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Tagasi- ja edasivaade
Lõppenud aasta oli valla jaoks tervikult tegus ja õnnestunud aasta. Rahvastiku arv küll mõnevõrra vähenes, aga
loomulik iive jäi tasakaalu ja seda tänu sündide kasvule.
Hajaasustuse veeprogrammi abil rajasid 6 majapidamist
endale puurkaevud, mis lahendasid nende perede jaoks
pikaajalise joogivee kättesaadavuse. Riigieelarvest eraldatud sihtotstarbelise toetuse abil rajati tänavavalgustus
Aaspere mõisa juurde, Aukülasse, Vanamõisasse ja
Varangule ning rajatakse sel aastal Tammispeale, et suurendada õpilaste turvalisust koolibussi ootamisel. Aastakümnete ootuse järel valmis tänavavalgustus Essus ning
Aasta teona Võsu maantee äärne kõnnitee, mille kasutajate suure arvu üle saab vaid head meelt tunda. Aeg-ajalt
peame küll maanteeametile meelde tuletama nende talihoolde kohustust kõnniteel. Valmisid noortepärased ruumid noortekeskuses ning värske värvilahenduse said endale gümnaasiumi koridoride seinad. Valmis ehitati jäätmejaam, mille ühest osast võiks tulevikus saada taaskasutuskeskus. Iga asi või ese, kui ta päris lootusetult katki ei ole,
leiaks taaskasutust uue omaniku poolt.
Viljaka kultuuriaasta kõrval osutus edukaks ka valla rahandus- ja majandusaasta. Tulumaksu parema laekumise
juures kogunes arveldusarvele vabu vahendeid ca 315 000
euro ulatuses, mis aitab meil palju kindlamalt jalgadel seista ning alanud aastale uusi arendus- ja ehitustegevusi
kavandada.
Selle aasta eelarve toob 5% palgakasvu kõikidele vallaeelarvest palka saavatele ametnikele ja töötajatele. See on
esmakordne palgatõus alates 2008.a ning vaatamata majanduskriisist väljunud riigi ja omavalitsuse veel üsna kitsastele oludele. Õpetajatele palgatõusu võimaldamiseks,
mis on ilmselgelt üks riigieelarve prioriteete, tõstab riik kohalikele omavalitsustele antavas haridustoetuses õpetajate palga toetust 11%. Selle mõjul kasvavad ka õpetajate
alampalgad. Suurenevad sünni- ja matusetoetused ning
tagame tasuta koolilõuna lisaks põhikooli õpilastele ka
gümnasistidele niikauaks kui rahalisi vahendeid jagub.
Euroopa Liidu põhirahastamisel jätkub veemajandusprojekti elluviimine, mille käigus ehitatakse Haljalasse uus
reoveepuhastusjaam. Alustame Uue tänava piirkonda tänavavalgustuse rajamist ning ehitame valmis kaks uut kõnniteed - Rakvere maantee kõnnitee suunaga kuni liiklussõlmeni ning Tallinna maantee kõnnitee kuni aleviku piirini.
Esitame projektitaotlused Ettevõtluse Arendamise SA-le
koolihoone endise köstrimaja edasiseks renoveerimiseks
ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse SA-le paistiikide saneerimiseks. Kevadeks valmiv soojamajanduse arengukava
on aluseks väga kaalukate tulevikuotsuste langetamisel ja
investeeringute tegemisel energiasektorisse eesmärgiga
alandada soojahinda nii munitsipaalhoonetes kui korterelamutes. Ja kui talv taeva jääb, jätkub palju raha ka avalikus kasutuses oleva teedevõrgu remondiks.
Vabariigi Valitsuse positiivset otsust ootab meie taotlus 8
kinnistu omandamiseks Uue tänava elamupiirkonnas. Loodame, et kevadel leiame nendele kruntidele uued omanikud, kes oma tuleviku Haljala vallaga siduda soovivad.
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Loome oma lastele kaasaegse ja inspireeriva
õpikeskkonnaga koolimaja
Elavat arutelu on tekitanud kogukonnas mõte
kaasaegse ja inspireeriva
õpikeskkonnaga koolimaja
üle. Olgu need arutelud siis
põhjendatud ja ratsionaalsed, mitte pelgalt emotsionaalsed. Esitlen vallavalitsuse tegevuskava ning nimetan vähemalt need neli
olulist põhjust, miks on kaalumisel uue koolihoone ehitamine endise köstrimaja
kõrvale.
1) 2006.a. viidi läbi radoonikiirguse mõõtmine, mille tulemuseks oli kiirguse miinimummäära ületamine kordades koolimaja kõige uuema korpuse garderoobis ja
lasketiirus ning arvutiklassis. Radoonikiirgus teata24. jaanuar 2013.
vasti avaldab tervisele olulist kahju kui nendes ruumides viibida pikemat aega. Oleme
tellinud kordusanalüüsid, kuid ekspertide arvamuse kohaselt ei kao kiirgus kuhugi kui ta juba olemas on.
2) Koolimaja on ehitatud erinevatel aegadel kuni 600 õpilasele. Täna õpib Haljala Gümnaasiumis alla 300 õpilase ning
see arv jääb muutumatuks aastakümneteks. Või kui, siis vähenemise suunas. Projekteeritud klassiruumid on suured,
palju on alakasutuses igasuguseid nurgataguseid ja muid
tehnilisi ruume.
3) Hoone ehitamisel on järgitud ENSV aegset ehitustava,
järgimata on jäetud kõige olulisem - energiatõhusus ja sellest saavutatav sääst. Majanduskulud on suured, mistõttu
maksame palju ja ei millegi eest.
4) Alati on kasulik õppida enda või teiste vigadest. Meie
oleme õppinud lasteaia rekonstrueerimise vigadest. Kui
lasteaeda ehitati, jäid püsti vaid välisseinad ja ka siis tuli
osa seinu uuesti üles laduda. Ehk lihtsam oleks olnud ehitada uus kui kõpitseda vana.
Väga oluline on järgida ka ajatelge. Olukorras, kus eelmise Euroopa Liidu finantsperioodi vahenditega rekonstrueeriti või ehitati valmis enamus Lääne-Virumaa haridusasutusi, oleme eelisseisundis ning tegutseme vaimus, kus
soovitud raha jõuaks meieni uue perioodi esimesel poolel

ehk 2015.a alguses. Kõik vajalikud ettevalmistustööd selleks peavad olema aga tehtud hiljemalt 2014.a lõpuks.
Ideekonkursi korraldamiseks ei ole meil aega ega raha.
Koostöös kooliga oleme koostanud lähteülesande ja ruumiprogrammi, andes arhitektidele loomingulise vabaduse.
Lisaks atraktiivsele ja inspireerivale õpikeskkonnale kavandame tegevusi multifunktsionaalselt - osutades koolihoone baasil vallaraamatukogu teenuseid, täiskasvanute
täiendkoolitusi, säilitades kodulootoa eksponaate, pakkudes õpilaskodu majutust ja noortele vabaaja veetmise võimalusi. Arhitektuurse eskiisprojekti kuvand peab valmima
selle aasta mais ning seejärel saame välja kuulutada põhiprojekteerimise riigihanke, mis kestab hinnanguliselt 1 aasta ehk kuni kevadeni 2014. Järgmise aasta teises pooles
selguvad uued rahastamise reeglid ja meetmed, mis võimaldavad läbi viia ehitustööde riigihanke ning koostada rahastamistaotlus. Kui ehitusfirmad oma töödega tähtajaliselt hakkama saavad, peaks uus koolimaja oma õpi- ja
loomekeskkonna avama juba 01.septembril 2016 aastal.
Leo Aadel
vallavanem

Kes Sa oled, Merle Kiviberg?
Tänases lehes tutvustame Haljala Rahvamaja pere uusimat
liiget – alates 14. jaanuarist alustas rahvamajas tööd noor
haljalalane Merle Kiviberg.

Leo Aadel
vallavanem

Õppides õpetame
21. septembrist 2012 kuni 3. jaanuarini 2013 osalesid
Haljala gümnaasiumi õpetajad Avatud Meele Instituudi
poolt korraldatud kursusel „Loovalt uurima ja uurivalt looma“. Kursus andis õpetajale oskused, kuidas juhendada
praktilise, loov- ja uurimistöö koostamist. Teema on väga
aktuaalne, kuna uues õppekavas on õpilasel põhikoolis
kohustuslik hakkama saada praktilise loovtööga ning
gümnaasiumis koostada ja kaitsta uurimistöö.
Iga õpetaja õppis või tuletas meelde, kuidas koostada
uurimistööd, millised on vormistamisreeglid ning millele
pöörata tähelepanu töö kaitsmisel. Et inimene õpib ikka
kõige paremini tööd ise läbi tehes, pidid ka õpetajad alustama uurimistöö teema valimisega ning kõiki tööprotsesse
läbides lõpetama 3. jaanuaril komisjoni ja kolleegide ees
oma tehtud töö kaitsmisega.
Teemade valik oli lai – uuriti oma suguvõsa, Haljala
noorte isamaalisust, Haljala kooli õpilaste eesnimesid,
oma kodukoha laululinde, TV 3 uudiseid jpm. Kes soovis,
tegi praktilise töö, mille tulemusena valmis ilus vaip või
kott. Tulemustega olid rahul nii õpetajad kui koolitajad Liivi
Heinla ja Anneli Särg.
Kevadel ootab uurimistööde kaitsmine ees 11. klassi
õpilasi. Edu neile uurimisel-kaitsmisel ja õpetajaile pikka
närvi juhendamisel!
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Merle Kiviberg.

Foto: Greete Toming

1. Palun tutvusta end lühidalt vallalehe lugejatele!
Olen lõpetanud Haljala gümnaasiumi 2005. aastal. Mul on
viieaastane tütar ja õpin Tallinna Ülikoolis kaugõppes
käsitöö ja kodunduse erialal.
2. Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Enamus minu vabast ajast kulub ikka lapsele ja koolile.
Õnneks võin öelda, et väga palju minu kooli ülesandeid on
seotud minu hobiga - käsitööga. Mulle meeldib ka väga
lugeda, kuid kahjuks jääb selleks aina vähem aega.
3. Mis on Sinu põhirolliks Haljala Rahvamajas?

Milliste murede-rõõmudega võib Sinu poole
pöörduda?
Töötan kunstilise juhi ametikohal. Minu poole võib
pöörduda kõikide murede ja rõõmudega, mis puudutavad
Haljala Rahvamaja tegevusi, jagatud mure või rõõm on ikka
topelt. Samuti tegelen ma kõikide üritustega, mis on
seotud noortega. Uued ideed ja mõtted on alati teretulnud.
4. Mis tõi Sind selle ametikoha juurde ja mis teeb
Sind selle jaoks sobivaks?
Otsisin tööd ning kui avanes võimalus töötada oma
kodukohas ja aidata kaasa kohalikus kultuurielus oli minu
soov kindel. Olen oma õpingutes puutunud palju kokku
loovuse ja loova mõtlemisega ning seda ma saan edaspidi
ka rakendada oma töös.
5. Millisena tahaksid näha Haljalat 10 aasta pärast?
Mida peaks/saaks vallarahvas selle heaks teha?
Loodan, et väga palju ei muutu selle ajaga, kui peaks
muutuma, siis ikka paremuse poole. Täna on mul Haljalas
hea ja turvaline elada. Loodan, et seda võin ma öelda ka 10
aasta pärast.
6. Millised on olnud Sinu esimesed tööülesanded?
Viin läbi joonistus konkurssi koolilastega, kuhu kaasasime
ka lasteaia vanemad rühmad. Meile saabunud
joonistustest paneme kokku näituse, mida saab vaadata
Vabariigi aastapäeval rahvamajas. Veebruarist hakkab ka
toimuma "Loovusring päris pisikestele". Neljapäeval, 7.
veebruaril kell 10.00 ootan kõiki koduseid ühe-kahe
aastaseid lapsi koos vanemaga Haljala Rahvamaja II
korruse saali. Alustame ringiga, mille eesmärk on kokku
tuua lapsed, kes veel ei käi lasteaias, teha nendega koos
midagi põnevat ja areneda koos läbi mängu. Plaanis on
koos lastega voolida ja maalida, tutvustada neile varakult
käelist tegevust ja ka käeosavust. Samuti pöörame läbi
mängu tähelepanu nii laste koordinatsioonile kui ka
tasakaalule.
Häid mõtteid Merlele kultuurielu elavdamiseks!
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 18.12. 2012.a:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Leo Ivask,
Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk,
Margus Punane, Risto Rätsep, Liisa Saamot, Riina
Tamberg, Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Martti Samolberg ja Viivi Voorand.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala Gümnaasiumi arengukava 2013-2016.
2. Suunata eelarve eelnõu II lugemisele ja määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 7. jaanuar
2013.a.
3. Kompenseerida 2012/2013 õppeaasta II poolaastal
Haljala Gümnaasiumi 1.- 9. klassi õpilastele, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald,
riigieelarvest valla-ja linnaeelarvetele koolilõuna kulude
katmiseks määratud eraldiste ja õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse hinnavahe vallaeelarvest.
4. Kehtestada eluruumi alatiste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.
5. Kuulati volikogu alatiste komisjonide tegevusaruandeid ja võeti info teadmiseks.
Haljala Vallavolikogu istungil 22.01. 2013.a:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Jaan Nurk, Margus Punane, Risto Rätsep, Liisa
Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg, Tiit Toming,
Viivi Voorand ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Leo Ivask, Olev Lipp ja Jaan Meerits.

Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla 2013. aasta eelarve kogumahuga 2 750 711 eurot.
2. Anda vallavalitsusele luba korraldada riigihange
„Haljala paistiikide saneerimine I etapp“.
3. Anda vallavalitsusele luba korraldada riigihange
„Haljala valla munitsipaalvara kindlustamine 20132015 aastal“.
4. Delegeerida liiklusseaduse paragrahvides teeomaniku ja kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Haljala Vallavalitsusele.
5. Delegeerida veeseaduse paragrahvides kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Haljala
Vallavalitsusele.
6. Kehtestada noorsootöö tunnustamise kord.
7. Määrata volikogu esimehe Margus Punase ametipalgaks 363 eurot kuus.
8. Kinnitada alates 01.01.2013 vallavanem Leo Aadeli
kuu-palgamääraks 1610 eurot.
9. Anda Aasta Tegija aunimetus Margus Punasele ja
Aasta Teo aunimetus Võsu mnt kõnnitee ja tänavavalgustuse rajamisele.
10. Kompenseerida Haljala Gümnaasiumi 1.-12. klassi
õpilastele koolilõuna maksumus vallaeelarvest.

TEADE
Alates 1.veebruarist kuni 20. veebruarini jagab Haljala
Vallavalitsus Eesti Punase Risti vahendusel saabunud
toiduabi, milleks on mitmevilja helbed ja makaronid.
Toiduabi saama õigustatud isikuid palume pöörduda
vallavalitsusse sotsiaaltöötaja kabinetti.
Info telefonil 56566931, 3278226.
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Rahulolu-uuringu
lühikokkuvõte
Eelmise aasta lõpus vallavanema poolt väljakuulutatud
rahulolu uuringu küsimustikule vastas 42 inimest. Uuringu
eesmärk oli hinnata elanike rahulolu elu- ja töökeskkonnaga Haljala vallas ning selgitada välja inimesi kõige
enam puudutavad probleemid ja võimalikud kitsaskohad.
Aktiivsemad küsimustikule vastajad olid Haljala aleviku
ja Aaspere piirkonna inimesed. Kuna aleviku inimese probleemid, eelkõige teenuste kättesaadavus, erinevad valla
teiste piirkondade inimeste probleemidest, siis ei saa küsimustiku vastuses toodud hinnangute alusel peamist rahulolu ja mitterahulolu välja tuua.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et väga rahul ollakse valla raamatukogude, lasteaia ja kooliga. Pigem rahul ollakse heakorra ja haljastuse, prügimajanduse ning rahvamaja tööga.
Vähem ollakse rahul vallaametnike töö ja vallast info
saamise ning vaba aja veetmise võimaluste (sealhulgas ka
sportimisvõimaluste) ja külaeluliikumisega.
Peamiste probleemidena toodi välja tänavavalgustuse ja
kohalike teede olukord, turvalisus (politsei tegevus), külaelu aktiivsus ja pangateenused (Aaspere piirkonnas).
Kuigi tervelt 22 inimest vastas küsimustikus, et neil on
vähe võimalusi kaasa rääkida valla elu korraldamisel, siis
täna on kõik 42 vastanut osalenud valla elu korraldamisel
rohkemal või vähemal määral.
Aitäh kõigile vastanuile.
Küsimustiku kokkuvõte on avaldatud valla veebilehel
www.haljala.ee ja kättesaadav kõikides vallaraamatukogudes.

UUS TERVIS Haljala piirkonnas
Möödunud aasta septembris lükati käima esmakordne
kogukonnatasandi terviseedendusmudel Uus tervis. Projekti
eesmärgiks oli koolitada paikkondade aktiivseid inimesi,
kes aitaksid oma kogukonnas läbi viia erinevaid tervisesündmusi ja -õhtuid. Läbides koolituse, sai eestvedaja
omale Tervisetoetaja nime, rolli ja esmased oskused.
Projekt viidi ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK)
toel ning koostöös külaliikumisega Kodukant. Koolitused
algasid 08.09.2012 ja kuni aprilli lõpuni viiakse koolitajate
abiga läbi veel erinevaid üritusi. Edaspidi on Tervisetoetaja
ise ürituste algataja ja läbiviija.
Nüüdseks on need viis pikka koolitus-nädalavahetust
kahjuks läbi. Olid suurepärased koolitajad, väga asjalikud
külalisesinejad ning eranditult kõik osavõtjad sulandusid
üheks suureks pereks. Nii pikas, huvitavas ja hästi ettevalmistatud projektis pole ma varem osalenud. Nüüd on
aeg küps õpitut oma kogukonnale jagada. Olen Tervisetoetaja!
Piirkondlike/kogukondlike terviseürituste toimumine on
käesoleva projekti raames määrava tähtsusega. Ka maa-

piirkondade inimeste tervisekäitumine vajab uusi suundi ja
ümberõpet ning see toimib läbi konkreetsete tervisepäevade, ettepanekute ja soovituste, mis oleksid kättesaadavad just piirkonnas kohapeal. Kogukondlikud üritused
on reaalne võimalus sihtrühmale anda häid juhtnööre,
elulähedasi nõuandeid, rääkida silmast silma, kuulata ning
läbi oma ja ka kogukonna inimeste kogemuste luua vestlusringe. Tervisepäevade eesmärgiks on jagada kogukondades
tervisetoetajate vahendusel lihtsaid ja praktilisi soovitusi
(kuidas kodustes tingimustes tervislikult toituda, kuidas ja
millist füüsilist aktiivsust arendada, kuidas toime tulla
lihtsamate psühholoogiliste probleemidega nagu ülemäärane stress, organismi häireseisund jne). Tervisepäevadel
kasutatakse erinevaid grupijuhtimise tehnikaid, praktilisi
protsesse ja coaching'ut. Teisisõnu pole tegemist ainult
passiivsete loengutega, vaid kaasavate tehnikatega, kus
igal üritusel jagatakse nippe oma tervise tarbeks ja seda
just tervisetoetaja juhendamisel.
Kirjutan lahti Tervisetoetaja staatuse- tervisetoetaja ei
ole terapeut, nõustaja, psühholoog, arst, ravitseja, terven-

daja vms. Tervisetoetaja on inimeste sisemise väe ärataja,
võimestaja ja suunaja. Tervisetoetaja on isik, kes aitab läbi
erinevate tervisesündmuste ja grupikogunemiste kogukonna liikmetel parandada oma tervisekäitumist.
Sauste küla elanikuna toimetan ma suurimal heameelel
neljal neljapäeval (loodetavasti edaspidigi) Aaspere külakojas tervisepäevadega. Esimene kokkusaamine on 24.
jaanuaril kell 12.30 (~3 tundi) ja esimeseks teemaks on
„Muutused minus ja meis kõigis“. Külaliseks ootan Kairi
Rebast, kes on Uus Tervis projekti üks eestvedajatest ja ta
räägib meile coachingust. Edasised tervisepäevad toimuvad: 21.02.; 21.03. ja 18.04. algusega kell 12.30. Antud
tervisepäevadel on plaanis rääkida vaimsest tervisest;
tervislikust toitumisest koos praktilise kokkamisega; elupäästvast esmaabist; väärikast vanenemisest; veidi mälutreeningust ja sõrmeharjutustest ning jätame ka üllatustele
ruumi. Need tervisepäevad on osalejatele tasuta.
Lisainfo: 51937373
Meeldivate kohtumisteni, Helina Lakk

Iga pink räägib loo. Kirjanik Osvald Tooming (26.01.1914 - 6.06.1992)
Haljala pink räägib kolm lugu, seostub eesti kultuuriloos
kolme puunimelise mehega.
Eelmises Haljala Valla Sõnumites võtsime kõne alla Jaan
Toominga, kellega seovad mind kunagised õpetajatöö mälestused. Sellest saigi alguse soov neist kõigist kolmest
kaasaja inimestele jutustada. Mis on loomulikum kui see, et
me teaksime, kes nad olid, mida on andnud eesti kultuurile,
mida oma kodukohale.
Kuna 26. jaanuaril on kirjanik Toominga 99. sünniaastapäev, siis seekord temast. Jaanist kui näitlejast ja lavastajast räägime edasi teatrikuul, siis ka Peetrist kui filmimehest
ja fotokunstnikust.
Kirjaniku eluloo detailides jutustamine meie lehe veergudele ei mahu. Seda saab igaüks lugeda „Eesti kirjanduse
biograafilisest leksikonist“. Kui ainult punktiirina edasi anda kõige olulisemat, saame järgmised andmed: sünnikodu
Läänemaal Jädiveres, 1926-st aastast Virumaal Porkuni
Männisalus. Mõlemas kohas pidas isa metsavahiametit.
Lapsena looduses viibimine ei ole mitte ainult kokkupuude, see on mõju, mis jääb kestma kogu eluks. Osvald
Tooming on õppinud Raeküla ja Väike-Maarja algkoolis,
Rakvere Ühisgümnaasiumis, Tartu Ülikoolis (õigusteadust).
Ta on töötanud ajakirjanduses nii reporterina kui juhtivatel
ametikohtadel. Kuid peamine, miks me teda endale lähedaseks, kogu rahvale tähtsaks peame on tema osa kirjanduses – olla nii sügavalt looduskirjanik, see on omane
ainult temale. Looduse tundmisest ja kõigele kaasaela-

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1200
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

misest, mis looduses toimub, kaasa arvatud inimtegevuse
mõju, lähtuvad sellised teosed nagu romaan „Roheline
kuld“ (esmatrükk 1950), jutustused „Metsade raamat“
(1969) ja „Puude taga on mets“ (1983). Me kohtume nendes
raamatutes inimestega, kelle töö on seotud loodusega,
eeskätt metsaga. Kaks kirjanduslikku portreed jutustavad
Tähtvere kuusikute rajajatest Hugo Rõõmusoksast ja
Alfred Lainevoost. Seegi tõestab kirjaniku metsatruudust.
Haljala inimeste seast vilksatab 1967.a „Loomingus“ ilmunud mõtisklustes „Mets, loomad ja inimesed“ Võle metskonna metsavaht Manfred Pukspuu. Kirjanik iseloomustab
teda sõnadega täpne, kohusetruu, hoolas.
Raamatu „Puude taga on mets“ arutelus esitas Aino Paju
küsimuse prototüübi kohta, millele kirjanik vastas, et tema
loomingus on ainult üks täielikult elust võetud tegelane –
saarmas Kirr lapsepõlvekodust Porkunis.
Kutsun oma koduvalla inimesi lugema meie keskel elanud kirjaniku teoseid, ka neid, mis nii otseselt ei ole seotud
loodusega nagu eelmainitud. Sügavalt eetiliste probleemidega „Perekond Kirretid“, „Luigelend“, „Õpetaja Hiiemägi“,
„Maantee läbi metsa“, „Kuus juttu“ jt.
Kodukoha elust osavõtmine avaldus mitmes valdkonnas: Eesti Jahimeeste Seltsi Haljala sektsiooni juht, Looduskaitse Seltsi kohalikus elus osaleja, külaline kooli loodusealastel üritustel, Maheda järvel talvituvate sinikaelpartide eest hoolitsemine.
Lugupidamisest kirjanik Toominga vastu ei pea ma
õigeks sellist ühte lausesse koondatud loetelu, seepärast
jätkame juttu järgmises, s.o. veebruarikuu sõnumites.
Ja tuleme veel kord tagasi Osvald Toominga raamatute
tegelaste juurde rõhuasetusega – ma usun inimestes head;
inimsuhete konfliktides ja keerulistes olukordades on ta
alati nõrgema poolel.
Seniks head lugemist!
Salme Heinla

Osvald Tooming

Foto: G. Loss, 1974.
Rahvusarhiivi fotode andmebaas FOTIS
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Teede talihooldest
Haljala Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke tulemusena on sõlmitud perioodiks 2012-2015 lepingud lumetõrjetööde teostamiseks järgmiste töövõtjatega: OÜ Idavere Mõis, OÜ Aaspere Agro, OÜ Eleks Agro ja ühispakkujad OÜ Viru Teenus Grupp/OÜ Roodevälja Uustalu.
Haljala valla lumetõrjetööde mahtu iseloomustab tabel:

OÜ Idavere Mõis teostab teede talihoolet Haljala alevikus, Idavere, Võle, Tatruse ja osaliselt Vanamõisa külades,
kontaktisik Siiri Heinpõld tel 5113486
OÜ Aaspere Agro teostab teede talihoolet Aaspere,
Kärmu, Kõldu, Kavastu, Liiguste, Sauste ja osaliselt
Vanamõisa külades, kontaktisik Aimur Illison tel 5290643
OÜ Viru Teenus Grupp/OÜ Roodevälja Uustalu
teostavad teede talihoolet Põdruse, Essu, Aasu, Varangu,
Pehka, Kandle ja Aaviku külades, kontaktisikud Alar Veedla
tel 5533835 ja Ain Altermann tel 5274826
OÜ Eleks Agro teostab teede talihoolet Lihulõpe,
Kisuvere ja Auküla külades, kontaktisik Raivo Reinike tel
56475596
Töövõtjad juhinduvad lumetõrjetööde korraldamisel
Haljala vallavalitsuse ja töövõtja vahelisest lepingust ja
riigihanke dokumentatsioonist, millega saab tutvuda
h t t p : / / h a l j a l a . ko v t p . e e / e t / l o p e t a t u d - h a n ke d / /asset_publisher/0W2u/content/riigihange-haljala-vallateede-ja-tanavate-talvine-hooldus-2012-2015
(Juhtimine-Hanked-Lõpetatud hanked- Haljala valla teede
ja tänavate talvine hooldus 2012-2015).
Nõudeid lumetõrje teostamiseks võib kokkuvõtvalt kirjeldada järgnevalt:
Tavalise talveilma korral peavad rahuldavad liikumistingimused olema tagatud kõikidel nädalapäevadel 07.0022.00.
Raskete ilmaolude (katkematu lumesadu - vähemalt
10cm lund 4 tunni jooksul või lumesadu 5cm 4 tunni jooksul koos tuulega puhanguti üle 8m/sek) korral peavad
töövõtjad tagama sõidetavuse 12 h jooksul peale tuisu lõppu, kusjuures erandjuhtudel on sel ajaperioodil lubatud ka
ajutine vallateede kinniolek. Raskete ilmaolude korral on
töövõtjate põhiülesanne tagada sõidetavus hommikul
tööle ja kooli mineku ajaks ning pärastlõunal kojumineku
ajaks. Juhul kui raskete ilmaolude tõttu ei ole sõidetavus tagatud, ei tohiks elanikud ilma tõsise vajaduseta sõitma
minna, sõiduki kinnijäämise korral toimub sõiduki abistamine sel ajaperioodil töövõtja ja sõidukiomaniku vahelise

Haljala Valla Sõnumid
kokkuleppe alusel sõidukiomaniku kulul.
Elanikud, kelle tööpäev algab erandlikult vara või lõpeb
hilja, peavad piirkonda teenindava töövõtjaga kokku leppima sobivaima lahenduse leidmiseks.
Lumetõrje Haljala vallavalitsusele kuuluvatel kohalikel
teedel ja avalikus kasutuses olevatel erateedel on tasuta.
Lumetõrje teostamine talude, eramajade, firmade sissesõiduteedel ja õuedes (kõigil avaliku kasutuse lepinguta
erateedel) on tasuline ja toimub töövõtja ja huvitatud osapoole kirjalike või suuliste kokkuleppete alusel, millega
määratletakse tööde teostamise aeg, sagedus, tasumise
viis ja kord. Erateedel teostatakse lumetõrjet samade tunnihindade alusel kui Haljala Vallavalitsusele.
Alates 2013.a jaanuarist on kõik töövõtjate lumetõrjet
teostavad sõidukid varustatud GPS-seadmetega ning lähiajal lisandub vallakodanikele võimalus jälgida lumetõrje
teostamist reaalajas Haljala valla kodulehel www.haljala.ee.
Haljala valla elanikud saavad Haljala valla kodulehel
http://haljala.kovtp.ee/et/teede-talihoole1 tutvuda Haljala
valla lumetõrje piirkondade kaartidega, kus on tähistatud
vallateed ja avalikus kasutuses olevad erateed, milledel lumetõrjet tehakse tasuta. Samuti on kodulehel ära märgitud
piirkonnas lumetõrjet tegev töövõtja ja kontaktisiku telefoninumber.
Avaliku kasutuseta eratee omanikul on õigus esitada
Haljala Vallavalitsusele põhjendatud taotlus tasuta või
osaliselt toetatud lumetõrje teostamiseks. Erateede lumetõrjet saab tellida piirkonnas lumetõrjet tegeva firma esindajalt (telefoninumbrid toodud eespool) või, kui ei õnnestu
firma esindajaga kontakti saada, siis Haljala Vallavalitsuse
kaudu (telefonid 327 8229, 56694496 või 50 63753).
Lumetõrje teostaja otsustab lähtudes ilmaoludest, millal
ta tellimuse täidab, sest esmatähtis on üldkasutatavate
vallateede sõidetavuse tagamine. Eratee omanik võib tellida oma sissesõidutee lahtihoidmise kas samaaegselt vallateega või iga lumesaju või tuisu korral eraldi kuna teeomanik oskab ise kõige paremini hinnata, kas lumetõrje teostamine on otstarbekas või mitte.
Tuletan meelde, et teeomanik on kohustatud tee servadest kõrvaldama võsa ja piirama laiaks kasvanud teeäärsed
hekid, mis võivad kahjustada traktorit ja takistavad lumetõrje teostamist. Samuti ei soovita liiga tee äärde istutada
ilutaimi ega puid, mis võivad lumetõrje teostamisel kahjustusi saada. Soovitav on tähistada enne lumetõrjet teedega
külgnevad või ristmike lähistel asuvad piiritähised.
Tugevate tuiskude korral on pikkade erateede lõpus elavad autoga tööl käivad inimesed seatud raskesse olukorda:
selleks ajaks, kui traktor erateed puhastama jõuab, on tööpäev juba poole peal. Taolisel juhul aitaks võimaluse korral
tuisuse ilmaga auto jätmine naabrite juurde või lumetõrjet
teostavate valla- või riigiteede äärde. Samas ei tohi pargitud sõidukid takistada liiklemist ega piirata ristmikel nähtavust.
Lumetõrje lepingutesse on sisse kirjutatud, et tavaliste
ilmaolude korral peab traktorist lumevalli ära lükkama, kui
selle kõrgus ületab 30 cm, raskete ilmaolude kehtimise ajal
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Teade detailplaneeringu
vastuvõtmisest ja avaliku
väljapaneku korraldamisest
Haljala Vallavalitsus teatab, et vallavalitsuse 16.jaanuari
2013.a korraldusega nr 15 võeti vastu Haljala vallas Haljala alevikus asuva Vasta kinnistu, Jaani-Mardi kinnistu ja
Aasa kinnistu detailplaneering (MHV Consult OÜ). Detailplaneeringuga lahendatakse planeeritaval maa-alal
kruntide piiride, ehitusõiguse, maakasutussihtotstarvete
ja hoonestusprintsiipide kindlaksmääramine tankla, kohviku ja ärihoonete rajamiseks, olemasolevate kruntide
jagamine ja uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse
ulatuse määramine, keskkonnakaitseabinõude määramine, kommunikatsioonide planeerimine, liikluskorralduse
põhimõtete kindlaks määramine, haljastuse ja heakorra
planeerimine. Planeeritava ala suurus on 6,7 ha.
Vastuvõetud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Haljala vallamajas, aadressil Rakvere mnt 3, Haljala
alevik, 04. veebruarist kuni 17. veebruarini 2013.a ning
Haljala valla kodulehel www.haljala.ee.
Ettepanekud ja vastuväited planeeringu kohta esitada
hiljemalt 17.02.2013 kirjalikult aadressile Rakvere mnt 3,
45301 Haljala alev, Lääne-Virumaa või e-postile
haljala@haljala.ee.
ei ole lumevalli koristamine kohustuslik. Keskmiselt tuleb
ühel traktoril hoida puhtana 15 km teid. Juhul kui lumetõrjetraktor hakkaks tuisu ajal iga elamu sissesõidutee otsa
puhastamiseks manööverdama, võtaks see kokkuvõttes
nii palju aega, et ta ei suudaks tagada vallatee sõidetavust.
Käesoleval hetkel ei teostata Haljala vallas tasuta erateede lumetõrjet, kuigi vastavasisulisi avaldusi on vallakodanike poolt korduvalt esitatud. Senises mahus talihoolde korraldamiseks kulub keskmiselt ca 60 000 eur/aastas.
Erateede maht Haljala vallas on ca 100 km, seega oleks
erateede tasuta lumetõrje teostamise vajadus täiendavad
60000 eur/aastas. Kahjuks ei ole selleks eelarvest vahendeid eraldatud. Haljala Vallavalitsus on alustanud vastavasisulise korra koostamist, mis läheb seejärel komisjonidesse arutamisele ja volikogule kinnitamiseks. Juhul kui
kord saab volikogu toetuse, on võimalik korda rakendada
alates 2014. aastast.
Lisaks erateede talihooldusele valmistab erateede omanikele tõsiseid raskusi ka erateede üldine korrashoid. Erateed on muutunud kohati lausa läbimatuks, rääkimata nende üldisest kehvast seisukorrast. Haljala Vallavalitsus on
astumas samme antud olukorra lahendamiseks st korra
ettevalmistamiseks ja lähinädalatel kooskõlastusringile
saatmiseks, eesmärgiga rakendada korda juba 2013 aastal.
Lumetõrjega seotud probleemide korral palun helistada
telefonidele Olev Karu 3278228, 56694496 või Marko Teiva
3278238, 5063753.
Marko Teiva, majandusspetsialist

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 12.12.2012
1. Nõustuti Kandle külas Männisaare ja Käbikuninga
katastriüksuste jätmisega riigi omandisse.
2. Väljastati ehitusluba Aasu külas asuva Aasa alajaama
pingeparandustöödeks.
3. Määrati 2012. aasta Haljala valla kultuuripreemia MTÜ-le
Haljala Kultuuriselts, kui Haljala valla kultuuri ja hariduselu
edendajale.
Vallavalitsuse istungil 19.12.2012
1. Määrati toimetulekutoetused üheteistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 1561,72 eurot, ühekordne
sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku
summas 913 eurot ja sotsiaaltoetus üheksale paljulapselisele perele arvestusega kuni 30 eurot jõuludeks toidupaki
ostmiseks.
2. Määrati üks sünnitoetus ja ühele õpilasele toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2012/2013
õppeaastal.
3. Väljastati projekteerimistingimused Eleks Telefon OÜ-le
töökoja laienduse projekti koostamiseks Töökoja kinnistul
Idavere külas.
4. Eraldati vallaeelarve reservfondist 345 eurot Haljala Rahvamaja ruumides valgustuse taastamiseks, 80 eurot Haljala
valla võistkonna osalemiseks mälumängusarjas XIV Eesti
Maakilb 2012/2013 ja 110 eurot Haljala valla abipolitseinikele taskulampide ostmiseks.
5. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Gümnaasiumile arvutite soetamine“ aktsiaselts ORDI poolt esitatud pakkumus.
6. Lükati tagasi kõik riigihankele „IT hooldusteenus 20132015“ esitatud pakkumused kuna pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest nii palju suuremad, et ületavad hankija eelarvelisi võimalusi.
7. Anti lubada Haljala Noortevolikogul kasutada oma sümboolikal Haljala valla vappi.

Vallavalitsuse istungil 09.01.2013
1. Nõustuti Auküla külas Andrese katastriüksuse jagamisega Andrese ja Mäepõllu katastriüksusteks, Kõldu külas
Kangro katastriüksuse jagamisega Loigu ja Kasemäe katastriüksusteks ning Haljala alevikus Tallinna mnt 44 katastriüksuse jagamisega Tallinna mnt 44 ja Tallinna mnt 44a
katastriüksusteks.
2. Moodustati 2013 aastal korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks riigihanke
komisjon koosseisus: komisjoni esimees vallavanem Leo
Aadel, komisjoni aseesimees finantsnõunik Õie Kelder ja
liikmed jurist Urmas Punga, majandusspetsialist Marko
Teiva ja ehitus- ja planeerimisspetsialist Olev Karu.
3. Kinnitati Haljala Rahvamaja, Haljala Lasteaed Pesapuu ja
Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseisud.
4. Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel korraldada riigihanked munitsipaalvara kindlustamiseks kolmeks
aastaks ja Haljala paistiikide saneerimine I etapi teostamiseks (Haljala paistiikide saneerimist alustatakse KIK-i
poolse põhirahastuse saamisel).
5. Esitati volikogule Haljala valla 2013 aasta eelarve eelnõu
parandusettepanekud ja Haljala valla 2013 aasta eelarve
eelnõu uues redaktsioonis. Haljala valla 2013 aasta eelarve
eelnõu ja menetlemise käik on avalikustatud Haljala valla
veebilehel www.haljala.ee.
6. Kinnitati isikliku sõiduauto ametisõitudeks ja mobiiltelefoni ametikõnedeks kasutamise kulude hüvitamise piirmäärad.
7. Kinnitati maksustamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinnad.
8. Suunati Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava eelnõu
hoolekogule täiendavaks läbivaatamiseks.
Vallavalitsuse istungil 16.01.2013
1. Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel korral-

dada riigihange Haljala valla haljastute hoolduseks kolmeks aastaks.
2. Otsustati viia läbi lihtmenetlusega riigihange „Endise
Aaspere katlamaja kütusemahutite likvideerimine“.
3. Võeti vastu Haljala alevikus asuva Vasta kinnistu, JaaniMardi kinnistu ja Aasa kinnistu detailplaneering (praeguse
Haljala tankla kõrval viadukti poole jääv maa-ala). Detailplaneeringuga lahendatakse planeeritaval maa-alal kruntide piiride, ehitusõiguse, maakasutussihtotstarvete ja hoonestusprintsiipide kindlaksmääramine tankla, kohviku ja
ärihoonete rajamiseks, olemasolevate kruntide jagamine ja
uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse ulatuse määramine, keskkonnakaitseabinõude määramine, kommunikatsioonide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete kindlaks määramine, haljastuse ja heakorra planeerimine.
Detailplaneeringuga saab tutvuda Haljala valla veebilehel
www.haljala.ee.
4. Anti kasutusluba Haljala vallas Vanamõisa külas asuvale
tänavavalgustusele.
5. Muudeti Haljala valla kriisikomisjoni koosseisu. Haljala
valla kriisikomisjoni koosseis: komisjoni esimees Leo Aadel
- vallavanem, komisjoni aseesimees Riina Must- vallasekretär, komisjoni liikmed Marko Teiva- majandusspetsialist,
Urve Vogt- sotsiaaltöötaja, Inge Laiv- Haljala Gümnaasiumi
direktor, Riina Tamberg- Haljala Lasteaed Pesapuu direktor,
Martti Samolberg- Haljala Rahvamaja juhataja, Aivar
Maurer- AS Haljala Soojus juhataja, Tiit Toming – ettevõtja.
6. Määrati 2012 aastal soetatud või parendatud põhivaradele kasutusiga.
7. Nõustuti Lääne-Viru Jäätmekeskuse jäätmeloa muutmisega (kompostjäätmed).
8. Anti seisukoht volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni
poolt Haljala valla 2013 aasta eelarve eelnõule esitatud
parandusettepanekutele.
9. Kiideti heaks vallavanema ja -valitsuse 2013 aasta tegevusplaan.
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Külavahelood: Vanamõisa
„Taani hindamisraamatus“ (1241) on küla nimega
Katenshapae. 1597. aastal mainitakse mõisa Kattisab
(Kassisaba), mis kuulus Karula mõisnikule Otto von
Wrangellile. 1660. aastal laskis Karula vanaproua von
Tiesenhausen mõisakese üles ehitada endale vanaduspäeviks ning andis talle nimeks – Vanamõisa (Altenhof).
Vanamõisa nimega seostub Eestimaal rida mõisaid ja külasid. Omal ajal olid Vanamõisa (Wannamois, Altenhof)
rüütlimõisad lisaks Haljala kihelkonnas olevale ka Kirbla,
Keila ja Halliste kihelkonnas. Veel kandsid Rõuge, Patküla,
Holstre, Taagepera, Holdre, Arula, Leebiku, Luunja, Torma,
Alatskivi ja Saare mõisate kõrval- või karjamõisad Vanamõisa nime. Kokku leiame neid mõisate nimekirjast 19.
Praegu on Eestimaal Vanamõisa-nimeline küla Muhu,
Pärsti, Kõue, Saue, Emmaste, Torma, Vigala, Puka,
Märjamaa ja Mõniste vallas. Samuti kannab üks Kasarisse
suubuv lisajõgi Vanamõisa nime ning samanimelisi järvigi
on Eestis kaks: Pärsti vallas ja Tõrvas.
Tulles tagasi meie Vanamõisa juurde, meenutame ajalugu. 17. sajandil üles ehitatud mõis vahetas 18.-19. sajandil mitu korda omanikke, kuuludes nii von Uexküllidele kui
ka von Lantinghausenitele. 19. sajandi algusaastatest kuni
1919. aasta võõrandamiseni oli mõis aadliperekonna von
Brevernite omanduses. Mõisasüda kuulus neile kuni 1939.
aasta ümberasumiseni.
Leitnant Gregor von Breverni ajal 1856-1859 valmis renessanslik peahoone. See on keskosas kahekorruseline,
tiibadelt aga ühekorruseline. Hoone peafassaadi kaunistavad madal kolmnurkfrontaal ja veranda. Pargiküljel asunud
puitpitsidega lahtine veranda on hävinud. Tallinn-Narva
maanteelt viib mõisa 1,2 kilomeetri pikkune sihitee, mis
suundub peahoone tagakülje keskteljele.
Millised olid Vanamõisa viimased mõisnikud? Rahvasuu
on neid iseloomustanud mitmeti: nad olnud uhked, kuid

mitte hullud rahva vastu. Armulikud olnud nad oma vanemaile teenijaile, kellele kingitud talukohti ja töövõimetusel
antud armuleiba. Teisalt jälle kõneldakse, et nad olnud väga halvad. Viimase omaniku Hans von Breverni vanaisa olnud väga karm ja peksnud talupoegi. Ka Julius von Brevern,
kes olnud ka haagikohtunik, jaganud tihti ihunuhtlust.
Mälestused räägivad ka talupoegade vastuhakkudest
mõisnikule. Viimane mõisahärra Hans von Brevern oli
populaarne, käis lihtrahvaga läbi. Ta olnud väga kaval ning
tulnud välja ka kõige keerulisematest olukordadest. Revolutsioonipäevil püsinud Vanamõisa Ants, nagu lihtrahvas
teda kutsus, oma mõisas ning kohanenud muutunud oludega. Räägiti, et kooliskäimine jäänud tal laiskuse tõttu
pooleli ning kirjutamisesse ja raamatutesse suhtunud ta
suure umbusuga. Majanduslikult oli ta aga ettevõtlik ning
rajas oma mõisa piima konserveerimise vabriku, kirjutab G.
Sandberg oma kroonikas.
1863. aastal on Haljala kihelkonnas 12 kooli, nende hulgas ka Vanamõisa. Helmi Aspeli 1931. aastal kogutud materjali järgi asus esimene Vanamõisa paruni poolt asutatud
kool Võle külas ja hüüti Võle kooliks. Esimene õpetaja oli
Gustav Lingkreim, 1860. aastast Gustav Vebermann. 1870.
aasta paiku toodi kool Lambasaare kõrtsi, mis oli ammu
suletud, siis hakati kooli Vanamõisa kooliks nimetama. Seal
asus kool umbes 4-5 aastat, kuni ehitati uus koolimaja
Aavidu (Avido) küla läheduses Kooli-nimelisele kohale. Seal
lõpetas kool 1929. aastal. Vanamõisa kool alustas taas
Fotod: Lambassarel
R. Must
tegevust pärast Teist maailmasõda, asudes
ja
hiljem Vanamõisa mõisahoones. Vanamõisa algkool suleti
1960-ndate aastate keskel ning lapsed tulid Haljala kooli.
Vanamõisa aidamehe pojana sündis 1833. aastal
kunstnik Karl Maibach. Lõpetanud Rakvere kreiskooli, pääses ta maalikunstniku, akadeemik K. T. Neffi eestkostel
Peterburi Kunstide Akadeemia õpilaseks. Tema sidemed

pea 200 metsaostuklienti ja loomisel on põlluostuklientide
andmebaas. Juba korraldatud metsaoksjonitel on müüjad
saanud alghinnast tuhandeid eurosid suuremat tulu.
Portaalis on võimalik panna eraldi oksjonile nii põllu-kui
ka metsamaa ja ostjate leidmisel aitame ka kinnistu jagamise korraldamisel. Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute nõustamisel.
Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja põllukinnistut või kasvavat metsa müüa iga maaomanik. Vajalik on metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava metsa müügi
puhul kehtiv metsateatis.
Oksjoni portaali leiab aadressilt www.maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid ja lisainfo
saamiseks võtke meiega julgesti ühendust!
Mirko Metsaoru
arendusjuht

Jõulud Varangul
Varangu Külaselts on tegutsenud juba 8 aastat ja kõik
need aastad on koos tähistatud ka jõule. Enne seltsimaja
valmimist toimusid ühised jõulupeod peredes. Oli kitsas,
kuid siiski tore. Möödunud aasta jõulupidu toimus 22. detsembril. Nii palju osalejaid pole kunagi varem olnud, 41 on
rekordarv. Nagu tavaks oli kaetud rikkalik pidulaud ja külla
tuli jõuluvana, kes lisaks kinkide jagamisele ka laulu lahti
lõi. Muusikalist meelelahutust pakkus lõõtspillimängija
Henrik Hinrikus Põlvamaalt Moostest. Noormehe
pillimängu saatel sai tantsu lüüa ja kaasa laulda südaööni.
Eriti vahvad olid setukeelsed lood.
Uue aasta algus on ikka see aeg, kus vanast kokkuvõtteid
teha. Arvame, et oli üsna kordaläinud aasta. Oli palju toredaid üritusi, kus külarahvas aktiivselt osales. Loodame, et
edaspidi läheb veel paremini ja seltsi tegevuses kaasalööjaid tuleb juurde. Suvel on plaanis korraldada II kodukandipäev Varangu pargis, aga juba veebruaris ootame vastlaliugu laskma.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

MERLYNI SALONG
Võimalikud järgnevad protseduurid:
• maniküür
• pediküür
• ripsmete keemiline värvimine ja koolutamine
• kulmude värvimine ja kujundamine
• näohooldus
• näomassaz
• depilatsioon (sooja vahaga)

Ajad kokkuleppel
Info ja registreerimine: 5137451 - Katre (kosmeetik)

Salmita ei saa jõulupakki Varangulgi.

Külli Heinla

Õnnitleme vanemaid...

Maaturg on abiks maaomanikule
Metsa- ja põllumaa müügiga kaasneb alati küsimus, kas
pakutav hind on parim ja tehing piisavalt turvaline?
Abiks maaomanikele olemegi loonud spetsiaalselt
metsa- ja põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise
enampakkumiste keskkonna, mille eesmärk on aidata
omanikel müües maad läbi oksjoni saada parim võimalik
hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis on pühendunud
metsa- ja põllukinnistute ning kasva metsa raieõiguse
müügile. Alustasime ostametsa.ee nime all ja tänaseks
oleme tegutsenud juba veidi üle aasta ning meie oksjonitel
on leidnud uue omaniku üle poolesaja kinnistu või raieõiguse.
Oksjonitel osalemine on nii müüjatele kui ostjatele lihtne
ja mugav. Portaalist saab piisava esmase info müüdava
kinnistu kohta ja sobiva alghinna puhul tagab internetioksjon suure ostjate-pakkujate ringi, mis on üks eeldus
parima hinna kujunemisel. Tänaseks on meie andmebaasis

oma kodukandiga jäid edaspidi juhuslikeks: külaskäigud
vanemate juurde Rakverre, kirjad sõpradele. Tema
maastikumaale leidub laiali üle maailma ning olid omal ajal
Lääne-Euroopa kunstiturul konkurentsivõimelised.
Vanamõisa külas sündis väiketaluniku pojana 1899. aastal kirjandusteadlane ja kriitik Nigol Andresen. Pärast
Vanamõisa vallakooli õppis Vihula ministeeriumikoolis ja
Rakveres Õpetajate Seminaris. Ta töötas mitmel pool õpetajana, teatrites dramaturgina, osales poliitilises elus. N.
Andresen represseeriti 1950. aastal, vangistusest vabanes
1955. N. Andresen on kirjandusteaduslike tööde ning
monograafiate autor.
Vanamõisa seostub ka kolhoosi ajal tegutsenud biotsehhiga, mille ehitamist alustati 1961. aastal ning läks
käiku paari aasta pärast. Biotsehhis hakati tootma väga
nõutavat veiste haiguse pügaraia vastast preparaati.
Biotsehhi kollektiiv tegi koostööd tollase Üleliidulise
Eksperimentaal-Veterinaaria Instituudi teadlastega eesotsas akadeemik Arutjan Sarkissoviga. Biopreparaat LTF 130 oli kasutusel kogu Nõukogude Liidus ning leidis 1983.
aastal tee ka välisturule. Biotsehhi kauaaegne juht oli Karl
Aavik ning vanemveterinaararst Aare Kunnus. 1987. aastal
määrati biotsehhi kollektiivile Eesti NSV riiklik preemia
trihhofüütiavastaste suure efektiivsusega vaktsiinide
seeriatootmise ja juurutamise eest. Biotsehh lõpetas tegevuse 1990-ndate aastate keskel.
Praegu elab Vanamõisa külas 51 inimest: 28 naist ja 23
meest, nendest lapsi 9.
Vanamõisas tegutseb kaks puiduga tegelevat ettevõtet,
pakkudes tööd ka ümberkaudu elevatele inimestele.

Foto: Evelin Kingumets

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA

30.01. 16.00. Kirjandusklubi raamatukogus.
Teemaks "Perekond Tooming”
14.02. 12.00. Algklasside sõbrapäevatrall
15.02. 18.00. Gümnaasiumi sõbrapäevapidu
20.02. 19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus
"Ootamatu ettepanek". Osades: Helgi Sallo, Raivo Trass,
Raivo Mets, Veljo Reinik. Pilet 9.- ja 11.21.02. 12.00. Gümnaasiumi Vabariigi aastapäeva aktus
22.02. 19.00. Vabariigi 95 aastapäeva pidulik aktuskontsert. Esineb Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor.
Sünnipäeva tort. Tantsuks mängib ansambel Compakt.
Laudade broneerimine tel. 3250444.
24.02. 11.00. Vabariigi aastapäeva jumalateenistus
kalmistul
24.02. 11.30. Iseseisvuspäeva kohvi koos vallavanema
ja volikogu esimehega. Külas on prof. Enn Tarvel.

Marite Ende ja
Ergo Elbra
Marika Pulatova-Manuel ja
Iyke Manuel

Rain Elbra
Rebecca Chidera Manuel

Liis Margat ja
Andres Raudsepp

Rebeca Raudsepp

Merlin Saar-Visnapuu ja
Kaspar Visnapuu

Adele Karoline Visnapuu

... ja sünnipäevalapsi!
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65
Peeter Kisand
Maret Ots
Ülle Reimets
60
Leidi Kiik
Valdur Privoi
Vello Rego
55
Ants Reinik
Galina Jerland
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Kalle Tiitso
Silvi Lepviikmann
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