustati mitte rahuldada MTÜ Kirilill taotlust.
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Tee, mis sul võimalik, sellega, mis sul on, seal, kus sa oled
Just nii kõlas nelja Haljalaga seotud noore poolt Euroopa
Noortele kirjutatud projekti pealkiri, mille kulminatsiooniks oli 15. juunil Haljala tervise-ja spordipargis toimunud
terve päeva väldanud üritus. Projekti kirjutades oli noorte
eesmärgiks välja tuua positiivset elustiilis, mida tavaliselt
seostatakse kuritegevuse ning halva käitumisega. Samuti
taheti kasutada ära võimalusi, mis tegelikult olemas –
kohalikud aktiivsed noored, Haljalas paiknevad hip-hop
elustiili austavad noored, kel oskused nii muusika kui ka
gräfitite tegemiseks. Ja muidugi kohalikud sportlikud noored, keda kutsuti ürituse raames üles osalema tänavakorvpalli võistlustel. Suurepäraseks lisavõimaluseks osutusid
veel kohalikud firmad, kes soostusid noorte tegevusi toetama - suured tänud Baltic Fibres, Bellus, Perepubi, Viru Õlu
ning teised, kes mingil moel tegevustele õla alla panid –

hindame teie abi väga!
Läbi nädala viidi ellu arutelu „Gräfiti – kuritegu või kunst“,
lühiuuring, mida arvavad kohalikud noored gräfiti-test
erinevates Haljala piirkondades, millised võiksid olla uued
gräfitid ning mida arvatakse hiphop elustiilist üldse.
Perepubis leidsid aset kolm erinevat filmiõhtut, kus võis
jälgida erinevate noorte elusid läbi kaamerasilma ning
hiljem nende üle mõtiskleda. Samuti viidi läbi cuprockingu
ehk plasttopsidest tänavakunsti loomise õhtu ning arutelu-fototöötuba, et õppida jäädvustama seni märkamataväärtustamata kunsti enda ümber.
Kaunil pühapäevasel päeval võimaldas üles pandud lava
esineda JJ-Street tantsutüdrukutel ning Haljalast välja kasvanud noortel räpparitel, lisaks tantsule-laulule tutvustati
vabas õhus võistluskunste ning gräffiti oskusi demonst-

reeris Pirados. Samuti said värvipurgid kätte Haljala enda
noored – tänu koostööle ehib kossuplatsi ääri nüüd
koostöös sündinud täiesti mittekuritegelik kunst – gräfiti.
Üritusterea teoks saamise eest peame nii meie korraldajatena kui ka kindlasti kõik Haljala noored, kellele läbiviidud tegevused meeldisid, edasi andma suuremad tänud
kõigepealt programmile Euroopa Noored, kindlasti ka
Haljala vallale ning kõigile selle allasutustele. Loodetavasti
näeme ka edasipidi just Haljalas, taolistel üritustel!
Projekti “Do what you can with what you have
where you are“ korraldusmeeskond

Õnnitleme vanemaid...
Maige Dreifeldt ja Vahur Valdna
Stevel Valdna
07.06.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Elustiilipäeva kava oli mitmekülgne.

Fotod: Ain Liiva

1. juunil toimus traditsiooniline lastekaitsepäev
Juunikuu esimesel pühapäeval, 1. juunil, mis traditsiooniliselt Haljalas lastekaitsepäeva tähe all möödub, said
lustida eelkõige küll noored ja lapsed, kuid ka vanemad
ning vanavanemad. Hoolimata korraldajate hirmust vihma
ees, jõudis tellitud päikesepaiste siiski kohale ning paitas
kõigi kohaletulnute palgeid.
Harjumuspäraselt, kuna eelmiselgi aastal sattus lastekaitsepäev nädalavahetusele, koguneti keskpäevaks Haljala rahvamaja ette, kus sarnaselt eelmisele aastale oli võimalik oma oskusi proovile panna mitmes valdkonnas.
Meelelahutuslikke tegevusi pakkus Haljala Noortekeskus,
mille olemasolust Haljala keskel õnneks väga paljud lapsed
ka teadlikud olid. Õpetati õhupalliloomade meisterdamist,
huvilised said noorte vabatahtlike poolt põsele või ninale
ka väikese näomaalingu. Viimase tegevuse juures oli abiks
ka viimaseid päevi Haljala Noortekeskuses oma vabatahtlikku teenistust läbi viiv Sloveenia neiu Nena Grohar.
Sel aastal oli võimalik tutvust teha ka nii kohaliku konstaabli kui noorsoopolitseinikuga – küsida küsimusi, tutvuda laual olevate materjalidega ning isegi pugeda politseiautosse! Väiksemad ja suuremad kohaletulnud said sõbraks ka Mõmmiga, kes kostitas kõiki asfaldijoonistamisel
osalejaid väikese kommiga. Väga populaarseks osutus ka
batuut, mis sel korral polnud mitte tavapäraselt lihtsalt

Päeva naelaks oli rattaralli.

hüppamiseks, vaid kus pidi läbima lausa takistusraja. Kõik
said osaleda sopsu- ning nooleviskevõistlustel, kus esimesel pidi osavõtja viskama erinevatest positsioonidest korvi
võimalikult palju palle, nooleviskevõistlusel domineeris samuti täpsusviskeoskus.
Tore oli märgata, et ka teist korda toimuval Väikesel
Kirbukal oli huvilisi nii ostlejate kui müüjate hulgas – korraldatena julgustame kindlasti noori välimüügist osa võtma
ka järgmisel aastal! Mis sulle kasutu või liigne, võib laadal
kaubaks minna väga kiiresti – just nii juhtus laadale toodud
väikeste jänestega, kes said väga suure tähelepanu osaliseks!
Päeva naelaks oli loomulikult traditsiooniline rattaralli,
millest võttis osa 90 noort, last ja täiskasvanut, sealhulgas
ka tõukerattarallil osalejad. Kõik rallil finišeerujaid said
kingituseks Mõmmilt pudeli kohalikku limonaadi, et kadunud jõuvarusid turgutada. Kiirematele pani seekord värsketest puuviljadest koosnenud auhinnad välja Haljala
Rahvamaja, võitjaid said volikogu esimees Margus Punaselt
sooja käepigistuse ning kaela puidust medali.
Greete Toming
Haljala Noortekeskus

Foto: Ain Liiva

Juulikuu õnnitlused
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Ivan Kolesnik
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84
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