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Haljalas tehti rahvadiplomaatiat
„Mis on diplomaatia? Diplomaatia all mõistame sageli
riiklikku, ametlikku diplomaatiat – riikidevahelisi suhteid,
mida korraldavad selleks koolitatud ja volitatud isikud; aga
selle kõrval on ka rahvadiplomaatia, milles saame osaleda
me kõik; rahvadiplomaatia ei ole ametliku diplomaatia vastand, pigem täiendab seda.
Milles seisneb rahvadiplomaatia? See haarab suuremaid
rahvahulki ja jõuab kergemini n-ö lihtsa inimeseni. See on
kõikvõimalik kultuurivahetus, õpilasvahetus ja sõpruskoolid naaberriikides, vabatahtlike tegevus välismaal, humanitaarabi jne. Rahvadiplomaatia aitab parandada ja süvendada riikide ja rahvaste vahelisi suhteid inimlikul tasandil,“ nii alustas 27. märtsil toimunud maakondlikul õpilaskonverentsil oma ettekannet Haljala gümnaasiumi ajalooõpetaja Egon Mets.
Õpilaskonverents oli lõpuüritus juba 25. märtsil alanud
ettevõtmistele, kui Rakvere Memento ühingu ning Haljala
gümnaasiumi kutsel külastas meie maakonda delegatsioon
Tverist – esindajad Tveri-Eesti Seltsist, Tveri muusikakoolist, Buraševost. 25. märtsil võttis külalisi vastu Rakvere
linnapea härra Toomas Varek. Küüditamisaastapäeva märkimiseks käidi Okaskrooni juures. Rakvere gümnaasiumis
toimunud kontserdil esinesid maakonna taidlejate seas ka
meie kooli õpilased, loomulikult astus üles tantsuansambel Kapriis Buraševost. Järgnes vastuvõtt külalistele
Rakvere Ametikoolis.
26. märtsil oli külalistel, Memento liikmetel ja kümmekonnal Haljala kooli õpilasel Tallinna-päev: külastati riigikogu ja käidi Nevski katedraalis. Ekskursioonile vanalinnas
oli jätkuks Tallinna abilinnapea M. Kõlvarti vastuvõtt
Tallinna raekojas. Metsakalmistul asetati pärjad presidentide Konstantin Pätsi ja Lennart Meri haudadele.
Õpilaskonverentsi „Rahvadiplomaatia“ ettekanded olid
seotud rahvastevaheliste suhetega, keelte õppimisega,
eestlaste väljarändamisega Venemaale. Kunda kooli õpila-

Meeleolukate vahepaladega esines Buraševo tantsuansambel.

se Jana Potapkina uurimistöö vaatles muukeelse lapse toimetulekut Eesti koolis. Integratsiooniprojektist
„Minu riik“ kõneles Kunda
Ühisgümnaasiumi õpetaja
Mare Lina, kes tegeleb vene
laste õpetamisega. Keelte
õppimisega olid seotud
Elina Einholmi (Haljala kooli
endine õpilane) ja Berit
Delia Lille (Haljala kooli 10.
klass) ettekanded. Kelly
Vask (Haljala kooli 10. klass)
rääkis eestlaste väljarändest Venemaale 19. sajandil, Kadrina kooli õpilaste ettekanne tutvustas
Peterburi eestlasi.
Konverentsi teises pooles esinesid külalised: riigi- Elmar Aljas tutvustamas Eesti Seltsi tegemisi Tveris.
Foto: Maiga Parksepp
kogu liige härra Marko
Pomerants, Rakvere vene õigeusu kiriku preester isa temperamentsete tantsudega.
Kogu ürituse filmisid Eesti Rahva Muuseumi töötajad,
Aleksander. Elevust tekitas Tveri-Eesti Seltsi esimehe
Elmar Aljase sõnavõtt. 1965. aastal Venemaale õppima kes tegid ka kõikide ettekandjatega intervjuu, mis talletaläinud noormees jäigi Tveri ning praegu on ta sealsete eest- takse ERM-i kogudes.
Ja oligi aeg külalistel asuda pikale koduteele. Olgu lisalaste eestvedaja.
tud,
et kohalikus vene ajakirjanduses oli tagasiside üliposiTeatavasti tekkis Kesk-Venemaal Tveri kubermangus 19.
tiivne:
kiidetakse väikelinna Rakvere spaad, suurima üllatusajandi lõpus eestlaste suur ja õitsev asula Nurmekunde,
sena
tuuakse
välja kõrgetasemelise õpilaskonverentsi kormis nüüdseks on hääbunud. Kunagist rikast piirkonda meeraldamine
nende
mõistes nii väikeses asulas kui Haljala,
nutab 1995. aastal pandud mälestuskivi. On tõdetud, et
sealne eestlaste kunagine asuala vajaks Eesti riigilt süs- samuti loodetakse sidemete jätkumisele Haljala gümnaateemsemat lähenemist. Praegu hoiavad sidet ainult üksi- siumiga.
Haljala gümnaasium täkud entusiastid.
nab
Rakvere Memento
Konverentsil esinenud Henn Latt kõneles, kuidas temast
ühingut
ja tema väsimatut
sai 1980-ndate aastate lõpus rahvadiplomaat. Muinsusjuhti
Aino
Kiivrit, kelle toekaitse liikumises aktiivse osalejana otsustas Henn Latt üles
tuse
ja
abita
poleks kõik
otsida Konstantin Pätsi haua. Sõitnud Tverimaale, taskus
eespool
kirjeldatu
nii hästi
visiitkaart, kuhu Henn Latt oli lasknud kirjutada sõnad
korda
läinud.
Olgu
see
lugu
„narodnõi diplomat“ (rahvadiplomaat), õnnestus tal kohtuda Buraševo vaimuhaigla töötajaga, kes mäletas mementolastele väikeseks
Konstantin Pätsi. Kui Konstantin Päts 1956.aastal Buraševo tänutäheks ja tagasisideks
vaimuhaiglas suri, maeti ta kohalikule kalmistule. Tänu kuu aega tagasi toimunustHenn Latile, presidendi haua leidjale, toimus 1990. aastal kohaliku maakonnalehe ajaKonstantin Pätsi põrmu ümbermatmine Metsakalmistule. kirjanik ei pidanud sündmust uudisevääriliseks.
Buraševo kalmistul meenutab teda rist.
Rahvadiplomaatia oli
Konverentsi tõsistele ettekannetele pakkus vaheldust
teoks
saanud.
Haljala ja Kunda noortekooride esinemine, kõva aplausi
teenisid Buraševo tantsuansambli Kapriis tüdrukud oma
Külli Heinla

Perepidu - mõnus mälestus kogu eluks
Kaks kuud tagasi otsustasime osaleda koolipere
ansambliga ETV telesaates „Perepidu“. Nüüdseks oleme
jõudnud ühise seikluse lõppu. Mida kokkuvõtteks öelda?
Tegelikult oli see üks vahva ja huvitav ettevõtmine. Vahel
küll ka pisut väsitav, sest Tallinna vahet tuli sõita tihedalt ja
proovide pikkus oli enamjaolt kolm tundi. Aega ise eriti
valida ei saanud, tuli minna siis, kui öeldi, ja kogu oma elu
sättida proovide järgi. Mõnda orkestriproovi tuli sõita ka
näiteks õhtul kella üheksaks ja järgmisel päeval ilusti kooli
jõuda. Aga kes teeb, see jõuab.
Kogemus ise oli aga päris huvitav, sest oleme nüüd olnud
ühe meelelahutussaate peategelased, näinud nii-öelda
oma silmaga, kuidas valmib üks telesaade. Televaatajatele
tundub see nii lihtne: mis see siis nii väga on, tulevad kaks
peret ja hakkavad laulma. Tegelikult on aga selle taga päris
suur tiimitöö ning palju aega kulub ka harjutamisele.
Me tutvusime nii paljude toredate ja ka kuulsate inimestega, meie vastased kõigis saadetes olid väga vahvad ja
sõbralikud. Samuti sai päris palju nalja ja põhiline oligi see
positiivne emotsioon, mis kogu saatega kaasa tuli.
Arvan, et tegime päris palju head reklaami nii oma koolile, aga ka tervele kodukandile. Tore oli tajuda oma rahva
toetust, aga ka seda, et suutsime end laulda väga paljude
teiste inimeste südamesse, tajusime siirast poolehoidu,
kus iganes me ka viibisime.
Meie jaoks oli võit juba siis, kui esimesest saatest edasi
pääsesime, teise saate võit aga tähendas kohta finaalis –
ja see oli juba super!
Aitäh teile, kes meid edasi hääletasite. Finaal ja kõik
sellele järgnev oli nii tore. Ma arvan, et nii Elis Emmale,
Sander Aleksile, Svenile kui ka mulle on selles saates osalemine küll mõnus mälestus kogu eluks. Tänan teid, kullakesed, et võtsite mind kampa ja minuga koos selle kõik läbi
tegite!

Meie soovitus kõikidele musikaalsetele Haljala peredele: järgmise aasta jaanuaris algab uus hooaeg, pange
oma pere kokku ja osalege! Uskuge see on üks vahva
kogemus. Uuest hooajast võib pere osaleda ka kolme

liikmega. Meid aga on veel ees ootamas üks lahe reis
augustis Naissaarele.
Tiina Rannar

Koolipere ansambel stuudios koos oma Haljalast kohalesõitnud toetajatega.
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Haljala raamatukogu – 90 aastat lugeja jaoks avatud
Haljala Rahvaraamatukogu Selts asutati 1923. aastal.
Täpset kuupäeva ei ole teada. Raamatukogu asutamiseks
kasutati liikmemaksu ja rahasid, mis laekusid pidudest ning
kohviõhtutest. Alles aastaid hiljem saadi kirjanduse ostuks
raha valla ja maakonna eelarvest. Pärast 1930. aastat saadi
uusi raamatuid aeg-ajalt haridusministeeriumi kaudu.
Raamatukogu asus vana koolimaja ühes klassis. Raamatud mahtusid ühte kappi. 1939. aastal ulatus laenutatavate raamatute üldarv seitsmesajani.
Laenutamine toimus pühapäeviti, mil külastajaid oli vahel 30 inimest. Igale soovijale anti korraga kuni neli raamatut kahe nädalase tähtajaga. Kauem käes hoitud raamatute
eest võeti trahvi. Need rahad läksid raamatufondi suurendamiseks.
Raamatukogu Seltsi asutajad olid põhiliselt õpetajad ja
erksamad talupidajad. Kauaaegseks esimeheks oli Villem
Raudkivi-Stein. Esimesse juhatusse kuulusid veel August
Summataavet- noor talupidaja - ehitustööline ja Milde
Koovits-Valter- õpetaja. 1929. aastal kuulusid juhatusse
Hugo Lassur- noor talupidaja Idavere külast; Villem
Raudkivi-Stein- talunik Veltsi asundusest; Cäcilie
Eidenberg- õmbleja; Linda Laasmägi-Rosenfeldt- talutütar
Kisuverest; kooliõpetajad Ferdinand Saar Ja Otto Salm.
Raamatuid laenutas juhatuse liige ühiskondlikus korras.
Kui selts 1939-1940. aastal likvideerus, läksid raamatud
üle valla hooldamisele. Raamatud märgistati ümmarguse
pitsatiga, millel tekst „Haljala valla raamatukogu“ ja keskel
Viru maakonna vapi kujutis. (Need on õpetaja Otto Salmi
poolt kogutud andmed aprillis 1967.a)
See on lühidalt Haljala Raamatukogu saamisloost ja tema vanemast ajaloost. Põhjalikumalt on võimalik tutvuda
raamatukogu ajalooga raamatukogus.
Nüüd sellest, milliseid nimetusi on kandnud raamatukogu, millistes ruumides on asunud ja kes on aastate
vältel raamatukogus töötanud.
1923. aastal loodi Haljala Raamatukogu Selts, 1939
nimetati selts Haljala Valla Raamatukoguks, mis 1945.
aastal muudeti omakorda Haljala Valla Keskraamatukoguks
ning1948. aastal Haljala rahvaraamatukoguks. Vahepeal
jõudis raamatukogu olla ka veel Rakvere rajooni Haljala
raamatukogu, 1977.aastast Rakvere rajooni Haljala haruraamatukogu, 1993. a Haljala raamatukogu ja 2010. a taas
Haljala Vallaraamatukogu kahe harukoguga Aasperes ja
Essus ja laenutuspunkt Varangul.

Selles majas asus raamatukogu aastatel 1923-1938.
Raamatukogu on asunud vanas koolimajas 1923 - 1938;
vallamajas 1938 - 1941; Haljala külanõukogu hoones (endine leerimaja) 1941 - 1957; Haljala kultuurimajas (endine
pastoraat) 1957 - 1982 ja alates 1984.a. Haljala uues
Rahvamajas.
Haljala raamatukogus on töötanud Alice Kask-Sats,
Aino Kaasik, Tamara Zeik, Elle Vahisalu, Leida Rohumets,
Eldi Paumann (Toomikas), Elle-Malle Toomikas (Lilleorg),
Eda Sibolt (Maurus), Mare Ellamaa ja Elve Veldi.
2012. aastal oli Haljala Raamatukogus 595 lugejat.
Haljala alevikus koos küladega elab 1613 inimest, nii et iga
kolmas elanik on lugeja. Haljala Raamatukogu ei saa küll
kurta lugejate vähesuse üle. Tänu Haljala Vallavalitsusele
on meile antav raha raamatute ostmiseks pidevalt suurenenud. Ka siis, kui oli raske aeg, ei vähendatud seda
summat. 2013. aastaks on Haljala Raamatukogul raha

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 iga kuu 15.
kuupäevaks.

1929. aasta Haljala Raamatukogu Seltsi juhatus
1. reas paremalt: Cecilie Edenberg, Villem Raudkivi, Linda Laasmägi ja Ferdinand Saar
2. reas paremalt: Hugo Lassur, August Vimberg ja Otto Salm
raamatute ostmiseks 7980 eurot, millest riigi dotatsioon
on 2580 eurot, nii et põhiline raha tuleb Haljala vallalt.
Peale selle on veel 1800 eurot ajalehtede ja ajakirjade
tellimiseks. Haljala Raamatukokku on tellitud 8 ajalehte ja
46 ajakirja. 01.01.2013 seisuga on Haljala Raamatukogus
18697 raamatut.
Haljala Raamatukogus käib koos kirjandusring, mis on
avatud kõikidele soovijatele. Oleme kohtunud kirjanikega(
Kalju Saaber, Erich Meerja, Virve Osila) ning külas on käinud
ka riigikoguliikmed. Oleme korraldanud raamatute arutelusid, teemaõhtuid, kohtunud valla töötajatega. Igal
aastal augustis on ekskursioon Tallinnasse. Käidud on ekskursioonidel nii
Lääne-Virumaal kui ka teistes maakondades.
Väga pikaajaline traditsioon on koolilaste kirjandite kirjutamise võistlus,
mis sai alguse 1988. aastal.
Siis võistlesid Aaspere,
Annikvere ja Haljala koolide
õpilased. Hiljem Aaspere ja
Annikvere koolid suleti,
kuid seda traditsiooni ei
tahtnud katkestada. Pöördusime ümberkaudsete
koolide poole ja nüüd
võtavad sellest võistlusest
osa Kunda, Võsu, Veltsi ja Haljala koolide õpilased.
Kirjandite kirjutamine toimub veebruaris ja märtsis,
emakeelepäeval tehakse kokkuvõtted. Parimatele kirjutajatele on autasuks Haljala Vallaraamatukogu tänukiri ja raamat.

Foto: Haljala Raamatukogu kogust

Praegune raamatukogu on jäänud kitsaks. Lootus on
saada ruumid uude koolimajja, kas siis renoveeritavasse
või päris uude majja. Selline lubadus on antud. Nagu näitas
vallavalitsuse poolt korraldatud küsitlus, on raamatukogu
maal väga vaja. Raamatukogu ei ole ainult raamatute
laenutamise koht. Toimuvad kohtumised huvitavate inimestega, kirjandusõhtud, ekskursioonid, teatrietenduste
külastused. Raamat paberkandjal jääb kindlasti veel
pikkadeks aastateks, kas või nii kaua kui kestab elu maal.
26. aprillil 2013 peab Haljala Raamatukogu 90 sünnipäeva rahvamajas. Kallis lugeja, see on ka Sinu sünnipäev.
Kui Sind ei ole, siis ei ole ka raamatukogu, mille sünnipäeva
me saame nüüd koos pidada.
Kohtumiseni raamatukogus!
Elve Veldi
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Praegused ruumid kipuvad juba väikseks jääma.

Meie logo lugu
Haljala noortevolikogu on alles noor – esimene koosolek toimus aastal 2010. Alates 2012. aasta lõpust on töös
teine koosseis. Oma lühikese ametis oldud ajaga oleme aga
juba päris palju jõudnud ära teha ja olen kindel, et see on
alles algus.
Mõeldes selle peale, et meie, Haljala noortevolikogu liikmed, oleme otsene ühendus ülejäänud Haljala noorte ja
Haljala valla vahel, tuli meile pähe, et kõige paremini saame
oma eesmärkidest ning ka tegevustest teada anda logo
abil. Vaadates logo lood esimese mulje!
Pisike mõttealge peas, hakkasimegi korraldama logokonkurssi, millest said osa võtta kõik Haljala noored. Konkursi korraldamiseks saime materiaalset abi Eesti noorteühenduste liidult. Kirjutasime projekti, mis aitas meil lisaks
konkursile korraldada avaliku esinemise teemal koolituse,
kuhu kutsusime ka Haljala gümnaasiumi õpilasesinduse.
Kahe nädala jooksul laekus neli väga erinevat logo. Kõik
tööd olid väga head ning valiku tegemine raske. Peale pikka

ning väsitavat vaidlust jõudsime lõpuks noortevolikoguga
otsuseni – meie logoks saab Alvar Jõe joonistatud kavand.
Teise koha sai Risto Rätsep, kelle logokavand meenutas väga Haljalat. Kolmanda koha andsime Martin Jõele ja Liine
Tomingale, kes joonistasid meile kahekesi logo, mis oli inspireeritud Haljala valla logost.
Logokonkursi lõpetamiseks ning auhindade kätteandmiseks korraldasime koosviibimise, kus tänasime osalejaid
ning arutasime, kuidas muuta Haljalat noortele veelgi huvitavamaks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et konkurss oli edukas. Järgmisel korral aga ootame noortelt aktiivsemat osavõttu! Kui
oled noor ja sul on häid ideid, kuidas Haljalat arendada –
anna meile oma mõtetest teada meie facebooki lehel,
kirjuta meile noortevolikogu@haljala.ee või lihtsalt otsi
meid üles. Üheskoos suudame me kõike!
Kristi Toming
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Kaherattalised kuulutavad
kevadet
Käes on kevad ja sõiduteedki on kuivad, mis kutsub kõiki
kaherattalisi liiklema. Et seadusega mitte pahuksisse
minna, pöördun piirkonnapolitseinikuna just mootorratturite poole – sõiduriist peab olema registreeritud ja omama
peab ka vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.
Aprilli alguses eiras seadusi 20-aastane noormees, kes
nädalavahetusel hakkas katsetama oma uut mootorratast.
Sõidukil puudus numbrimärk ning see andis aluse peatada
mootorratas kontrolliks. Juht aga eiras peatumismärguannet, üritas põgeneda, ei tulnud sõiduki juhtimisega
enam toime ning kukkus. Pärast tervisekontrolli viidi uljas
juht arestikambrisse. Kohtu poolt määrati talle lisaks ka
veel rahaline karistus.
Õnneks lõppes see sündmus mootorratturi jaoks eelkõige rahalise kahjuga, kuid tuletan meelde, et kaherattaliste juhtide hulljulgus, oskuste ja kogemuste puudumine
on viinud väga raskete tervisekahjustusteni ja kahjuks isegi
surmani. Olgem seetõttu tähelepanelikud, kinni tuleb
pidada liiklusseadusest, siis jääb enda tervis aga ka raha
alles.
Ohutut liiklemist!

Teade
Alates 10. aprillist kuni 12. maini 2013. a. on üle 8
tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla kohalikel maanteedel:
Tee number
Tee nimi
1900018
Pehka tee
1900044
Aaviku tee
1900009
Veltsi tee
1900012
Haljala-Võle tee
(endise Avido tee osas)
1900006
Sauste-Vanamõisa tee
1900005
Jalumäe tee
1903206
Allaste tee
1900007
Lehise tee
1900002
Kärmu tee
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Tänuavaldus
Tahame avaldada siirast tänu meie perearst Koidu
Saamotile ja pereõele Sirje Pajustele , kes on alati meie
muret tõsiselt võtnud ja meile vastu tulnud.
Hea on teada, et võime oma arstile alati loota.
Perekond Männik Saustest ja Aasperest

Täpsem info riigi ja kohalike teede liikluspiirangutest
leitav Haljala valla kodulehelt www.haljala.ee

Meelis Pallon
Haljala valla piirkonnapolitseinik

Pähe kiiver! Selga vest!
Sagadi loodusringi lapsed koos juhendaja Tiina Jamsjaga
jätkavad oma tegemisi ka kevadel. „Turvaliselt liikluses“
uuringu kokkuvõtted ja ettepanekud esitasime ühiselt
Rakvere Politsei-ja Päästeametile. Meid võeti hästi vastu ja
kuulati suure huviga. Meie ettepanekud olid järgmised:
1. Asula välisel teel peab jalgrattur kandma helkurvesti.
2. Jalgrattaga sõitmisel peab iga sõitja kandma kiivrit.
3. Uus meeldetuletav liiklusmärk: Kanname helkurvesti!
Kevadisel koolivaheajal külastasime Haljala lasteaeda,
kus mängisime lastega liiklusteemalisi mänge ja kinkisime
lastele ise joonistatud värvimisvihikud.
Meie tegemistega on kampa löönud Rakveres asuv rattapood Rixratas. 6.05-12.05. toimub seal soodusmüük, mille
raames on võimalik osta turvavarustust (tuled, kellad, kiivrid) ja ka jalgrattaid 15% soodsama hinnaga. Sel nädalal on
Rixratas avatud ka pühapäeval, 12. mail kella 9.00-15.00ni. Lisaks kingib maanteeamet igale rattaostjale helkurvesti.
Vaadake üle oma rattad ja turvavarustus, rattasõiduhooaeg on algamas!
Kati ja Kristiina Nõlvak

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.03.2013
1. Määrati toimetulekutoetused kümnele toetust vajavale
isikule kokku summas 1801,17 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kümnele isikule kokku summas 426,98 eurot.
2. Määrati sünnitoetus ühele isikule.
3. Eraldati vallaeelarve reservfondist Memento Rakvere
Ühingule tema põhikirjalise tegevuse toetamiseks 100
eurot.
4. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus, Rakvere mnt lõigul
PK 0+00 - 3+25 kõnnitee välisvalgustuse rajamiseks.
5. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus, Rakvere mnt lõigul
PK 0+00 - 3+25 kõnnitee rajamiseks.
6. Määrati kohanimed Essu külas, Varangu külas ja Võle külas asuvale viiele liikluspinnale. Essu külas Vilu tee, Varangu
külas Tiigi tee, Võle külas Alemaa tee ja Saaroja tee ning
Varangu külas Muna tee.
7. Kuulutati välja Peeter Toominga fotokonkurss teemal
„Eestimaa rikkused“.
8. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse Haljala alevikus veehoidla alune ja selle teenindamiseks vajalik maaüksus asukohaga Uus põik 6.
9. Esitati volikogule menetlemiseks määruse eelnõud
„Haljala Vallavalitsuse palgajuhend“ ja „Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“.
Vallavalitsuse istungil 03.04.2013
1. Esitati Haljala valla 2013. aasta esimese lisaeelarve
eelnõu volikogule menetlemiseks.
2. Tehti volikogule ettepanek muuta sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda selliselt, et sünnitoetus ja matusetoetus määratakse ametniku otsusega ning esitada
vastav eelnõu.
3. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Haljala
valla haljastute hooldus 2013-2015“ OÜ Kinnisvarateenindus poolt esitatud pakkumus.
4. Kinnitati Haljala alevikus Võsu mnt 39a asuva haljasala
katastriüksuse pindalaks 1951 m2 ja sihtotstarbeks sotsiaal
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maa alaliigiga üldkasutatav maa 100%.
5. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
6. Väljastati raieluba puude langetamiseks Veskijärve 1a ja
Veskijärve 3a maa-alal.
7. Kehtestati alates 10. aprillist kuni 12. maini 2013.a. üle 8
tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld
Pehka teel, Aaviku teel, Veltsi teel, Haljala-Võle teel (endise
Avido tee osas), Sauste-Vanamõisa teel, Jalumäe teel,
Allaste teel, Lehise teel ja Kärmu teel.
8. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse haljasala Schönbergi tee 2 ja parkla Schönbergi tee 4.
Vallavalitsuse istungil 10.04.2013
1. Väljastati reklaamiload reklaami paigaldamiseks OÜ-le
Viru ReklaamiAgentuur, AS-le Imprest ja OÜ-le Megameedia Grupp.
2. Kinnitati Essu külas Pargi tn 24 asuva katastriüksuse maa
sihtotstarbeks 80% elamumaa ja 20% ärimaa.
3. Tehti volikogule ettepanek lubada korraldada lihtmenetlusega riigihanked „Haljala valla munitsipaalhoonetele
käidukorralduse osutamine 2013-2016“, „Teepeenarde hooldusniitmise teostamine 2013-2015“ ja „Haljala valla haljastutel
hooldusniitmise teostamine 2013-2015“.
4. Kooskõlastati Haljala alevikus, Uus tn 24b katastriüksusele rajatava puurkaevu asukoht.
5. Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras
sõiduauto Suzuki Ignis.
6. Eraldati vallaeelarve reservfondist 90 eurot Haljala
Rahvamaja c tantsurühma „Kakerdajad“ tantsijate reisikindlustuse kulude katteks.
7. Nimetati Peeter Toominga nimelise fotopreemia
määramise komisjoni liikmeteks Avo Seidelberg ja Meelis
Meilbaum.
8. Otsustati esitada kohtule avaldus pärandvara pankroti
väljakuulutamiseks.

Haljala Vallavolikogu istungil 16.04. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Riina
Tamberg, Toomas Sääsk ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep, Tiit Toming ja Viivi
Voorand.
Otsustati:
1. suunata Haljala valla 2013 aasta esimese
lisaeelarve eelnõu II lugemisele ja määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 30. aprill
2013.a.;
2. kinnitada Haljala Vallavalitsuse palgajuhend;
3. kinnitada Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate töötasustamise alused;
4. muuta Haljala Vallavolikogu 17. märtsi 2009 määrus
nr 69 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Haljala vallas“;
5. taotleda Haljala valla munitsipaalomandisse
Haljala alevikus Schönbergi tee 2 asuv haljasala,
Haljala alevikus Schönbergi tee 4 asuv parkla ja
Haljala alevikus Uus põik 6 asuv veehoidla;
6. anda luba Haljala Vallavalitsusele lihtmenetlusega
riigihangete: „Haljala valla munitsipaalhoonetele
käidukorralduse osutamine 2013-2016“, „Haljala valla
haljastutel hooldusniitmise teostamine 2013-2015“ ja
„Teepeenarde hooldusniitmise teostamine 20132015“ korraldamiseks;
7. kinnitada Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava
2013-2017;
8. jääda seisukohale, et valgusfoori ristmik tuleb
uuendada ja nõustuda ringristmiku rajamisega;
9. võtta informatsioon energeetika arengukavast
teadmiseks.
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Peeter Toominga nimeline
FOTOKONKURSS 2013
Teema: „Eestimaa rikkused“
Konkursitingimused:
Iga osaleja võib esitada konkursile üks kuni viis fotot.
Tööde esitamise lõpptähtaeg 20. mai 2013 aadressil
Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa või
digitaalselt e-posti aadressil haljala@haljala.ee
Esitada võib mustvalgeid või värvifotosid ja need esitatakse paberkandjal koos CD-ga või digitaalsel kujul internetiaadressil JPG/JPEG formaadis. Võistlusfoto ei tohi olla
arvutis töödeldud (välja arvatud tumeduse/heleduse, teravuse parandamine, piltide lõikamine), peab olema hea kvaliteediga, nii et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis
välja trükkida (resolutsioon soovitavalt 300 ppi, suurus
mitte väiksem kui 2480x1795 pikslit). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga ning olla panoraamfoto.
Fotode edastamisel tuleb märkida üks kuni viis fotot
koos pealkirjadega ning juurde lisada kinnises ümbrikus
võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon,
e-post),.
Konkursil osaleja vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete suhtes. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust
tema vanem või hooldaja. Kõik tööd, mis vastavad konkursi
tingimustele, avalikustatakse avaliku hääletamise päeval
s.t 21. mail 2013. Avalik hääletamine toimub 21.05. –
24.05.2013 Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil
leo.aadel@haljala.ee või telefonidel 3278222, 5068620
Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende
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väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja
tehnilist taset, headest pildistamise tavadest kinnipidamist ning foto vastavust konkursi tingimustele.
Konkursile esitatud töid
h i n d a b H a l j a l a Va l l a valitsuse poolt moodustatud viieliikmeline komisjon. Komisjonil on õigus
oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste
asutuste esindajaid. Komisjonil on õigus konkursilt
eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei
ole märgitud korrektsed
osaleja andmed, kus osaleja
on esitanud valeandmeid
ning kus avalikul hääletamisel on kasutatud ebaAnette Parksepa üks võidutöödest 2011. aasta Peeter Toominga fotokonkursilt.
ausaid võtteid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korral- tulemusena.
dajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid
Haljala Vallavalitsusele jääb õigus kõiki konkursile laekusamast võttekohast.
nud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses,
Avalikul hääletusel võib üks hääletaja anda igale võistlus- ajalehes Haljala Valla Sõnumid, Haljala valla koduleheküljel
tööle vaid ühe hääle. Konkursi korraldaja ei võta endale ning eksponeerida neid Peeter Toomingaga seotud trükisvastutust interneti katkestuste, häirete jms suhtes. Samuti tes ja avalikel üritustel. Fotode kasutamisel märgitakse ära
ei võta konkursi korraldaja endale vastutust kui interneti- autori nimi.
hääletust segatakse kolmandate isikute poolt. Komisjon Preemiafondi suurus on 350 eurot.
valib välja võidutöö. Rahvalemmik selgub avaliku hääletuse

Haljala Noorte Töömalev 2013 ootab tegusaid noori
Hei, tubli ja töökas 13-17 aastane Haljala valla noor!
MtÜ Haljala Noortekeskus koostöös Haljala valla ning
Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja registreerumise Haljala Noorte Töömalevasse! Haljala Noorte
Töömalev toimub 2013 aastal kahes 5-päevases vahetuses: 10.06-14.06 ning 17.06-21.06
Malevasse registreerumiseks lae Haljala valla kodulehelt
www.haljala.ee alla maleva avaldus ning motivatsioonikiri,
täida need ning vii Haljala valla lastekaitsetöötaja Merje
Mitt´ile. Avaldust ning motivatsioonikirja saab soovi korral
täita ka kohapeal. Registreerumine toimub 30.04-11.05,
peale mida antakse teada ka osalejate nimed. Ole kärme
registreeruma, sest esimestel on suurem võimalus saada
valituks.
Avaldusse märgitakse noore eesnimi, perekonnanimi,
isikukood, kontakttelefoni number, e-posti aadress, elukoha aadress, lapsevanema nimi, lapsevanema kontakttelefoni number ja malevas osalemise vahetuse aeg.
Motivatsioonikirja paneb noor kirja, miks just tema oleks
õige kandidaat osalema Haljala Noorte Töömalevas! Kirjutada võib näiteks sellest, mida teeksid saadud rahaga, mida ootad töömalevalt, milliseid töid sooviksid teha, milliseid töid võiks ära teha oma kodukohas...- lase fantaasial
lennata.
Tööpäeva pikkuseks on 4 tundi, kell 9.00-13.00. Peale
tööpäeva korraldatakse koos ka erinevaid huvitavaid tegevusi. Samuti peab iga töölaagris osalev noor osa võtma
MTÜ Haljala Noortekeskuse poolt korraldatavast tööohutuse-ja karjääriinfo lühiseminarist.
Juhime veelkord tähelepanu, et töömalevas osaleja peab

Aprill 2013

olema 13-17 aastane Haljala valla elanik!
Lisainformatsiooni saab Haljala Noortekeskusest, aadressilt noortekas@haljala.ee, tel. 3250140, Haljala valla
lastekaitsetöötajalt Merje Mitt´ilt telefonil 3278224 või
kirjutades merje.mitt@haljala.ee.

Õnnitleme vanemaid...
Andra Lepp ja Indrek Sepp

Kristjan Sepp
sündis 05.03.2013

Kärolin Narits ja Kim Ernest Heidel

Annika Heidel
sündis 24.03.2013

... ja sünnipäevalapsi!

Töömalevas õpib nii mõndagi.

Tule näitusele!
Haljala Rahvamajas on vaatamiseks üleval kaks uut
näitust: kohaliku noore Alvar Jõe joonistustööde näitus
ja Järve noortekeskuse poolt korraldatud konkurss
"Eesti noorte objektiivis" tööde näitus.
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Marta Nõlvak
97
Ellen Tambik
84
Ellen Sillandi
Andrei Stepanov
Laine Järva
83
Helju Toombu
82
Milvi Tamme
81
Lia Raudmägi
Heljo Sinisoo
Valentina Kütt
80
Aleksandra Petrova
Meeta Lepa
Ilme Jurtsuk
Bernhard Kirs
Ludmilla Luht
75
Eili Tamberg
Ants Saaremägi
65
Kersti Koovits
Veera Tüvi
Riina Vanda
55
Tiina Teppe
Jüri Safronov
Raivo Vihtma
Malle Rego
Esta Lani
50
Marika Anga
Vahur Saun
Peeter Köss
Anu Köss

23. aprill

Aasu

02. mai

Põdruse

02.mai
13. mai
17. mai

Aaspere
Auküla
Haljala

17. mai

Essu

08. mai

Haljala

13.mai
16.mai
23. mai

Kõldu
Kisuvere
Haljala

06.mai
10. mai
13. mai
14. mai
20.mai

Põdruse
Essu
Haljala
Lihulõpe
Haljala

04. mai
19. mai

Kärmu
Kisuvere

12. mai
20. mai
22. mai

Haljala
Haljala
Haljala

07. mai
07. mai
22. mai
23. mai
24. mai

Haljala
Haljala
Lihulõpe
Kavastu
Haljala

04. mai
19. mai
21. mai
27. mai

Lihulõpe
Kärmu
Lihulõpe
Lihulõpe

Anne-Li Mostepan
15.05.1945 - 20.03.2013

Meie
Meie
hulgast
hulgast
lahkunud ...
ononlahkunud
...

Ruube Marton
26.12.1937 - 27.03.2013

