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Haljala ristmiku areng
Oktoobrikuu tegu oli ringristmiku avamine, mis lauldi
regilauluga avatuks.

Haljala ristmik I Eesti Vabariigi ajal.

Haljala ristmik enne valgusfooride aega.

Oktoober 2014

Pärimuspäev Haljala gümnaasiumis
Vanasõnal on kuldsisu sees (Haljala vanasõna)
Lääne-Virumaa pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida“ toimus 17. oktoobril Haljala gümnaasiumis.
Vaimse kultuuripärandiga elame koos iga päev ega pööra
sellele tähelepanu. Meil igaühel on oma eelkäijatelt saadud
teadmisi ja oskusi, mida jagame teistega ning järgmistele
põlvkondadele edasi anda tahame. Pärand ei sünni iseenesest, nii ei püsi see iseenesest – pärand on oma looja,
kandja ja hoidja nägu.
Pärandipäeva konverentsile saabuvaid külalisi võtsid
vastu rahvamuusikud ning seejärel laulis Viivi Voorand
regivärsilise tervituslauluga konverentsi avatuks. Külalised,
Haljala kooli õpetajad ja õpilased, kohalikud kultuurihuvilised kuulasid kolme ettekannet. Tallinna ülikooli kultuuriteaduste doktorant ja rahvaluule arhiivi digispetsialist
Jaanika Hunt kõneles rahvaluule mõistest ja tähendusest
enne ja nüüd. 19. sajandi keskpaigas, kui rahvaluulet koguma hakati, suhtuti sellesse kui talupoegliku kultuuri juba
kaduma hakkavasse nähtusesse. Tänapäeval on suhtumine pärandisse, ka vaimsesse pärandisse, muutunud,
olgu selle kinnituseks kas või tekkinud interneti-folkloor.
Sirje Lusmägi ja Liis Tamm rahvusraamatukogust kõnelesid 1872. aastal asutatud Metsiku Õppija Seltsist, mille
esmaülesanne oli laenuraamatukogu (ehk „piblioteki“,
nagu seisab protokollis) pidamine. Seltsi esimeheks valiti
Metsiku küla Aaviku talu peremees Danel Pruul, kes oli ka
aktiivne rahvaluulekoguja. Seltsi kaheksateistkümne tegutsemisaasta jooksul osteti 678 raamatut. Kogus oli ilukirjandust, kooliraamatuid, teatmekirjandust, ajalehti, kalendreid. Üks esimesi ärkamisaja talupoegade laenuraamatukogu sai hiljem perekonna raamatukoguks, sest isa
jälgedes käisid pojad Hans ja Gustav. Raamatuhuvi oli nii Ingrid Rüütel kinkis koolile rahvalauludega DVD.
perekonna kultuurihuvist ja tegevusest.
Rahvaluuleteadlane Ingrid Rüütel peatus
oma ettekandes rahvalaulul ning tutvustas
1960. aastate alguses Saaremaa kogumisretkedel talletatud rahvalaule, mis alles nüüd
DVD-plaadile said.
Iga konverentsist osavõtja sai kingituseks
kaasa pärimuspäevaks trükist tulnud kogumiku „Haljala kihelkonna suuline pärimus“
(koostajad Reet Markin, Maiga Parksepp, Külli
Heinla, raamatuvormi pani ja küljendas Avo
Seidelberg). Raamat sisaldab Haljala kihelkonna traditsioonilist rahvapärimust, peamiselt kohamuistendeid, kuid esindatud on
kõik rahvaluuležanrid – vanasõnad, kõnekäänud, naljandid, loitsud jt. Vanad lood vahelduvad õpilaste ja õpetajate omaloominguga,
mis seotud oma kodukohaga.

Valgusfooridega ristmik.

Haljala ringristmik 1. oktoobril 2014.

Ringristmiku avamine 1. oktoobril 2014.
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suur, et nad tihti isa käest pragada
said, et talutööd ripakile jäävad.
Gustav oli raamatuköitja, Hans
bibliofiil, kes pühendas end
raamatukogule – tellis uusi raamatuid, köitis vanu, pidas kataloogi.
Tema teene on, et ta säilitas raamatukogu ühes kohas ega lasknud
seda laiali kanda. 1968. aastal osteti peaaegu terviklikult säilinud
ainulaadne raamatukogu Pruulide
järglastelt Eesti Riikliku raamatukogu poolt ära ja praegu hoitakse
kogu kui tõelist kultuuriaaret Eesti
Rahvusraamatukogu arhiivikogus.
Külalised raamatukogust panid
Haljala gümnaasiumi fuajeesse
üles põneva näituse. Huvitav info ja rikkalik pildimaterjal

12. klassi õpilased esitasid muistendi Haljala kiriku
ehitamisest ning loo Salatse rahakatlast. Ka vanasõnade
tarkuse tõid kuulajateni abituriendid oma väikeses etluskavas, mis põhines Haljala kihelkonna vanasõnadel.
Seljasirutuspausi ajal pakutud nn pärimusampse,
maitsvaid suupisteid, tegid Haljala gümnaasiumi 10.-12.
klassi kliendieriala õpilased.
Pärimusmuusikute, duo Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu
kontsert oli vahva ja nauditav ning pani publiku tõeliselt
kaasa elama. Tõnis Kirsipu, Haljala gümnaasiumi vilistlane,
tutvustas ühte oma mänguriistadest – häälestatavat
tamburiini, mille mängijaid Eestis võib ühe käe näppudel
üles lugeda.
Pärimuspäeva toetasid Rahvakultuuri Keskus, Viru Instituut Marge Lepiku eestvedamisel, Forseliuse Selts ja
Haljala vallavalitsus.
Konverentsi korraldajad
Fotod: Greete Toming
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Haljala Gümnaasiumi
Salme Heinla pälvis imelise vanaema tiitli
korvpallurid loodavad Teie abile Igal sügisel valitakse üle kogu Eestimaa välja ja peetakse
Saime õiguse esindada Eestit Koolide Korvpalli MM
võistlustel 17.-25. aprillil 2015 Limoges`is Prantsusmaal.
See on erakordne võimalus näidata oma oskusi, tutvustada
kodupaika ning saada kogemusi. Meeskonda kuulub 11 9.11. klassi õpilast ja treener Raivo Tribuntsov.
Novembris 2014 on võistkonnal kohustus tasuda osalustasu 88.- eurot võistleja kohta, kokku 968.- eurot Rahvusvahelisele Koolispordi Föderatsioonile. Sõidu eelarve on
900.- eurot inimese kohta, mis hõlmab lennupileteid, majutust, toitlustust.
Seoses sellega pöördume Teie poole palvega toetada
võimaluse korral Haljala Gümnaasiumi õpilaste korvpallimeeskonda, igasugune rahaline annetus on teretulnud.
Meeskond on võitnud:
*Eesti Korvpalli Liit 6.-9. kl. noormehed II koht Korvpalli
Meistriliiga 2013/14;
*Lääne-Virumaa Korvpalli EV 2014 võitja 6.-9. kl;
*Sprite Streetball 2014 I koht U16;
*2014 Eesti meistrivõistlused korvpallis noorte klass C ja
B vanuserühm 5.-6. koht absoluutarvestuses;
*Koolide MM Eesti Katsevõistlused I koht.
Toetussumma saate üle kanda: Haljala Vallavalitsus
EE291010502009480009 SEB Pank
EE492200221011363010 Swedbank
märgusõna „korvpall“
Tänuga,
Haljala Gümnaasiumi korvpallimeeskond

meeles imelisi vanaemasid. Ka meil on põhjust
rõõmustamiseks, sest üks imelistest vanaemadest on
Haljala valla aukodanik Salme Heinla, kes on emaks
kolmele tütrele, vanaemaks seitsmele lapselapsele ja
vanavanaemaks neljale lapselapselapsele, ka on ta olnud
emaks pere kasulapsele.
Salme Heinla on olnud Haljala kooli direktor aastatel
1968 - 1980 ning emakeele õpetajaks paljudele Haljala
noortele. Ta on välja andnud neli luulekogu, algatanud
Haljala ajalootoa ja Haljala valla kodulootoa loomise,
tegutseb aktiivselt Haljala valla päevakeskuses, osaleb
kirjandusringi tegevuses. Tema nooruslikkus ja teotahe on
eeskujuks paljudele.
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu (VENÜ)
ja
Vanavanemate Fondi eestvõtmisel valitakse imelist
vanaema juba kaheksandat aastat. Tänu omaaegse
Hansapanga toetusele ning praeguse Swedbanki
klientidest annetajate suuremeelsusele on fond siiani
elujõuline ja aitab koos oma sõpradega muuta Eesti
ühiskonda tähelepanelikumaks ja hoolivamaks. Fondi
eesmärgiks on väärtustada põlvkondade sidusust, kodu ja
perekonda, tuues eriliselt esile just vanavanemate osa
selles. Fond tunnustab eriti silma paistnud vanaemasid ja
vanaisasid nende hoole ja armastuse eest perekonna
tugevdamisel, ühiskonna elamisväärsemaks muutmisele
kaasaaitamise, aktiivse ellusuhtumise ja vitaalse eluhoiaku
eest. Seni on sellise erilise au osaliseks saanud 82 inimest. Salme Heinla Haljala kooli 325. aastapäeval. Foto: M. Parksepp

Oktoobrikuu ettevõtmised

Mu teine kuu Eestis on peaaegu lõppenud – minu jaoks tes leida inimesi, kes õpetaks neile mõne Eesti rahvalaulu.
Pärast neid väga ägedaid päevi Viljandis veetsin nädalaoli see väga-väga põnev aeg. Mulle meeldib väga töö
vahetuse taaskord Tallinnas. Muidugi on vabatahtliku elu
Haljala Noortekeskuses ning praeguseks hetkeks olen ka
tundma õppinud suuremat osa noortekas käivatest noor- osaks ka oma uuel kodumaal ringi rännata, seepärast läkKarepa Noortelaager on 160 voodikohaga lastelaager Läänesin koos Rakvere Päevakeskuse EVS vabatahtlikuga
test. Viisin läbi Saksa nädala, mil õpetasin lastele Saksa
Virumaal, põhilised laagri kasutajad on Huvikeskus Kullo keelt ning kokkasime koos saksapäraseid sööke.
nädala-vahetust veetma ka Tartusse. Kohtusime seal teiste
huviringide õpilased. Laagri juhataja töö sisuks Kare-pa
Mu eesti keele tunnid algasid samuti eelmise kuu lõpus – EVS-ikatega ja jäime isegi ööseks hotelli. Meile kõigile
Noortelaagri töö korraldamine ja juhtimine ning reklaam ja müük.
minu
jaoks on see keel ikka väga raske. Õnneks saan kõnest meeldis hariduspealinn väga ning kindlasti-kindlasti
Kandidaadilt ootame:
iga
nädalaga
ühe rohkem aru ja see muudab ka mu elu siin külastame lin-na veelgi.
*Lojaalsust, ausust, hea suhtlemisoskust, pinge- ja stressitaluvust.
Tegelikult leidsin veelgi aega, et Viljandisse minna – sel
lihtsamaks. Lisaks sellele tahtsin rohkem osa saada ka
*Võimet iseseisvalt otsustada ja tegutseda.
korral külastasime väikest folkmuusikafestivali. Veetsin
Haljala külaelust, selleks liitusin C-segarühma rahvatant*Head eesti keele oskust, kasuks tuleb vene keele oskus.
*Arvuti kasutamise oskust: Office tarkvara.
sugrupiga. Naudin tantsimist väga ning eriti tore on samal seal suurepäraselt aega, eriti nautisin just folkmuusikat.
*B-kategooria juhilubade olemasolu.
Ööbisime kuuekesi ühe Prantsuse vabatahtliku kodus.
ajal saada osa ka Eesti kultuurist.
*Suvel (juuni-augusti kuu) koha peal elamist.
Septembri lõpus oli mul ka on-arrival-training (saabumis- Teistkordsel Viljandi-külastusel leidsin aega käia lossiKasuks tuleb kõrgharidus, juhtimise kogemus ja kiire kohanemis- järgne koolitus välisvabatahtlikele - toim.) Viisteist vabavaremetes ja kiikuda suure traditsioonilise Eesti kiigega.
ja õppimisvõime.
Veel ringkäikudest Eestimaal – vabal päeval külastasin
tahtlikku, kes pärit Euroopa erinevatest nurkadest, veetsid
Omalt poolt pakume:
Tallinnat ning Vabaõhumuuseumit. Oli väga huvitav näha,
viis
päeva
Viljandis.
Mulle
tundub,
et
Viljandi
on
kõige
ilu*Töökeskkonda looduslikult kaunis kohas - männimetsas mere ääres ja
sam linn siin Eestis. Igaljuhul, päevade jooksul Viljandis õp- kuidas nägid Eesti talud välja sadu aastaid tagasi. Seal
toetavaid ja sõbralikke kolleege.
pisime rohkem meie õiguste ning kohustuste kohta vaba- mõtlesin esimest korda ka selle kummalise seiga peale –
*35 päeva puhkust.
ükskõik mida sa Eestis restoranis või kohvikus tellid, alati
tahtlikuna, tutvusime Eesti kultuuriga ning proovisime
*Suveperioodil tasuta majutust ja toitlustamist.
*Suveperioodil ametiauto kasutamise võimalust.
mõista, kuidas saada on toiduga kaasas ka leib. Mulle väga meeldib Eesti leib,
*Arendavat keskkonda ja koolitusi.
üle meid tabanud kul- aga pitsa ja leib koos on midagi, millega ma päris harjunud
*Mitmekesist tööd.
tuurišokist. Igat päeva ei ole.
Nüüd on meil siin hakanud juba vaikselt külmaks minealustasime rahvatantAsukoht: Lääne-Virumaa, Vihula vald, Karepa küla
ma, samal ajal on Saksamaal veel 15 kraadi sooja. AGA
su ja keeletunniga –
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
seega on selge, miks 5 IKKAGI ootan väga talve ja esimest päris lund.
Kandideerimistähtaeg 10.11.2014
Pikka juttu kokku võttes – olen hakanud end Eestis juba
päeva
jooksul meid
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
koduselt tundma ning olen põnevil uute väljakutsete ees,
väike kultuuri ülekülTöötasu: kokkuleppel
lus tabas. Samuti pidi- mida see ilus maa ja huvitav kultuur mulle pakuvad.
Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsiooni-kiri eposti teel kullo@kullo.ee või posti teel aadressile Mustamäe tee
me tegema väikeseid
59, 10621 Tallinn. Kontakttelefon: 6646100
Johanna Lamp
grupiprojekte – näiKoduleht: http://www.kullo.ee
Haljala Noortekeskus
teks käis üks meeskond ringi mööda
Tõlkis: Greete Toming
Viljandi tänavaid, loo-

Tallinna Huvikeskus Kullo pakub
tööd Karepa Noortelaagri juhatajale

Haljala Vallavolikogu

Haljala Vallavolikogu istungil 21.10. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingu-mets, Rainer Lille, Jaan Meerits, Margus Punane,
Peeter Orgmets, Koidu Saamot, Aleks Strazdin, Riina
Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Kalju Kivistik ja Olev Lipp.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla 2014.aasta teine
lisaeelarve kogumahuga 19 609 eurot.
2. Osta korteriomandid Põdruse külas, Kodupaiga
kinnis-tul korter nr 5 ja korter nr 6.
3. Jätta muutmata Haljala Vallavolikogu 19. novembri
2013 otsus nr 8 „Vallavanem Leo Aadelile töötasu ja
hüvitiste määramine“.
4. Keelduda Haljala vallas Aaspere külas asuva Põllu kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest.

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.

Õpituba Varangul
26. septembril toimus Varangu seltsimajas järjekordne õpituba, kus alustasime
meenekaartide valmistamisega. Kaardid on mõeldud
kinkimiseks külaseltsi 10.
tegevusaasta puhul. Ümbriskaardid
valmistame
pressmasinaga ja vahekaartidel on fotomaterjal seltsi
tegevusest läbi aastate. See
on päris mahukas töö ja et
novembri keskpaigaks valmis jõuda, on abikäed külarahva seast teretulnud.
Lähiajal saame kätte projektiga soetatud oma pressmasina ja siis on huvitatutel
võimalik ajas kokku leppida
ja tulla kaarte valmistama.
Mõnedel meist on juba algoskused omandatud ja saame teisi õpetada.
Urve Kingumets

Nii valmivad meenekaardid.

Foto: U. Kingumets
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Vallavalitsus ootab
ettepanekuid Haljala valla
kultuuripreemia
kandidaatide esitamiseks
2014.a. aastal antakse välja juba arvult kaheksas Haljala
valla kultuuripreemia. Haljala valla kultuuripreemia on üle
aasta väljaantav rahaline preemia (650 eurot), millega tunnustatakse kohalikus kultuurielus silmapaistnud inimesi
või kollektiive. Kultuuripreemia määratakse isikule või isikute kollektiivile kogu loomingu kui terviku või loomingulise
tegevuse eest pikema ajavahemiku vältel, millega on elavdatud valla kultuurielu või austatud tema nime.
Kultuuripreemia kandidaate võivad esitada nii füüsilised
kui juriidilised isikud. Taotlus peaks olema kandidaadi esitamise osas motiveeritud ja põhjendatud, millele võib lisada mitmesugust materjali, mis kajastab nimetatud kandidaadi tegemisi ja toiminguid.
Kultuuripreemia taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu
kuuluvad Haljala Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmed, vallavalitsuse esindajad ning esindaja LääneViru Maavalitsusest.
Haljala Vallavalitsus jääb ootama arvukaid ettepanekuid
kultuuripreemia kandidaatide osas kuni 01. detsembrini
2014.

Aasta Tegija või Tegu
Haljala valla „Aasta tegija“ aunimetuse andmise eesmärk
on igal aastal väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla
mainet ja toonud paikkonda tuntust; kes aasta jooksul on
saavutanud majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas tähelepanuväärseid
tulemusi ja üldise tunnustuse, samuti ühekordse silmapaistva saavutuse eest.
Ettepanekuid aasta tegija aunimetuse andmiseks võivad
esitada kõik Haljala vallas elavad füüsilised isikud ja Haljala
vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud koos
põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse märgusõnaga „Aasta Tegija“ hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.
Teade aasta tegija aunimetuse määramise kohta avaldatakse ajalehes „Haljala Valla Sõnumid“ ja valla koduleheküljel internetis aadressil www.haljala.ee. Aasta tegija
aunimetusega kaasnevad esemeline auhind ja valla
tänukiri antakse aunimetuse saajale üle pidulikult kas Eesti
Vaba-riigi aastapäeval, vallale omavalitsusliku staatuse
andmise aastapäeval või valla muul avalikul üritusel.

Haljala Valla Sõnumid

Mõttekoda „Kuidas edendada
avatud valitsemist Haljala vallas?“
Kutsume teid osalema mõttekojas, mille eesmärgiks on
leida uusi võimalusi vallavõimu ja kogukonna koostöö
edendamiseks Haljala vallas. Mõttekoda toimub
neljapäeval, 20.novembril kell 15:00-18:00
Haljala vallaraamatukogus.
Osalema on oodatud kõik Haljala aktiivsed kogukonnaliikmed - vallaametnikud, poliitikud, vabaühenduste esindajad ja muidu aktiivsed vallaelanikud.
Mõttekoja korraldavad e-Riigi Akadeemia, EMSL ja Linnalabor.
Päevakava:
15:00 - 15:30 Sissejuhatus
*Projektist „Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes“
ja mõttekoja oodatavatest tulemustest- Kristina Reinsalu, Liia
Hänni, e-Riigi Akadeemia.
*Ülevaade sellest, mida avatuma ja kaasavama valitsemise suunas
on Haljalas tehtud ja mis lähiajal kavas - vallavanem Leo Aadel.
*Tähelepanekud Haljala avatusest veebivaatluse põhjal - Liia
Hänni.
15:30 - 15:45 – mõttepaus koos suupistetega.
15:45 - 17:30 2 osaline töötuba, mille eesmärgiks on avatud valitsemise tegevuskava formaadis, fookustes, lähiaja
konkreetsetes tegevustes ning järgmistes kohapealsetes
üritustes kokku leppida. Töötuba viib läbi Vabaühenduste
liit EMSL.
I osa
*Millised käimasolevad/plaanitavad tegevused tegevuskavva sobivad?
*Milliste probleemidega peaks tegevuskava tegelema?
*Millised võiks olla Haljala valla avatud valitsemise tegevuskava
fookusvaldkonnad?
*Kokkuvõtted ja kokkulepped: millele koostatav tegevuskava keskendub.
II osa
*Kuidas tegevuskava avatult ja kaasavalt koostada?
*Kokkuvõtted ja kokkulepped: tegevuskava formaat ning edasine
tegevus - ning ajakava.
17:30
*Mõned kaasamisnipid koduteele, Maris Jõgeva, Vabaühenduste
liit EMSL
*Kokkuvõtted ja lõpetamine
Palun huvilistel hiljemalt 17. novembril oma osalusest
teada anda kristina@ega.ee . Ka kõik küsimused on sellel
aadressil oodatud.
Kristina Reinsalu, projektijuht
e-Riigi Akadeemia kohalike omavalitsuste programmi juht
Üritus toimub projekti „Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes
omavalitsustes“ raames. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Projektist lähemalt eGA veebilehelt
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Vallavanema veerg
Aastal 2020 on Haljala vald kvaliteetse ning jätkusuutliku
elukeskkonnaga, terve, haritud ja aktiivse rahvastikuga piirkond, kus on ühendatud rikkalik kultuuripärand, avatus
innovatsioonile ning tugev paikkondlik identiteet. Niisugust visiooni kajastab Haljala Vallavolikogu tänase koosseisu poolt üle vaadatud ja vastuvõetud valla arengukava
2014 - 2020. Eks visioonid ja seatud sihid peavadki alati
suuremad olema, selleks, et oleks, mille nimel pingutada ja
tulemusliku täitmise korral elukeskkonda uuendada. Tänu
kodanikualgatuse korras laekunud ettepanekutele, vallavalitsuse ja volikogu komisjonide ühisele pingutusele kujunes muudetud arengukavast dokument, mis astub ühte
sammu Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014 – 2020
toetusmeetmetega ja rahastamise allikatega.
Lähiaastate olulisemate tegevuste fookusesse jäävad
kolm prioriteetset ülesannet: uue ja kaasaegse õpikeskkonnaga koolihoone ehitamine, koostöös Rakvere Haiglaga perearstiruumide ehitamine vallamaja kõrval asuvas
pastoraadihoones ja taastuvatel energiaallikatel põhineva
katlamaja rekonstrueerimine, mille tulemusel soojahind
vallaasutustes ja korterelamutes peaks muutuma taskukohasemaks. Jätkame investeeringuid elukeskkonda tervikult ehk teisisõnu reoveeprobleemi lahendamisse Tammispeal; teede ja tänavate rekonstrueerimisse, tänavavalgustuse ehitamisse ning avalikule ruumile uute lahenduste
väljapakkumisse. Uuendusi ei tasu karta, usun, et ka kõige
suuremad vastased ringristmiku ehitamisele on tänaseks
oma meelt muutnud ja rõõmustavad uuenenud, turvalise ja
muljetavaldava ristmiku üle. Iga-aastased tegevused peavad olema majanduslikult hästi kaalutletud, kodanikuühendused kaasatud ning nendega arengukava avalikel
aruteludel konsensuslikult kokkulepitud.
Leo Aadel
vallavanem

Tänuavaldus
Tänan südamest kõiki, kes te minu viimased töönadalad
ja eriti viimase tööpäeva Haljalas meeldejäävaks tegite.
Häid soove, lilli, kallistusi oli rohkem, kui ma oodata oskasin. Eriline tänu minu kaaslastele endisest naisrahvatantsurühmast - olete endiselt tasemel ja suutsite nagu
alati meeldivalt üllatada.
Ma ei oska ega julge oma tõelisi tundeid tihti näidata,
kuid uskuge, ma olin-olen hingesopini liigutatud – kõik
jõudis mulle kohale alles järgnevatel päevadel. Tundsin, et
olen olnud Teile vajalik- teate kui hea tunne see on!
Tänuga,
Rahel Saar

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.09.2014
1. Määrati toimetulekutoetused neljale toetust vajavale isikule kokku summas 262,47, ühekordne sotsiaaltoetus
seitsmele isikule kokku summas 782,4 eurot, hommikuse
toitlustamise toetus 2014/2015 õ/a I poolaastal kolmekümne kolmele Haljala Gümnaasiumi õpilasele ja koolilõuna toetus ühele Rakvere Eragümnaasiumi õpilasele.
2. Määrati isikliku abistaja teenus.
3. Nõustuti avaliku ürituse, Eesti 4x4 karikasarja osavõistluse „Kukepea 2014“ etapi, korraldamisega Tatruse krossirajal.
4. Väljastati projekteerimistingimused omareoveepuhasti
projekteerimiseks Hobusetalli kinnistule Varangu külas.
5. Anti kasutusluba Haljala valda läbivale ELA072, VihasooViitna-Kadrina multitorus fiiberoptilisele kaablile ja Haljala
alevikus asuvale tänavavalgustuse laiendamisele Veskijärve tänavale.
6. Nõustuti Auküla külas Mäe ja Mäepõllu katastriüksuste
liitmisega üheks katastriüksuseks.
7. Väljastati raieluba ühe kase raideks Uus tn 17 kinnistul.
8. Otsustati teostada erateel tasuta lumetõrjet kahekümne
viiel isikul.
9. Seoses mahu vähenemisega muudeti alates 01. septembrist 2014 õpilasliinide teenindamise lepingut OÜ-ga
Voyage.
10. Seoses teenuse hinna kallinemisega muudetakse alates 01. jaanuarist 2015.a OÜ-ga Clean Up sõlmitud koristusteenuse lepingut.
11. Väljastati kasutusluba Kandle külas Suurekivi ja Kopliotsa mü asuvale elektri maakaabelliinile.

Tammi, Karine Arakeljan, Katri Reineberk, Andra Ehasalu,
Eleri Aitman, Tiina Juhanson, Valdo Põld.
2. Otsustati mitte rahuldada Haljala Lasteaed Pesapuu
direktori taotlust lasteaia sulgemiseks 17.oktoobril.
3. Anti kasutusluba Sauste külas Kadapiku kinnistu juurdepääsuteele.
4. Anti kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks Auküla
külas, Vesilõigu kinnistule.
5. Määrati ühele õpilasele huvihariduse toetus.
6. Kiideti heaks 2014 aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Jürirahva juurdepääsutee” aruanne.
7. Mitte kinnitada OÜ Eleks Agro lumetõrjetööde teenusehinna tõusu, kuna esitatud taotlus ei ole põhjendatud.
8. Tehti volikogule ettepanek omandada vallale Põdruse
külas, Kodupaiga kinnistul asuvas elamus korter nr 5.
9. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist kokku 1500.eurot Haljala kiriku ja Haljala valgusfoori infotahvli valmistamiseks ja paigaldamiseks ning Haljala ringristmiku haljastamiseks.

viieks eraldi katastriüksuseks ja Kiilu katastriüksuse jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks.
7. Nõustuti Võle külas Ojanurme katastriüksuse jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks.
8. Eraldati vallaeelarve reservfondist 150.- eurot Spordiklubile Aaspere Saaremaa kolme päeva jooksul osalemise
kulude osaliseks katmiseks.
9. Tehti volikogule ettepanek suurendada vallavanemale,
seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete
täitmisel, makstavat hüvitist kuni 335 euroni kuus.

Vallavalitsuse istungil 15.10.2014
1. Tunnistati edukaks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala
valla 2014-2016 majandusaastate konsolideerimisgrupi
raamatupidamise aastaruannete auditeerimine“ osaühing
„AMC Audit“ poolt esitatud pakkumus.
2. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi hoolekogu koosseisus:
vallavolikogu esindaja Margus Punane, õpetajate esindaja
Reet Markin, õpetajate esindaja Kristiina Nõlvak,
õpilasesinduse esindaja Sven Rannar, vilistlaste esindaja
Veiko Veiert ja lapsevanemate esindajad Helin Tamm, Riina
Vallavalitsuse istungil 08.10.2014
1. Väljastati projekteerimistingimused Kavastu külas Vahtra Must, Katrin Perve, Anne Põldma.
3. Eraldati vallaeelarve reservfondist 1312 eurot Haljala
maaüksuse kaitsme nimivoolu suurendamiseks.
2. Väljastati kasutusluba Rakvere mnt ja Võsu mnt kõnni- Gümnaasiumi korvpallivõistkonna Koolide Korvpalli MM
teele, Rakvere mnt tänavavalgustuse rekonstrueerimisele, võistlustel, 17.-25. aprill 2015.a Limoges'is Prantsusmaal,
osalemise tasu maksmiseks.
Rakvere mnt ja Võsu mnt tänavavalgustuse laiendusele,
4. Kinnitati eelkooliealistele lastele ja Haljala GümnaasiuAaspere külas Trahteri tee kõnniteele, Haljala alevikus
Schönbergi tee 8 asuva alajaama hoonele ja juurdepääsu- mis õppivatele 1.-9. klassi õpilastele tehtava jõulupaki hinnaks kuni 1.90 eurot.
teele ja Metsvindi tee 1b asuvale automaattanklale.
3. Väljastati ehitusluba Rakvere mnt 33 kinnistul paikneva 5. Tehti volikogule ettepanek mitte algatada Haljala valla
üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut ja esitada volielamu rekonstrueerimiseks.
kogule vastav otsuse eelnõu „Haljala vallas Aaspere külas
Vallavalitsuse istungil 01.10.2014
4. Väljastati raieluba Rakvere mnt 26 kinnistul ühe saare
asuva Põllu kinnistu detailplaneeringu algatamisest keel1. Määrati vallavalitsuse esindajaks Haljala Lasteaed Pesa- raideks ja Võsu mnt 27 kinnistul ühe kuuse raideks.
puu hoolekogu koosseisus vallavanem Leo Aadel ja kinni- 5. Muudeti Haljala alevikus Rakvere mnt 19a katastriüksuse dumine“.
tati hoolekogu järgmises koosseisus: vallavalitsuse esinsihtotstarvet ja määrati katastriüksuse sihtotstarbeks 6. Otsustati teostada täiendavalt erateel tasuta lumetõrjet
kahel isikul.
daja Leo Aadel, pedagoogilise nõukogu esindaja Tiina
tootmismaa.
Uukivi ja lastevanemate esindajad Kaire Nurk, Merli 6. Nõustuti Kisuvere külas Kaalu katastriüksuse jagamisega
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Haljala Valla Sõnumid

Oktoober 2014

Suvine reis läände
14.-15. augustil toimus järjekordne Haljala valla eakate
reis Lääne-Eestisse. Reisijuhiks ikka meile tuttavaks saanud Jaan Maasing. Kauneid paiku ja huvitavaid objekte
nagu ilusad külad, rannamaastikud, muuseumid, mõisad,
mälestuskivid, saared, kirikud jne., jäi meie teele küllaga.
Ilus suveilm tõi rõõmsa meeleolu.
Esimene peatus oli Kurgjal C.R. Jakobsoni (1841 – 1882)
talumuuseumis. Nagu me teame oli C.R. Jakobson kooliõpetaja, õpikute autor, põllumees, ajakirjanik, rahvusliku
liikumise juht.
Muuseum tegeleb ka tänapäeval karjakasvatusega ja põlluharimisega nii nagu tehti seda 19. sajandil. Talus kasvatatakse lambaid, eesti maatõugu veiseid, eesti hobuseid,
küülikuid, kanu. Taluhooned on korda tehtud: elumaja, vesiveski, ait, saun, laut, mesipuude maja. Elumajas vaatasime C.R. Jakobsoni elu ja tegevust tutvustavat väljapanekut.
Kahjuks sai C.R. Jakobson Kurgjal Linnutaja talus peremees olla ainult kaheksa aastat, kuid ta jõudis väga palju
ära teha. Surm katkestas unistuse rajada näidistalu. Maetud on C.R. Jakobson perekonna kalmistule, mis asub talust 3 km kaugusel talu metsas.
Edasi sõitsime Pärnu suunas Audru, Lindi, Pootsi kaudu
Munalaiu sadamasse. Jätkus meresõit Munalaiule paadi ja
väikelaevaga, sest meid oli palju. Sõit kestis umbes 5 minutit (1km). Paadisõitjatele tekitasid elevust väikesed lained
ja merevee pritsmed.
Manilaid on pikk väljaveninud maalapp keset vett, laius
umbes 500 m (pindala 2km). 2Laid on asustatud alates
1933.a, kui valitsus eraldas 20 krunti Kihnust tulnutele.
Tänapäeval elab laiul mõnikümmend inimest. Lehmi ega
hobuseid ei peeta, kuid lambad on, nemad hooldavad looduslikke karjamaid; kasvab ka üksikuid puid.
Manilaid on looduskatsealune maa, kuna on keda kaitsta: haruldasi orhideesid, juttselg-kärnkonni ehk kõresid,
erinevaid linde.
Piki laidu kulgeb ainus kitsas asfalttee (umbes 3 km),
mida mööda jalutasime edelatipu suunas. Poolel teel külastasime külamaja-muuseumi, kus meid ootas hr. Mark
Soosaar, kes tutvustas laiu elu-olu. Jutud kuulatud, küsimused küsitud, kõndisime tipu poole ja varsti olimegi Riida
talus, kus ootas meid väga maitsev lambapraad, kook ja
kohv. Pärast lõunat käisime veel tuletorni vaatamas, siis
tulime tagasi sadamasse ja taas mandrile.
Mandril oli esimene peatuspaik Tõstamaa. Külastasime
mõisakooli. Mõis oli restaureeritud, väga ilus ja korras;
ekskursioonijuht tutvustas mõisa ajalugu ja rääkis huvitavaid lugusid kummitustest, kuulsime ka kõrgelt haritud

Reisiseltskond Vormsi saarel.
mõisahärradest. Üks nendest oli Alexsander Wilhelm Stael
von Holstein (1876-1936 või 37), kes oskas palju keeli ning
oli Pekingi ülikoolis sanskriti ja tiibeti keele õpetaja ning
nõustas Hiina valitsust.
Mõisahoone kõrval on ilus kahekorruseline tall-tõllakuur, mis on remonditud ja kohandatud õpilaskoduks.
Teel Tõstamaalt Varblasse nägime Karl Ristikivi ja Kristjan
Palusalu mälestuskive. Õhtuks jõudsime ranniku lähedale
Sepakülla Mihkli külalistemajja, kus ootas meid kolmekäiguline õhtusöök ja mugavad voodid.
Teisel päeval pärast hommikusööki sõitsime bussiga
Rohuküla sadamasse ja sealt praamiga Vormi saarele, mis
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on suuruselt Eesti neljas saar ( 92km).
Saare esimesed asukad olid rootslased, kes enamasti
lahkusid seoses II maailmasõjaga. Pärast sõda asustati
saar uuesti. Praeguste elanike tuluallikas on lihaveiste kasvatamine, metsandus ja turism.
Vormsil tutvusime Saxby tuletorniga, jalutasime kivisel
läänerannal, käisime kaitsealusel Rumpo neemel. Vihmasajuks jõudsime Olavi kirikusse, kus kirikuõpetaja kõneles
saare elust. Kiriku lähedal värava juures seisab Vabadussõja monument, üks vähestest, mis säilis ka nõukogude

TEADE
Igal teisipäeval kell 18-19 toimub jõusaalis
ringtreening ning igal neljapäeval kell 18-19
toimub Insanity rühmatreening (tegemist
intervalltreeninguga, kus harjutused toimuvad
oma keharaskustega).

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
02.11. 17.00. Hingedepäeva kontsert. Esineb
Viivika Viickberg. Sissepääs tasuta.
08.11. 11.00. Perepäev Haljala noortekeskuses.
09.11. 11.00. Umbro riiete ja jalatsite müük
13.11. 18.00. Koolinoorte "Mardiparty"
14.11. 20.00. Mardisimman. Õhtut sisusavad Margus
Abel ja ansambel "Plaan B". Laudade broneerimine tel.
3250444. Pilet: 5.23.11. 11.00. Umbro riiete ja jalatsite müük
27.11. 19.00. Teatriõhtu. Hendrik Normanni püstijalasoolo "Elu ilma Bentleyta"
28.11. Reserveeritud
30.11. 16.00. I advendi Jumalateenistus Haljala kirikus
30.11. 17.00. Advendikontsert. Esineb Inseneride
Meeskoor dirigent Ants Üleoja.
Lisainfo: www.inseneridemk.ee . Tasuta

okupatsiooni ajal (võib-olla päästis rootsikeelne kiri).
Tutvusime ainulaadse kalmistuga, kus on 343 kivist rõngasristi ajavahemikust 1743-1923. Jalutasime saare „pealinnas” Hullos. Svibys on Vormsi talumuuseum, mille eksponaadid tutvustavad oma-aegset rootslaste elu.
Viimane meresõit praamiga mandrile toimus teise päeva
õhtul.
Huvitav ja hariv ekskursioon ei olnud isegi väsitav. Me
tundsime sellest rõõmu ja rahulolu. Selle kõige eest täname sotsiaaltöötajaid ning ekskursioonijuhti.
Anna Jõeveer

Õnnitleme vanemaid...
Ulla Orgus ja Aivo Pirak
Sandra Pirak 25.09.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
97
Leida Valgepea
94
Selma Remmik
92
Hilja Eesmäe
89
Helga- Helen Romet
82
Edda Hiielaid
80
Tamara Nurga
Valdo Peterson
Laine Kirs
75
Pille Sepp
Aide Reineberg
70
Marge Sipsaka
Ants Peterson
65
Tiit Õim
Karl Innos
55
Aivar Villers
Endla Petker
Kalev Leitsmann
50
Rita Safronova
Signe Laansoo
Eve Saar
Ene Kõrv

16. november Vanamõisa
10. november Pehka
16. november Varangu
14. november Vanamõisa
10. november Pehka
11. november Vanamõisa
12. november Haljala
18. november Lihulõpe
01. november Haljala
08. november Kavastu
08. november Haljala
23. november Lihulõpe
18. november Võle
27. november Kärmu
14. november Essu
15. november Kärmu
21. november Kavastu
02. november
08. november
14. november
17. november

Haljala
Idavere
Haljala
Idavere

Leo Männik
02.11.1934 - 05.10.2014
Toivu Lichtfeldt
02.07.1947 - 07.10.2014
Ruudi Kams
08.07.1946 - 09.10.2014
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Irma Apinis
25.12.1928 - 15.10.2014

