Nr 5 (162)

Mai 2013

Vallavanema veerg
Enne suvepuhkuste suurt
algust soovin keskenduda
kolmele suuremale teemale, mis ettevalmistustöö
staadiumis on tänaseks
teostatud ning lähitulevikus
ootavad valla arengukavas
kajastamist, volikogu poolt
eelarves rahastamist ning
vallavalitsuse poolt elluviimist. Need on Haljala koolihoone rekonstrueerimine
uues kvaliteedis, Haljala
aleviku soojamajanduse
arengukavast 2014 - 2020
lähtuvalt soojuse hinna
alandamise võimaluste
analüüsimine ning aleviku
maastikukujunduse arhitektuurne uuendamine.
Koolihoone arhitektuurse
lahenduse otsimisega tegime algust juba aasta alguses. Oleme seda protsessi
ajanud nii avalikult ja läbipaistvalt kui seda ajada on
olnud võimalik. Põhjustest
ja põhjendustest, miks me
soovime luua oma lastele
kaasaegse ja inspireeriva
keskkonnaga koolimaja, kirjutasin ma pikemalt jaanuarikuu vallalehes. Lisaks sellele oleme ideed kaitsnud
7.-9. klasside lastevanema
te koosolekutel ning kohtumisel koolitöötajatega.
Koostöös arhitektidega ja
kooli esindajatega valmis
aprillis koolihoone esialgne
mudel, mida esitleti 02.
aprillil toimunud avalikul
koosolekul. Tänan väga
kooliperet aktiivse panusta-

mise eest ruumilahenduste
väljatöötamisel ning kõiki
hääletajaid, kes osalesid
pea kuu aega kestnud hääletamisel. Vastanute suur
arv ning ülekaalukas toetav
otsus on meie jaoks tugeva
mandaadiga tähendus. See
on usaldus ja volitus edasiliikumiseks.
25. aprillil tutvustasid
TTÜ Soojustehnika Instituudi esindajad aleviku soojusmajanduse arengukava,
mille eesmärgiks oli energiasäästu saavutamiseks
kaugküttepiirkonna soojatarbijatele alternatiivsete
kütuseallikate ja soojusvarustuse võimaluste analüüsimine ning taskukohasema lahenduse pakkumine. Kuna kõigi tarbijate
kaugkütte kogutarbimine
võib kompleksse renoveerimise tulemusena tulevikus
väheneda ca 36%, siis tingib
see pikemas perspektiivis
väga kaalutletud otsuste
langetamise nii taskukohasema lahenduse väljapakkumisel kui investeerimisel
energiasektorisse. Arengukava koostamine on ka
üheks tingimuseks rahastamistaotluse esitamisel tulevikus.
Leader meetmete abil on
edukalt elluviidud projekte,
mille väljundiks on olnud
mitu kodukoha arengut
väärtustavat foorumit ja
töötuba. Nendes mõttevahetustes on osalenud nii

kogukonnaliikmed kui ka
tudengid Eesti Kunstiakadeemiast. Olemasolevad väliruumi elemendid
on üsna amortiseerunud
ning vajavad kaasajastamist. Samuti on oluline
siduda valla keskused ühtse
kujunduskeele ja infrastruktuuriga tervikuks, millest
peegelduks kohalik, kuid
teistest eristuv omapära.
Eeltoodud eesmärkide
saavutamiseks vajasime
alusprojekti, mis viiks läbi
põhjaliku analüüsi ning pakuks välja maastikuarhitektuurse kujunduslahenduse, seoks läbivate motiivide/materjalide abil piirkonnad ühtseks tervikuks,
parandaks olemasolevat
ruumikvaliteeti ja korrastaks ühenduste toimimiseks vajaminevaid teedeja tänavatesüsteeme, seeläbi rõhutades ja tugevdades kodukoha identiteeti. Kõrvalolevad fotod
annavadki uued tulevikulahendused aleviku keskosale, ühendades kooli,
vallamaja ja kirikut; samuti
rahvamaja ümbrusele koos
rekreatsioonialaga ning
õlletehase esisele väljakule.
Nüüd on kogukonna
jaoks väljapakutud ettepanekute otsustamine volikogu töölaual.

Koolihoone pealtvaates.

Peasissekäik.

Leo Aadel
vallavanem

Kooli ees asuv aed.

Rahvamaja ümbrus.

Peatänav.

Välilava.

Rand.
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Haljala Gümnaasiumi teated Uus või vana? Kokkuvõte küsitlusest Haljala uue
* 1. klassi õpilaste dokumente võetakse vastu kooli
koolihoone kohta
kantseleis 31. maini. Täpsem info kooli kodulehel
www.haljala.edu.ee või telefonil 3250900.
* 10. klassi õpilaste dokumente oodatakse kooli kantseleis
21. juunini. 27. juunil vestlused sisseastujatega. Täpsem
info kooli kodulehel www.haljala.edu.ee või telefonil
3250900.

Mis saab Haljala koolmajast? Kas ehitada uus või
renoveerida vana? Kõik, kel oli soovi, said oma sõna sekka
öelda osaledes küsitlusel Haljala uue koolihoone kohta.
Nüüdseks on tulemused selgunud. Interneti teel andis oma
hääle 255 ning paberkandjal teatasid otsusest 16 inimest.
Uue koolimaja poolt hääletas 229 vastajat, vastu oli 42.

* 6.-7. juuni toimub kooli laager vanematele õpilastele.
* Lõpuaktused toimuvad 20. juunil Haljala rahvamajas.
14.00 põhikooli lõpuaktus
18.00 gümnaasiumi lõpuaktus
* 1. juuli - 31. juuli koolimaja suletud.

Tule reisile!
Sellel suvel on plaanis korraldada valla eakatele kahepäevane reis Eesti loodenurka ja Noarootsi. Reis toimub13.-14.augustil. Väljasõit Haljalast kell 8.00.
Külastame Maardu mõisa, Saha kabelit, Saku mõisa,
Saue mõisa, Keila kirikut ja hauakabelitega kirikuaeda,
Harjumaa muuseumit ja linnusevaret, supleme Klooga rannas. Käime ka Lõuna Paldiskis, Peetri Tollis, edasi A.
Adamsoni ateljeemuuseumisse, seejärel ootavad meid
Muula mäed ja jalutuskäik Pakri panga serval, Madise kirik
ja Forseliuse kivi, Padise klooster ja mõis, Harju-Risti kirik,
Vihterpalu mõis, Vintse rand. Majutus on korraldatud
Pedase hotellis, seal saame veel supelda, aga ka õhtust
süüa.
Teisel päeval ootavad reisilisi Suurekivi, Nõva kirik, Mereparras, suplus Liivase rannas või Allikajärves, Raadiojaama
ps. Peraküla RMK teabemaja, Pürksi mõisakool, Österby
sadam, vaade Haapsalule, lõuna Lyckholmi (Saare) mõisas,
muuseum ja jalutuskäik Sutlepa siselahe äärsetesse
linnutornidesse, Noarootsi kirik ja pastoraat Hosbys, Ants
Laikmaa kodumuuseum Taeblas, Ellamaa elektrijaam
Turbas, Riisipere mõis, Laitse loss (pubi), Tauno Kangro
Graniitvilla, kojusõit.
Maksumus ca 75 €/inimese kohta. Hind sisaldab kõik
piletid, 2 lõunasööki, õhtusöögi ja hommikusöögi.
Registreerimine ja info valla sotsiaaltöötajalt tel.
56566931 või 3259226. Vabade kohtade olemasolul
saavad osaleda kõik soovijad.
Elamusterohket suve!
Sotsiaaltöötaja Urve Vogt

Talgud Varangul
Talgupäev Varangul toimus harjumuspärase "laupäevaku" asemel tänavu pühapäeval, 5. mail. Sellest võttis
osa 25 igas vanuses inimest. Kohalolijatena saavad meil
kirja ka need päris pisikesed, kes veel ise reha pihus ei hoia.
Tubli töö tulemusel said korda tehtud park ja seltsimaja
ümbrus. Töödega jõuti parasjagu valmis enne suuremat sadu. Talgusupi söömisele järgnes kohvilauas päeva ametlik
osa - Varangu külaseltsi üldkoosole
Kaunist suve kõigile!
Varangu Külaselts

Vastajatel oli ka võimalus kommenteerida või põhjendada oma otsust. Negatiivselt suhtujad leidsid, et väga
paljudele küsimustele on veel vastamata – miks?, mida?,
kuhu?, ning ideekavand on liiga toores, et selle poolt hääletada. Üks vastaja arvas, et planeeritav hoone on meie laste
jaoks liiga moderne ja seal on raske õppetööle keskenduda. Teine leidis, et uus maja on liiga moodne arvestades
Haljala olemasolevat hoonestust ja uuest koolimajast
peaks õhkuma ka kooli väärikas vanus. Põhiliseks vastuargumendiks ongi uue hoone välimus ja soovitakse näha ka
teist varianti. On ka neid, kellel vana maja südames ja sellest lihtsalt loobuda ei taha. Suureks mureks lapsevanemaile on õppetöö toimumine ehitustööde ajal.

Need, kes hääletasid uue koolimaja poolt, on arvamusel,
et praegune hoone on tõepoolest kehvas seisus ja lapsed
vajaksid hädasti uusi ruume, et õpilased tunneksid end
õpikeskkonnas turvaliselt ja mugavalt. Leiti, et uude ja
moodsasse koolimaja tahaksid lapsed kindlasti rõõmuga
tulla. „Ootan moodsat ja multifunktsionaalset maja!“,
„Hästi palju valgust koolimajale!“ jne.
Ka jah-vastajate hulgas oli neid, kes kahtlesid nähtud
ideekavandis. Kindlasti soovitakse koolimajas näha korralikku jõusaali, eraldi ruume aeroobika jms harrastamiseks,
ka ujulat. Staadioni korda tegemine oli mitmel inimesel
südamel. Leiti, et uus maja peaks kujunema valla haridusja spordikeskuseks ning arvestataks võimalustega, et kõik
vallaelanikud on maja võimalusi kasutama oodatud. Aula,
mis praegusel plaanil puudus, on vastajate arvates väga
vajalik.
Päris mitu vastajat kahtles, mis saab siis, kui paarikümne
aasta pärast avastatakse, et uus koolimaja on hoopis
väikseks jäänud. Kas siis lammutatakse maja jälle maha
ning tehakse uus ja suurem? Miks ei arvestata kooli ehitamisel uue planeeritava elamualaga Vanamõisa külla?
Eks kahtlusi ja küsimusi tekitab iga uus asi, kuid praegust
rahvaküsitlust arvestades jääb kõlama lootus uuele ja
kaasaegsele koolihoonele! Loodame, et arhitektid võtavad
kuulda vallakodanike soove ja koolihoone tuleb kõigile
rõõmu toovaks keskuseks.
21. mail tutvustasid arhitektid uue koolihoone 3d-lahendust Haljala Vallavolikogule ning 30. mail saavad projektiga
tutvuda õpetajad. Peale seda saavad ka õpetajad omi mõtteid välja öelda ning teha täpsemaid ettepanekuid klassiruumide osas.
Suur tänu Kaido Kukele ja Egon Metsale, kes viisid läbi
rahvaküsitluse ning Maiga Parksepale, kes küsitluse tulemused kokku võttis.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Töövarjupäev Haljala lasteaias Pesapuu
Teisipäev, 7. mai oli meie majas eriline - Haljala Gümnaasiumi 11. klassi 17 õpilast sooritasid töövarjupäeva Haljala
Lasteaias. Paljudele neist õpilastest pakkus see päev kindlasti äratundmisrõõmu, meenutas toredaid seiku enda
lasteaias veedetud ajast. Samas oli see päev rõõmurohke
ka meie õpetajatele: kunagistest arglikest kasvandikest
olid sirgunud toredad, aktiivsed ning abivajajat märkavad
noored inimesed. Meeldivalt üllatasid meid selle klassi
noormehed - nad sulandusid väga ruttu rühmade tegevustesse. Vahva oli Tibu rühmas toimunud „Hendriku jutupliiats“ ning Sander Aleks võlus Nublu rühma poisid ja
õpetajad jäägitult kitarrimängu ja lauluga. Liikumisõpetaja
kiitis noori aktiivse kaasalöömise eest õuealal toimunud
orienteerumismängus.
Usun, et sellest töövarjupäevast said kõik osapooled
tõeliselt positiivse elamuse .Tore oli päeva lõppedes noortelt kuulda, et päev andis nende jaoks selgust, et lasteaiaõpetaja päev ei ole igav ega üksluine, vaid põnev, vaheldust
pakkuv, kohati väga pingeline ning laialdasi teadmisi nõudev töö.
Tiiu Vainola
Haljala Lasteaed Pesapuu õppealajuhataja

Kadri ja Raimo lastega orienteerumismängus. Foto: Tiiu Vainola

Talgud Aasperes
Laupäeval, 11. mail toimusid Aaspere külakojas talgud.
Aaspere kohta oli kokku tulnud päris märkimisväärne arv
inimesi, kokku oli meid 17. Üks noorpere võttis talgudest
osa terve perega, üks lastest oli veel nii väike, et istus kärus,
kuid teine poiss, kel jalad juba all, tegi tööd päris usinasti.
Kahju on sellest, et ei osalenud mitte ühtegi koolilast.
Talgud läksid sellegi poolest korda ja maja ümbrus sai
ilusasti puhtaks riisutud. Talgusupp ja koogid-pirukad
üheskoos töö lõpetuseks samuti söödud.
Aitäh kõigile, kes tööd ei peljanud ja leidsid aega oma
kodukoha korrastamiseks!
MTÜ Aaspere Külakoda

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.

Hendriku käes hakkas pliiats põnevaid jutte rääkima.

Foto: Tiiu Vainola
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Võidukas „Pähe kiiver, selga vest!“
Juba mitmes lehes on juttu olnud Sagadi loodusringi
laste toimetamistest. Edukas tegevus viis meid 8. mail
Tallinnasse, Estonia talveaeda, kus toimus Renault'
haridusprogrammi „Ohutu liiklemine kõigile” raames läbi
viidud üle-eestiline liiklusohutust ja keskkonnasäästlikke
liiklemisviise propageeriva konkursi finaal. Üks viiest
finalistist oli ka Sagadi looduskool projektiga „Pähe kiiver,
selga vest!“
Veel samal hommikul kordasime koos õpetaja Tiina
Jamsjaga üle oma etteaste ja siis oligi aeg bussiga Tallinna
poole sõita. Meie väiksesse võistkonda kuulusid Gerda
Jamsja, Helemeel Assmann, Katariina Siilak, Tairi
Alanurme, Kulla Salumäe, Kertu Greenberg ja Kati Nõlvak.
Tallinnas tutvustasid kõik finalistid kordamööda oma
projekte, sõna said ka juhendajad. Finaalis osalesid veel
Särevere Lasteaed “Kurepesa” projektiga “Sinasõbraks
tooliga”, Parksepa Keskkool projektiga „Oota ohutult
bussi“, Väike-Maarja gümnaasium projektiga „Rattad
korda!“ ning Imavere Põhikool taaskasutatud materjalidest
koosneva liiklusalase lauamänguga „Liiklemine Imaveres”.
Kõik esitlused olid väga huvitavad. Meie esitluses oli nii
teksti, laulu, pilti kui videot. Esitluse lõpus andis publik
koos meiega vande ja zürii sai uudistada värvimisvihikut.
Võitja selgus punktihääletuse teel, züriisse kuulusid
Kristel-Liis Kaunismaa Politsei- ja Piirivalveametist, EveMai Valdna Maanteeametist, advokaadibüroo Sirk ja
Saareväli vandeadvokaat Indrek Sirk, Grzegorz Telecki
Renault Polskast ja Renault edasimüüjate esindajad
Indrek Luberg ABC Motorsist ning Karit Sepp

Citymotorsist. Samal ajal, kui kohtunikud oma raske tööga
tegelesid, esines meile mustkunstnik. Ta palus endale abilisi ka pealtvaatajate hulgast ja näitas erinevaid trikke
pallide, kaartide ja kahvliga. Ka Gerdal ja Kertul õnnestus
trikke omal nahal katsetada. Peale finaali külastasid kõik
finalistid Lennusadamat, kus on alati palju põnevat uudistada.
Kui nägime oma nime auhinnasildil, ei suutnud me esialgu oma silmi uskuda. Kõik kargasid suurest rõõmust
püsti. Konkursi peaauhinnaks on sõit Prantsusmaale rahvusvahelisele „Sinu idee, Sinu algatus“ finaalvõistlusele,
mis toimub 14.-16. juunil 2013. Rahvusvahelise finaaliga
kaasneb ka sõit Disneylandi lõbustusparki Pariisi lähistel.
Suurt auhinnasilti oli päris keeruline bussi mahutada,
vähemasti saime seda tagasiteel piisavalt imetleda ja
silitada. Bussi pidi mahtuma veel üks auhind – õpetaja
jalgratas. Väga naljakas oli kuulda bussijuhi korraldust:
„Sõidu ajal jalgrattaga ei sõida!“
Prantsusmaal tuleb meil oma projekti tutvustada inglise
keeles, aga küllap tuleme õpetaja abiga sellegagi toime.
Rahvusvahelisel üritusel osalevad veel Bulgaaria,
Prantsusmaa, Poola, Türgi ja Sloveenia võistkonnad.
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Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös
advokaadibürooga RAAVE
korraldavad
TASUTA ÕIGUSALASE NÕUSTAMISPÄEVA
eraisikutele ja väikeettevõtetele
Toimumisaeg: 03. juuni
Koht: Rakvere Rahvamaja, F.R. Kreutzwaldi tn 2,
Rakvere
Registreerumine tel.: 53 005 652 või
Email: sven.hobemagi@virol.ee
Lisainfo:
http://www.virumaa.info/liit/tasuta_oigusalane_noustamispaev

NB! Kohtade arv on piiratud!

Ürituse pilte saab vaadata aadressil
http://www.ohutuliikleminekoigile.ee/uudised/lasteliiklusohutuskonkursi-finaalurituse-pildigalerii/
Kati Nõlvak, Kristiina Nõlvak

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 21.05. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Kalju Kivistik, Olev
Lipp, Jaan Meerits, Margus Punane, Martti Samolberg,
Riina Tamberg, Tiit Toming, Viivi Voorand ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Krista Hütsi, Jaan Nurk, Risto
Rätsep, Liisa Saamot ja Toomas Sääsk.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla 2013. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 90128 eurot;
2. Koormata hoonestusõigusega Haljala valla munitsipaalomandis olevad Uuel ja Tervete tänaval asuvad
krundid;
3. Kinnitada Haljala valla avaliku korra eeskiri;
4. Suunata eelnõu „Haljala valla põhimääruse
muutmine“ II lugemisele ja määrata parandusettepanekute tegemise tähtajaks 3. juuni 2013.a.;
5. Kuulati infot uuest koolihoonest ja tutvuti
koolihoone eskiislahendusega.

Kiri auhinnasedelil tundus uskumatuna.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 17.04.2013
1. Otsustati kutsuda alates 21.04.2013 tagasi AS Haljala
Soojus nõukogu liige Villu Pella ja määrata AS Haljala
Soojus nõukogu liikmeks alates 22.04.2013 Jaan Meerits.
2. Nõustuti Kandle külas Keldrimäe katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Keldrimäe ja Keldrimetsa.
3. Väljastati reklaamiload OÜ-le Balti Teenused ja OÜ-le
Megameedia Grupp.
4. Väljastati raieload puude raideks Haljala alevikus Uus tn
15, Rakvere mnt 1, Rakvere mnt 3, Võsu mnt 39a ja
Kalmistu kinnistutel.
5. Väljastati projekteerimise ehituslikud lähtetingimused
Aaspere külas Hõbelõnga kinnistul asuva sauna katlamajaks rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Vallavalitsuse istungil 24.04.2013
1. Kinnitati 2013. aasta aprillikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused kümnele
toetust vajavale isikule kokku summas 2018,38 eurot ja
ühekordne sotsiaaltoetus kuuele toetust vajavale isikule
kokku summas 391,70 eurot.
2. Määrati sünnitoetus kolmele sünni registreerinud lapsevanemale.
3. Määrati matusetoetus ühele isikule.
4. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala
valla haljastutel hooldusniitmise teostamine 2013-2015“,

määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks majandusspetsialist Marko Teiva.
5. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala
valla munitsipaalhoonetele käidukorralduse osutamine
2013-2016“ tähtajaga 01.07.2013-30.06.2016.a, määrata
riigihanke eest vastutavaks isikuks majandusspetsialist
Marko Teiva.
6. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Teepeenarde hooldusniitmise teostamine 2013-2015“, määrata riigihanke eest vastutavaks isikuks majandusspetsialist Marko Teiva.
7. Määrati ühele õpilasele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks 2012/2013. õppeaastal.
Vallavalitsuse istungil 08.05.2013
1. Esitati Haljala valla 2013 aasta esimese lisaeelarve eelnõule laekunud muudatusettepanekute koond vallavolikogule menetlemiseks.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 3 082 eurot
teenistujatele ja töötajatele toetuste maksmiseks 2013.
Aastal.
3. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 6a
kinnistul paikneval garaažil olemasoleva eterniidist katusekatte asendamiseks plekkkatusekattega.
4. Väljastati ehitusluba Haljala vallas, Kandle külas elektri
maakaabelliini ja 10/0,4 kV alajaama ehitamiseks vastavalt
Eesti Energia Võrguehituse AS poolt koostatud projektile

„Kandle-Eisma vahelise 10kV õhuliini rekonstrueerimine
(tormijärgne) Vihula vallas Lääne-Virumaal“.
5. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Põdruse külas Kaljula
kinnistul asuva elamu fassaadi renoveerimiseks.
6. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Idavere külas asuva
Viru gaasijaotusjaama rekonstrueerimiseks.
7. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uus tn 24b
kinnistule eramu ehitamiseks.
8. Väljastati reklaamiluba Aqva Hotels OÜ`le.
9. Otsustati lülitada suveperioodiks, 10. maist kuni 09.
augustini 2013.a, välja tänavavalgustus Haljala alevikus
ning Aaspere ja Essu külas.
10. Tehti volikogule ettepanek koormata Haljala aleviku
Uuetänava väikeelamurajoonis kaheksa valla omandis olevat maaüksust hoonestusõigusega avaliku enampakkumise korras.
11. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste Kivimäe mü Essu küla, Leiu mü Vanamõisa küla,
Lepa tänav Haljala alevik, Tammispea tee 17 Essu küla ja
Uus põik 8 Haljala alevik pindala, maksustamishind ja
sihtotstarve.
12. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala valla põhimäärust seoses jõustunud seadusemuudatustega ja esitati
vastav eelnõu.
13. Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla avaliku
korra eeskiri uues redaktsioonis.
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Lauluvõistlus pidas sünnipäeva
Käesoleva aastal pidas Haljala laste lauluvõistlus oma
18. sünnipäeva. Lisaks lastele olid sünnipäevapeole tulnud
vahvad klounid, prints ja Lumivalguke, krokodill Gena ja
Potsataja, karu Kati ja Mati.
Lauluvõistlusest võttis osa 47 laululast, kes võistlesid
viies erinevas vanuserühmas. Žürii kooseisus Merle Eberhart, Inge Rahkema, Jüri Takjas ja Margus Punane valis ka
seekord välja parimad lauljad.
2-4-aastaste hulgas tuli võitjaks 4-aastane Mia Keitlin
Tänavots.
5-7-aastaste vanuserühma võitjaks laulis end Nele
Limberg, kes laulis laulu „Lõoke“. Ergutuspreemiate väärilised olid Keitlin Johanson ja Robin Toiger.
8-10-aastaste vanuserühmas oli kokku 17 last. Žürii valis
välja eraldi parima laulutüdruku ja -poisi. Tütarlaste arvestuses sai kõrgeima koha Miia Vask lauluga „Minu lemmikud“. Ergutuspreemia võitsid Elli Maria Kütt ja Katariina
Siilak. Poiste arvestuses oli kõige parem laulumees Jan-Erik
Tamm.
11-13-aastaste lauljate seas osutus parimaks lauljaks
Sirelin Sammalpärg ja parim noormees oli Andry-Sten Tüvi.
Ergutuspreemiad said Rainer Ambos ja Kertu Greenberg.
14-16-aastased, kõige vanemad laululapsed, olid väga
tasavägised ning esikoht läks sellel aastal jagamisele. Žürii
leidis, et kõige tublimad olid Kelly Vask ja Elis Emma Ranne.
Ergutuspreemiad said Sven Rannar ja Sander Aleks Paavo.
Pealtvaatajad said valida ka oma lemmiku ja 2013. aasta
lauluvõistluse publiku lemmik oli Miia Vask.
Suured tänud žüriile ja juhendajatele. Suur-suur tänu ka
kõikidele headele sõpradele, kes toetasid laste
lauluvõistlust ning aitasid laululastele auhindu muretseda.
Aitäh teile, Inge Rahkema, Viru Õlu, Baltic Fibres, Idavere,
Lions Club Haljala, Haljala Vallavalitsus, Rakvere Teater.
Rahvamaja

Fotod: R. Must

Õnnitleme vanemaid...
Publiku lemmik ja 8-10-aastaste vanuserühma võitja Miia Vask.
Foto: Merle Kiviberg

Schönbergi noored väisavad Haljalat
Haljala ning Schönbergi
omavalitsuste sõpruse ja
koostöö algusest on möödunud nüüd juba üle 20
aasta. Läbi valdade sõpruse
viiakse taaskord läbi ka
rahvusvaheline noortevahetus. Kui 2012. aastal
külastasid kaksteist Haljala
Gümnaasiumi õpilast
Schönbergi ning tutvusid
sealse eluga, siis juuni alguses saabuvad seitsmeks
päevaks kaksteist sõprusvalla noort uurima Haljala ja
Eesti elu. Külalised saavad
kindlasti tutvuda nii Haljala
kooli kui lasteaiaga.
Vahetusnoored ööbivad
kohalike noorte majutajate
juures.

Remi-Chris Tarros
sündis 15.04.2013
Karl-Magnus Sikk
Helerin Aru ja Janno Sikk
sündis 18.04.2013
Käty Vainsalu
Karl-Oskar Vainsalu
sündis 26.04.2013
Klaarika Kukk ja Henri Lillevälja Pärle-Mai Lillevälja
sündis 10.05.2013

Kristin Sikk ja Rait Tarros

... ja sünnipäevalapsi!

Saksa noortega koos tegutseti 2012. aastal Schönbergis ka bändiruumis.

Foto: Greete Toming

Aaspere Külakoja
jaanituli
15. juunil kell 19.00
Esineb ansambel
Kalevband.
Mängud ja võistlused.

Varangu, Pehka, Aaviku ja
Kandle külade endised ja
praegused elanikud!

95
Stella Tamm
90
Ilse Kiviberg
86
Johannes Arikainen
85
Vaike Vaher
83
Helvi Länts
82
Silvi Toome
Vilma Kivja
81
Ester Penjam
80
Vive Vellak
75
Väino Keir
Volli Perve
70
Enno Tilga
Rein Kadari
65
Olga Liivandi
Milvi Butova
Arno Mäe
Einar Leitsmann
55
Rene Jolla
Maire Tamverk
Anatoli Pljusnin
Rein Tagen
Mihhail Gitška
50
Enno Saaremõts
Priit Pärtli
Virve Toomejõe
Sirje Pajuste

Saame kokku kodukandipäeval
22. juunil kell 14.00 Varangu pargis.
Tel. 56497443, varangurk@haljala.ee

15. juuni

Aaviku

25. juuni

Varangu

24. juuni

Aaspere

03. juuni

Lihulõpe

11. juuni

Idavere

19. juuni
27. juuni

Haljala
Haljala

16. juuni

Essu

07. juuni

Haljala

18. juuni
28. juuni

Lihulõpe
Vanamõisa

03. juuni
27. juuni

Sauste
Sauste

11. juuni
13. juuni
15. juuni
24. juuni

Varangu
Haljala
Tatruse
Aaspere

08. juuni
09. juuni
11. juuni
26. juuni
30. juuni

Põdruse
Põdruse
Essu
Haljala
Pehka

02. juuni
03. juuni
07. juuni
21. juuni

Haljala
Lihulõpe
Aaspere
Haljala

Tõnu Lutter
Meie
Meie
hulgast
hulgast
lahkunud ...
ononlahkunud
...
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