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Haljalas peeti keelepäeva ning tunnustati õpetajaid
Haljala rahvamajas toimus 10. oktoobril LääneVirumaa keele- ja õpetajate
päev.
Kuldne sügispäev oma
värvikirevuses ja päikesesäras tervitas Eesti Õpetaja
Autähise juurde kogunenud
Haljala kooliperet, maakonna õpetajaid ja õpilasi
ning külalisi. Just autähise
aabitsakuke juures ning algklassiõpilaste päevakohaste laulude saatel oli
sümboolne alustada LääneViru maavalitsuse õpetajate
tunnustamisüritust seoses
õpetajate päevaga. Pärast
Haljala valla volikogu esimehe Margus Punase tervituskõnet sammuti ühises
rongkäigus rahvamajja.
Siep tulnud vieraaida,
siep võerasta vägeda,
et emakeeles esineda,
õpetajaid õnnitleda,
õnnitleda, tunnustada.
Tere siis aga tulemasta,
Haljalassa astumasta!
Et poleks muidu istumista,
toolipõhja kulutamista,
sestap kutsut` külalised
Tartusta ja Tallinnasta
pajatama põhjalikult
läänemeresoomalaseista…
Nii tervitasid Haljala kooli
rahvamuusikud Leho
Lepleri ja õpetaja Viivi Vooranna eestlaulmisel rahvamajja
saabunuid.
Haljala ja Kunda kooli gümnasistidel ja maakonna koolide õpetajatel oli võimalus osa saada keelepäevast, mille
sisustas Emakeele Selts koostöös Haljala Gümnaasiumiga.
Et oktoober on hõimukuu, siis räägiti soome-ugri keeltest
ja rahvastest. Eesti keele Instituudi vanemteaduri Vilja Oja
ettekandest said kuulajad teada, mis on keeleatlased ning
tutvusid läänemeresoome keelte sõnadega atlastes.
Tartu ülikooli doktorandid Eva Saar ja Miina Norvik rääkisid, miks ja kuidas käiakse välitöödel, et koguda eri rahvaste keelematerjali, ning jutustasid isiklikest kogemustest
ja kohtumistest vepslaste ja karjalastega.
Tartu Ülikooli soome-ugri keelte lektor Nikolay
Kuznetsovi ettekanne keskendus tema oma emakeelele –
komi keelele ja selle eripärale. Publikus tekitas elevust
komikeelsete sõnade tähenduste äraarvamine. Slaidiesitlusest jäi meelde Komimaa pealinnas Sõktõvkaris asuv
monument ö-tähele.
Külaliste järel esinesid Haljala gümnaasiumi õpilased.

Uurimistööd „Tüdrukute ja poiste keelevead. Õpilaste suhtumine õigekeelsusesse“ esitles 12. klassi õpilane Kadri
Toming. Noor uurija tõi välja, et õpilased peavad oluliseks
emakeele head valdamist, kuid õpilaste õigekeelega pole
rahul õpetajad. Kadri Tominga uurimistöö kinnitas püstitatud hüpoteesi, et poisid teevad rohkem õigekirjavigu kui
tüdrukud.
Ilukirjanduse keelt ning õigekirja probleeme käsitles 11.
klassi õpilase Berit Delia Lille uurimus „Wimbergi ilukirjanduse keel“. Õpilaste julge ja ladus esinemine pälvis ka külaliste kiidusõnu.
Pärast seljasirutamis- ja kohvipausi tänas Lääne-Viru
maavalitsus tunnustussüsteemi „Eestimaa õpib ja tänab“
2013 maakonna aasta õpetaja nominente.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven
Hõbemägi tutvustas ja tänas sel õppeaastal noori esimest
aastat töötavaid kooli- ja lasteaiaõpetajaid. Neid on sel
õppeaastal Lääne-Virumaal kuus.
Lääne-Virumaa Aasta õpetaja komisjon valis välja LääneVirumaa Aasta õpetajad. Lasteaiaõpetajate nominentide

seast valiti Aasta lasteaiaõpetajaks Valli Sinisoo Rakvere
Lasteaiast Triin. Õpetajate ja klassijuhatajate kategoorias
oli nominente 25, Aasta õpetajaks valiti Marina Tomikas
Võsu Koolist. On rõõm märkida, et klassiõpetajate nominentide seas oli ka meie kooli klassiõpetaja Õnnela Lembke
ning klassijuhatajana tunnustati Haljala kooli õpetajat
Ingrid Mäemetsa. Veel jagus tunnustust koolijuhtidele,
Aasta teole hariduses ning noorele õpetajale. Aasta 2013
hariduspereks valiti Inge ja Harry Laiv. Õpetajaid tänas ja
tunnustas Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum. Südamlikkus ja tänu oli peidus ka Haljala kooli noorte lauljate Sven
Rannari, Kelly Vase, Elis Emma Ranne ja Sander Aleks Paavo
muusikalistes vahepalades.
Päeva lõpetasid noored muusikud Tallinnast – ansambel
Brassicali esinemine oli vahva ja meeleolukas ning tekitas
mõneski kuulajas suurema huvi puhkpillimuusika vastu.
Külli Heinla,
Haljala Gümnaasiumi emakeele õpetaja
Fotod: Maiga Parksepp

Haljala kirjandusring tähistas Raimond Valgre 100. sünniaastapäeva
17. oktoobril seadsin
sammud Haljala raamatukogu poole. Olin juba eelmisel nädalal märganud
kuulutust, et raamatukogus
tähistatakse armastatud
helilooja Raimond Valgre
100. sünniaastapäeva. Ja et
üritusele on oodatud kõik!
Läksingi. Uksel võttis
mind vastu lahke raamatukoguhoidja Elve Veldi.
Prouad kirjandusringist olid
juba enamjaolt kõik kohal ja
valisid istumiseks kohti.
Raimond Valgrest oli
kutsutud rääkima Ahti
Bachblum. No kes sobikski
paremini andma ülevaadet
ühe tundliku kunstiinimese
elust kui mitte teine tundlik
kunstiinimene. Ahti suutis
üllatada Raimond Valgre
selliste elulooliste fakti-

Ahti Bachblum tutvustamas Raimond Valgre elu ja loomingut.

Foto: Maiga Parksepp

dega, mis tavaliselt kajastamist ei leia; ta andis näitlejameisterlikult edasi
Valgre kirjavahetuse armastatud Niinale ning loomulikult suutis ta silma pisarale kiskuda oma imeilusa
pillimängu ja lauluga. Nii
mõnigi külaline leidis, et
tuntud laulu „Saaremaa
valss“ originaalversioon
kõlab paremini ja hingelisemalt, kui üldtuntud
Gennadi Podelski muudetud variant. Ahti esituses
kõlasid paljud armastatud
laulud - „Muinaslugu muusikas“, „Viljandi paadimees“, „Tiiu, Tiiu“, „Ei suutnud oodata sa mind“ jne.
Kui Ahti etteaste lõppes,
võis uudistada näitust, kuhu olid välja pandud raamatud heliloojast, aga ka

tema kirjad ja joonistused;
sooja kohvi ja teed nautides
ning küpsistega maiustades
vaadata filmi „Need vanad
armastuskirjad“ Raimond
Valgre elust ning lihtsalt vahetada elamusi ja arvamusi
Valgre muusikast ja Ahti
Bachblumi etteastest. Sellega nõustusid küll kõik
osalenud, et Ahti ettekanne
vääriks palju suuremat publikut, kui seda on Haljala
kirjandusringis.
Suur tänu Elve Veldile ja
Ahti Bachblumile, kes selle
kauni ürituse korraldasid.
Meeleolu oli veel mitu õhtut
selline kurbmagus Valgrehõnguline.
Maiga Parksepp
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Perepäevalisi ootavad
9. novembril teadustoad

Lääne-Virumaa raamatukogutöötajate suveseminar
Haljalas

9. novembril toimub taas perepäev. Kõik pered ja huvilised on oodatud kell 11.00 Haljala koolimajja. Perepäeva
teemaks on seekord teadus.
Põnevaid töötubasid peaks jätkuma küll igale maitsele.
Kooli aulas ootab teadusbuss oma etendustega, võimlas
on avatud planetaarium. Osaleda saab Kaitseliidu töötoas
ning end proovile panna lasketiirus, sportlikus liikluses ja
kollikoridoris. Loomulikult ei saa teaduspäeval olemata
olla bioloogia, füüsika ja matemaatika töötoad. Rahulike
tegevuste armastajaid ootavad arvuti-, raamatukogu-,
muuseumi- ja meisterdamistuba ning hingele teeb pai
muusikatoas pakutav.
Päeva lõpetuseks toimub juba suurt populaarsust
kogunud koogilaat, kuhu oodatakse kõiki omavalmistatud
kookidega kauplema. Eelmised aastad on näidanud, et
ostjatest puudust ei ole ning kaubaks lähevad ühtviisi nii
soolased kui magusad küpsetised.
Kohtumiseni perepäeval 9. novembril kell 11.00!

22. ja 23. augustil toimus Haljalas maakonna raamatukogutöötajate suveseminar, mille põhiteemaks oli kultuuripärand, selle hoidmine ja säilitamine.
Sellised kahepäevased suveseminarid on meil kujunenud juba traditsiooniks ja see laager oli juba kaheksas,
millest võttis osa 37 raamatukogutöötajat kogu maakonnast.
Esimene päev algas majutamisega Haljala Gümnaasiumi
õpilaskodus, kus Greete Toming tutvustas meile ka Haljala
Noortekeskust. Edasi suundusime Haljala Rahvamajja, seal
tutvusime nii rahvamaja kui ka raamatukogu tööga. Järgnes
tervituskohv ja oligi aeg asuda koolituse juurde.
Esimene lektor oli UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni
kultuuriprogrammide kordinaator Margit Siim, kes rääkis
teemal „Vaimne kultuuripärand meil ja mujal“. Peale lõunat
jätkas tantsu ja pärimuskultuuri õpetaja, koreograaf Maie
Orav ja tema teemaks oli „Paiga vaim kui tunnusmärk. Tants
ja liikumine – põlised väärtused“. Maie Orava teema oli
huvitav, sest siin pandi meid ka liikuma. Terve tunni tuli teha raamatukogutöötajatel selliseid tantsulisi harjutusi, mida meie oma igapäevatöös ei kasuta.
Peale kohvipausi oli külas Eesti muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor Anne Kaldam, kes tutvustas
meile muinsuskaitseobjekte Virumaal, kuidas neid märgata, kaitsta ja väärtustada.
Ja oligi koolitus läbi. Peale õhtusööki kohtusime Haljala
vallavanema Leo Aadeli ja volikogu esimehe Margus
Punasega. Peale kohtumist järgnes seltskondlik osa rahvamaja tantsusaalis, kus meelelahutust pakkusid Haljala
Rahvamaja taidlejad. Näiteringi esituses nägime etendust
„Külaline Philadelphiast“ ja segarahvatantsurühm „Segapidi“ esitas läbilõike oma tantsukavadest.
Rahvale väga meeldisid mõlemad esinemised ning elevust pakkusid ühistantsud „Segapidiga“. Kiidusõnu jätkus
terveks õhtuks ja veel hiljemgi paluti meie taidlejaid tänada

Eelmisel koogilaadal ei jäänud ükski küpsetis müümata.

1. kooliveerand on lõppenud
1. kooliveerandi lõpetas Haljala Gümnaasiumis 282 õpilast, neist 237 õpilast õpib 1.-9. klassis. Põhikooli osas
õppis hindele „5" 30 ning hindele „4" ja „5" 89 õpilast.
2.B klassis õppisid kõik lapsed ainult neljadele ja viitele.
5.A klassis said 15 õpilast 19-st tunnistuse, kus pole ühtegi
kolme ega kahte.

Hajaasustusprogrammi
toetused
Haljala Vallavalitsusele esitati 07.10.2013 kokku kuus
taotlust toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.
Kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste teostamiseks esitati 4 taotlust, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste teostamiseks
1 taotlus.
Hindamiskomisjonilt said positiivse hinnangu järgmised
taotlused kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas:
1.
Monika Biider, Kuusiku kinnitu, Kisuvere küla;
2.
Katrin Perve, Perve kinnistu, Vanamõisa küla;
3.
Heiti Kalinkin, Kingu kinnistu, Varangu küla;
ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas:
1.
Oliver Tamm, Lepametsa kinnistu, Võle küla.
Rahastatavate tegevuste toetussumma kokku on
12283,74 eurot, sh riigipoolne toetus 6141,41 eurot ja
Haljala valla toetussumma 6 142,33 eurot.

Vallakodanik kirjutab
Kohalike valimiste üksikkandidaat nr 154, enda sõnul
„rohekas mõtleja“ Hannes Saksen kirjutas vallalehele ning
esitas rea küsimusi, millele ootab vastust.
1.
Miks maaomanikelt ei nõuta umbrohutõrjet?
2.
Miks vald on Haljala-Aaspere poole kaldu?
3.
Miks on vallaametnikke palju ning miks peab kogu
aeg vallamaja remontima?
4.
Miks pole vallal võimalust muruniitmist, kohalike
teede hooldust, korterite remonti ise korraldada? Kas hangete korraldamine tuleb odavam?
Hariduse küsimuses leiab Hannes Saksen, et õpilasi
jätkub põhikooli jaoks, mitte gümnaasiumi kolme õppesuuna jaoks ning pikas perspektiivis on uus ja energiasäästlikum maja õigem variant.
Lugeja kirja on ajalehes avaldamiseks lühendatud.
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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.

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

meeleoluka esinemise eest.
Järgmisel päeval toimus jalgsimatk Haljalas, kus giidideks
olid Anna Jõeveer ja Salme Heinla. Haljala koguduse
õpetaja Margit Nirgi tegi väikese tutvustuse kirikust.
Külastasime ka Haljala Gümnaasiumi raamatukogu.
Edasi kulges meie tee Aasperesse. Seal tegime väikese
peatuse mõisa juures ja edasi suundusime Aaspere
Haruraamatukokku, kus meid ootasid praegune raamatukogutöötaja Inga Toomejõe ja endine Aaspere Raamatukogu juhataja Kaia Kaljuvee. Kaia ja Inga tutvustasid
raamatukogu ja külaseltsi tegemisi. Väikese peatuse tegime
ka Nigol Andreseni kivi juures, seejärel võtsime aja maha
Pihuvere Kalakasvatuses, kus üllatusena pakuti meile
kohvi, väikeseid suupisteid ja tehti ka väike ekskursioon.
Tänusõnad omanikele selle meeldiva üllatuse eest.
Edasi kulges meie tee Essu, kus raamatukogutöötaja
Urve Kingumets rääkis raamatukogu ja külaseltside tööst.
Sõit jätkus Varangule ja sealt edasi Mäehansu tallu, kus
meid võttis vastu taluperenaine Marge Salumäe, kes
tutvustas oma majapidamist. Rahval oli võimalik sööta
kitsekesi ja tutvuda käsitöötoaga. Vestlus jätkus lõunalaus.
Aitähh Margele maitsva lõuna eest!
Ja oligi aeg alustada tagasisõitu.
Kui Lääne-Virumaa Keskraamatukogu tegi meile 2012.
aastal ettepaneku, et järgmine laager korraldada Haljalas,
siis oli kartus päris suur, kuidas me sellega toime tuleme,
kuid järelkajad olid kõik positiivsed.
Tänan kõiki, kes meid selle laagri läbiviimisel aitasid –
Haljala Vald, Haljala Rahvamaja, Haljala Gümnaasium,
Perepubi, Pihuvere Kalakasvatus, Voyage OÜ, LääneVirumaa Keskraamatukogu, Harry Veldi, Anna Jõeveer,
Salme Heinla, Margit Nirgi, Helgi Punane ja Marge Salumäe.
Elve Veldi
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Haljala Gümnaasium
muutuste ootuses
Haljala Gümnaasium tänab kõiki lapsevanemaid ja üldsust, kes osalesid lastevanemate üldkoosolekul. Kooli
jaoks jäi kõlama tõsiasi, et oleme jätkusuutlik gümnaasium
ning lähiajal peame parandama oma gümnaasiumi õppekava ja muid tegevusi.
Koolivaheajal alustasid õpetajad arengukava koostamist
aastateks 2014-2017, mis esitatakse volikogule kinnitamiseks 2013. aasta lõpul.
Hetkel on koolis toimunud sisehindamine, samuti välishindamine, kooli juhtkond on töötanud kolm aastat ja kooli
meeskond on saanud juhtimiskoolitust.
Järjepidevuse huvides ootame ka Haljala kooli 330. juubelit aastal 2017.
Seoses kooli keskkonna muutusega peab rakenduma
koolis uus pedagoogiline kontseptsioon. Arengukava aitab
kaardistada kooli vajadusi. Töö arengukava kallal aitab
paremini aru saada muutuvatest protsessidest ja nende
keerukusest.
Kui me ei mõtle tulevikule, siis me sinna kungi ka ei jõua.
Tulevikule mõtlemiseks on vaja julgust, avatust ja oskust
unistada. Loovust toetav ja turvaline keskkond on see, mis
innustab ja julgustab oma mõtteid teistega jagama ning
neid edasi arendama.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Puhas korsten annab turvatunde
Sügis on käes ja ees on kütmisperiood. Selleks, et talv
mööduks muredeta ja kütmisel õnnetust ei juhtuks, tuleb
varakult korstnad ja ahjud üle vaadata.
Küttesüsteemi kasutamisel tuleb puhastada korsten,
suitsulõõrid, soojamüürid ja ahjud vähemalt üks kord
aastas. Puhastamise eesmärk on välistada tahmapõlemise
oht. Näiteks eelmisel aastal oli Virumaal kokku 15 tahma
süttimisest põhjustatud tulekahju.
Üksikelamus võib küttesüsteemi puhastada ka ise, kuid
vähemalt ühe korra viie aasta jooksul peab puhastama
küttesüsteeme kutsetunnistusega korstnapühkija. Vastav
seadusnorm hakkas kehtima 2010. aastal. Seega peab
küttesüsteemid vähemalt ühel korral 2015. aasta septembri kuuks üle vaatama ja puhastama kutsetunnistusega
korstnapühkija. Selline nõue kehtib ka suvilatele, väikeehitistele ja aiamajadele.
Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete
hoonetes jms, peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastas.
Miks on erisused eramajal ja korterelamutel? Ühepereelamu omanik on vastutav enda hoone ohutuse eest

ning tal on õigus korraldada kütteseadmete puhastamist
oma äranägemisel seadmata seejuures ohtu teisi. Korterelamutes läbib tavaliselt üks ja sama küttesüsteem mitme
isiku valduses olevaid ruume, st küttesüsteemidel on ühisosa ning enamasti ei ole võimalik küttesüsteemi ühe korteri
ja/või ühisomandis olevate pindade kaudu täielikult puhastada. Soovitame korteriomanikel (ühistul) küttesüsteemide
puhastamise leppida kokku ühele ajale, et korstnapühkijal
oleks võimalik puhastada kogu küttesüsteem. Inimesed,
kelle valduses olevaid küttesüsteemi osasid ei ole puhastatud, seavad ohtu need, kes on olnud hoolsad ja enda
valduses olevad küttesüsteemid korstnapühkijal lasknud
puhastada.
Kutsetunnistusega korstnapühkija väljastab tehtud tööde kohta alati akti ja juhib tähelepanu puudustele ning võimalikele ohtudele (samuti teavitab ohust Päästeametit).
Korstnapühkimise akt tuleb säilitada järgmise küttesüsteemi puhastamiseni ehk järgmise akti saamiseni.
Rohkem infot leiad www.rescue.ee või helistades päästeala infotelefonile 1524.
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Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kokkuvõte
20. oktoobril valis vallarahvas omale neljaks järgnevaks
aastaks esindajad volikogusse.
Haljala valla valimisõiguslikke elanikke oli nimekirjas
2131 ja neist andis valimistel oma hääle 1126.
Haljala valimistel osales 52,83% valijaist. Osalusprotsent jäi kahjuks alla maakonna keskmisest tulemusest
(53,42%) kui ka vabariigi keskmisest tulemusest (57,68 %).
Elektrooniliselt hääletanuid oli 232 valijat. Eelhääletusel käis valimisjaoskonnas valimas 176 valijat ja 34
valijat valisid teistes valimisjaoskondades, saates oma
hääle ümbrikus.
Komisjon luges kehtetuks 12 sedelit, sest valija oli oma
sedeli kas tühjaks jätnud või ära sodinud.
Haljala valla valimiskünniseks, ehk 5% künniseks kujunes 55,7 häält. Sellest tulenevalt ei ületanud valimiskünnist Sotsiaaldemokraatlik erakond (35 häält kokku).
Lihtkvoot, ehk isikumandaadiks vajalikuks häältearvuks
kujunes 74,27 häält ning isikumandaadi said: Margus
Punane 128 häälea, Leo Aadel 106 häälega ning Koidu
Saamot 75 häälega.
Erakonnad, Valimisliit ja üksikkandidaadid said hääli
alljärgnevalt:

Valimisliit Maheda – kokku 395 häält ja mandaate
volikogus 6
Eesti Reformierakond – kokku 321 häält ja mandaate
volikogus 5
Eesti Keskerakond – kokku 245 häält ja mandaate
volikogus 3
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit - kokku 72 häält ja
mandaate volikogus 1
Sotsiaaldemokraatlik Erakond – 35 ja mandaati ei
saanud
Üksikkandidaat Meelis Kuzma – 40 ja mandaati ei
saanud
Üksikkandidaat Hannes Saksen – 6 ja mandaati ei
saanud.
Hääletustulemuste põhjal osutusid volikokku valituks :
Valimisliidust Maheda: Margus Punane, Siiri Heinpõld,
Kalju Kivistik, Eleri Aitman, Peeter Orgmets ja Rainer Lille.
Eesti Reformierakonnast: Leo Aadel, Riina Tamberg,
Urve Kingumets, Greete Toming ja Olev Lipp.
Eesti Keskerakonnast: Koidu Saamot, Jaan Meerits ja Tiit
Toming.
Erakond Isamaa ja Res Publica Liidust: Kristel Strazdin.
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Vallavanema veerg
Haljala vallakodanikud on eelseisvateks aastateks
omad valikud teinud. Arvan, et see väljendab tugevat
tunnustust tehtule ning on samas suureks usalduskrediidiks uutele valla arengut silmaspidavatele ettevõtmistele. Liialdamata oleme viimase nelja tegevus- ja
koostööaasta vältel üheskoos palju jõudnud ja palju ära
teinud! Haljala valla üldine kuvand on positiivne, mis
märgib ühte - see on tugeva ja tubli kogukonna kodu!
Hea ja tulemustele orienteeritud valitsemine on tugeva
võistkonna töö tulemus. Soovin tänada nii volikogu kui
vallavalitsuse liikmeid, kõiki vallaametnikke ja hallatavate asutuste töötajaid panuse eest valla elukeskkonna
jätkusuutliku, stabiilse ja turvalise arengu tagamisel.
Minule on vallavalitsuse juhtimine ja koostöö Teiega
olnud huvitav väljakutse, väärtuslik kogemus ja suur
privileeg.
Leo Aadel
vallavanem

Jääkreostus küttemahutites
likvideeriti
Haljala vallas, Aaspere külas asuvas endises katlamajas
likvideeriti kütusemahutides asuv jääkreostus. Projekti
kogumaksumus oli 2340,00 eurot, millest KIK toetus oli
2106,00 ja Haljala valla omaosalus 234,00 eurot. Projekti
käigus utiliseeriti nõuetekohaselt 12,5 t kütusejääke ja lammutati 3 kütusemahutit. Tööde tellija oli Haljala Vallavalitsus ja tööde teostaja Portlif Grupp OÜ.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 16.10. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus Punane, Risto
Rätsep, Liisa Saamot, Riina Tamberg, Tiit Toming ja
Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Olev Lipp, Martti Samolberg,
Toomas Sääsk ja Viivi Voorand.
Otsustati:
1. Võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale
kuuluv Liiguste külas asuv Vanahoovi kinnistu;
2. Kinnitada Haljala valla kohalike teede ja mitteavalike
erateede nimekiri;
3. Anda nõusolek OÜ-le Rivalte Grupp kinnistute
omandamiseks.

Valimiskomisjoni kõige pingsam töö algas hilistelõhtutundidel.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 11.09.2013
1. Esitati muudatusettepanekud Haljala valla arengukava
2010-2020 ja eelarvestrateegia 2014-2017 eelnõude muutmiseks.
2. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II etapp“
AS KEL-i Ehitus poolt esitatud pakkumus. Töövõtuleping
pakkujaga sõlmitakse peale EAS poolset rahastamisotsust.
Vallavalitsuse istungil 18.09.2013
1. Väljastati ehitusluba Essu külas Tammispea teele välisvalgustuse rajamiseks.
2. Anti kasutusluba Tallinna mnt 25 kinnistul paiknevale
tööstushoone laiendusele.
3. Väljastati ehitusluba Aasu külas Lättemäe kinnistul paikneva laut-aida täielikuks lammutamiseks.
4. Väljastati projekteerimistingimused päikesepaneelide
paigaldamiseks Kandle mõisa hoonele.
5. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu töötajate koosseis.
Kokku 33,8 ametikohta.
Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu koosseisus:
vallavalitsuse esindaja Leo Aadel, pedagoogilise nõukogu
esindaja Tiina Uukivi ja lastevanemate esindajad Pille
Sepp, Merli Tammi, Karine Arakeljan, Kristiina Nõlvak,
Andra Ehasalu, Eleri Aitman, Tiina Juhanson, Elle Heide.
6. Kinnitati tingimused soojusenergia tarnija leidmiseks
Haljala alevikus.
Vallavalitsuse istungil 23.09.2013
1. Määrati toimetulekutoetus kahele toetust vajavale isikule kokku summas 153,40 eurot, ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas
1303 eurot ja päevahoiuteenus ühele toetust vajavale
isikule.
2. Määrati sotsiaaltoetus toidukulude hüvitamiseks 100%
tasumisele kuuluvast summast alates 01.septembrist
2013.a kuni 31.detsember 2013.a Haljala Lasteaia Pesapuu
üheteistkümnele toetust vajavale lapsele ja hommikuse
toitlustamise kulude hüvitamiseks 2013/2014 õppeaasta I
poolaastal 100% tasumisele kuuluvast summast Haljala
Gümnaasiumi kolmekümne kahele toetust vajavale
lapsele.

3. Määrati hooldaja ja hooldajatoetus.
4. Anti kasutusluba Haljala alevikus Uuel tänava elektri
maakaabelliinile (Kristo kinnistu liitumine elektrivõrguga).
5. Anti kasutusluba Essu külas Tammispea tee välisvalgustusele.
6. Anti luba korraldada avalik üritus „Tervisebuss“ Haljala
Rahvamaja parklas 15. oktoobril 2013.a.
Vallavalitsuse istungil 02.10.2013
1. Kinnitati vallavolikogu liikmete kasutuses olevate sülearvutite väljaostuhinnaks 100.- eurot.
2. Määrati kolmele lapsele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks 2013/2014. õppeaastal.
3. Anti kasutusluba Haljala vallas Haljala alevikus Uue tänava välisvalgustuse I etapile.
4. Anti kasutusluba Aaspere külas, Hõbelõnga kinnistul
paiknevale abihoone-katlamajale.
5. Nõustuti Vanamõisa külas asuva Laine katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks Aruheina ja
Väriheina.
6. Määrati munitsipaalomandisse taotletavate katastriüksuste, Aaspere külas Trahteri tee 1 ja Haljala alevikus Uus
põik 6 (veehoidla), suurus, maksustamishind ja sihtotstarve.
Vallavalitsuse istungil 09.10.2013
1. Loeti üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
2. Anti kasutusluba Haljala aleviku Rakvere maantee kõnniteele.
3. Määrati Sihtasutuses Haljala Kirik Haljala valla nimel
asutajaõiguste teostajaks vallavanem Leo Aadel.
4. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 2512 eurot Eesti
Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonna magistrantide
Haljala ruumilise ja arhitektuurilise arengustsenaariumite
workshop-i (25.–27.10.2013) korraldamise ja läbiviimise
kuludeks.
5. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseis
2013/2014 õppeaasta I poolaastaks. Kokku 43,3 ametikohta.
6. Tehti volikogule ettepanek võõrandada Liiguste külas
paiknev Vanahoovi kinnistu enampakkumise korras.
7. Esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla erateede

ning kohalike maanteede ja avalikult kasutatavate erateede
nimekiri.
8. Esitati volikogule eelnõu nõusoleku andmiseks OÜ'le
Rivalte Grupp kinnistute omandamiseks.
Vallavalitsuse istungil 16.10.2013
1. Muudeti alates 01.01.2014.a Haljala Vallavalitsuse ja OÜ
Clean Up vahel sõlmitud koristamisteenuse osutamise lepingut, mille kohaselt tõuseb koristusteenuse hind kõikide
valla asutuste kohta kokku 204,29 eurot/kuus.
2. Muudeti Haljala Vallavalitsuse ja Stadnik Toitlustus OÜ
vahel sõlmitud toitlustusteenuse osutamise lepingut, mille
kohaselt tõuseb toidupäeva hind alates 01.01.2014 toidupäeva hind 1,20 eurole. (Haljala Gümnaasiumis õppivate
Haljala valla laste koolitoit kompenseeritakse 100% ulatuses valla eelarvest).
3. Anti üürile Haljala alevikus Võsu mnt 4 asuv eluruum.
4. Anti kirjalik nõusolek väikeehitise (tiik) rajamiseks Haljala vallas Võle külas Heina maaüksusele.
5. Anti kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks Haljala
vallas Võle külas Lepametsa maaüksusele.
6. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uus tänav 24b
eramu liitumiseks madalpingel.
7. Anti luba ümbermatmise korraldamiseks.
8. Loeti üks jäätmevaldaja jäätmeveoga mitteliitunuks.
9. Määrati sotsiaaltoetus elumaja põlengu tagajärgede likvideerimisega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks.
10. Määrati 2013 aasta hajaasustuse programmi taotlused
järgmiselt: kanalisatsioonisüsteemide valdkonnas:
1. Monika Biider, Kuusiku kinnitu, Kisuvere küla;
2. Katrin Perve, Perve kinnistu, Vanamõisa küla;
3. Heiti Kalinkin, Kingu kinnistu, Varangu küla;
ja autonoomsete elektrisüsteemide valdkonnas Oliver
Tamm, Lepametsa kinnistu, Võle küla. Rahastatavate tegevuste toetussumma kokku on 12 283,74 eurot sh riigipoole
toetus 6141,41 eurot ja Haljala valla toetussumma 6142,33
eurot.
11. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Investeerimislaen 2013“.
12. Esitati volikogule Haljala valla 2013. aasta teise
lisaeelarve eelnõu.
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Haljala Valla Sõnumid

Meeldiv suvemälestus
See oli 13. lõikuskuu päev, mil algas Haljala valla eakate
kahepäevane reis Eesti loodenurka ja Noarootsi kanti. Reisi
oli ettevalmistanud tubli pr. Urve, giidiks laialdaste teadmistega väsimatu hr. Jaan Masing, bussijuhiks kogenud hr.
Urmas ja saatjaks hea pr. Malle.
Teel reisi alguspunkti Maardu jõudmisele, juhtis meie giid
tähelepanu paljudele huvitavatele paikadele. Möödusime
mahajäetud Kolga mõisast, mida ei soovi korrastada riik
ega vald. Läbisime Valkla küla, kus 1919.a vabadussõjas
peatati bolševike väed, paigas on mälestuskivi.
Silma jäid teeäärsed ilusad kadastikud ja vanad kiviaiad.
Esimene peatus oli Maardu mõisas, mis on kaunilt restaureeritud, mõis kuulub pangale.
Nägime Saha 15. sajandil ehitatud kabelit, see on parim
näide gooti stiilis säilinud hoonest Eestis. Sausti mõisast
jäi meelde kaunis park. Sakus imetlesime klassitsistlikus
stiilis ehitatud korras mõisahoonet. Nägime Saku õlletehase hooneid, saime teada, et Sakus hakati õlut valmistama
juba 1820.aastal.
Pikem peatus oli Eesti ilusaimas barokkstiilis mõisas, mis
oli omanike poolt 1980.a restaureeritud. Mõisas köitsid
tähelepanu kaunid kaminad ja hästi säilinud mantelkorsten. Mõisa aias seisid Hera ja Heraclese kaunid skulptuurid, mis olid kõik rasked ajad üle elanud. Lahke mõisaproua Helgi pakkus meile enda valmistatud maitsvat õunakooki ja kohvi ning näitas oma käsitöötuba, kus kangakudumine pooleli.
Edasi viis tee haruldase ruumilahendusega kahelöövilisse Keila kirikusse, mis on Harjumaa suurim maakirik. Seal
oli ainulaadne 1632.a. pärit altar, mille annetajate portreed
- mõisniku ja ta proua oma, on seatud altari kõrvale. Kirikaias nägime 17. sajandist pärit talupoegade rõngasriste ja
ümbruskonnas elanud mõisnike hauakabeleid.
Külastasime Harjumaa muuseumi ja jalutasime linnusevaremeis. Paldiskis oli pikem peatus Amandus Adamsoni
ateljeemuuseumis, kus tutvustati tema töid (Russalka,
Lydia Koidula, Noorus kaob, Agu tervitab lainet jpt.) ja anti
ülevaade tema keerulisest ja teguderohkest elust.
Pakril jalutasime panga serval, nägime, kuidas aeg ja lai-

Amandus Adamsoni Ateljeemuuseum Foto: Harjumaa Muuseum
ned aegajalt panka murendavad ja kohati ohtlikuks muudavad. Madise pühakoda astangu äärel oli järgmine vaatamisväärsus. Peatuseme Forseliuse kivi juures, kus vaatas vastu
Haljalastki tuttav kukk.
Tegime ringkäigu Padise üsna hästi säilinud mungakloostri varemetes. Kuulsime giidilt 1343.a 28 munga tapmislugu. Jalutasime Padise mõisapargis ja imetlesime kaunist mõisahoonet. Esimese päeva lõpetasime Harju-Risti
harva esineva ümartorniga kiriku juures. Hinge läks surnult
sündinud laste mälestuspaik, meenutamaks elamata jäänud elusid.
Ööbisime kõigi mugavustega Pedase hotellis, kus jõudsime enne maitsvat õhtusööki kaasa elada Gerd Kanteri
pronksmedali võidule.
Teist reisipäeva alustasime suursuguse Vihterpalu mõisa
külastamisega. Mõisa restaureerimine lõpetati 2005. aastal. Mõisas on peo- ja seminaride korraldamise ja majutusvõimalused. Mõisakoplis jalutasid mõisniku (elab Soomes)
hobused.
Nõva kirikus pakkus hingemineva elamuse kiriku naisõpetaja - giid, kes jutustas meile kirikuga seonduvaid legende ja vahele tänapäeva eluks vajalikke õpetussõnu jagas. Kirikule olevat aluse pannud kaks laevahukust pääsenud naist umbes aastal 1200. See on Läänemaa ainus vana
puukirik haruldaste vitraažakendega aastast 1836; kiriku
sees seinal vanim puidust ratasrist aastast 1860.

Oktoober 2013
Jalutasime Nõva rannas, kus kuulsad „laulvad liivad“.
Seal oli palju (28) RMK rajatud parkimis-ja grillimiskohti.
Vaatasime huvitavaid väljapanekuid Peraküla teabemajas.
Astusime sisse Noarootsi Günmaasiumi, kus direktor tutvustas koolielu, saime teada, et sealsed õpilased on iseseisvad, distsiplineeritud ja kukupaid.
Öterby sadamast oli kena vaade ümberkaudsele maastikule ja Haapsalu linnale. Peeter I ajal oli Noarootsi mandrist
lahus ja Peeter sõitis laevaga otse sadamasse.
Maitsvat lõunasööki pakuti Saare mõisas. Endises hobusetallis tutvusime Lyckholmi mõisa väljapanekutega. Mõis
on alates 1282.a järjepidevalt kuulunud Rosenite perekonnale.
Pikema jalutuskäigu tegime Sutlepa siselahe äärsetesse
linnuvaatlustornide juurde. Jõudsime peatuda Noarootsi
hilisgooti stiilis pühakoja juures, mille katus renoveeritud
pikisuunaliste laudadega.
Taeblas külastasime Ants Laikmaa majandusmuuseumi
ja kunstniku rajatud loodusparki Laikmaa hauatähisega.
Muuseumis olid eksponeeritud mitmed tema tööd (Külavahetee, Talvemaastik, Itaalia poisike jt). Kohalik giid jutustas huvitavaid seiku kunstniku elust kelle motoks oli „igast
olukorrast leidub väljapääs”.
Korraks peatusime Ellamaa elektrijaama juures, mis kuulub Eesti Energiale. Masendava mulje jättis kunagine kaunis klassitsistlikus stiilis Riisipere mõisahoone, kus 1980.a
oli lastekodu. Mõisahoone sarnaneb Aaspere mõisaga,
kuid on oluliselt suurem
Meie kahepäevane reis lõppes eestisoost perekonna
restaureeritud suursuguse Laitse lossi külastamisega. Samas läheduses asus kunstnik Tauno Kangro Graniitvilla,
mille suures aias oli eksponeeritud palju kunstniku loodud
skulptuure.
Reis oli huvitav, üliväga palju muljeid ja elamusi pakkuv.
Täname kõiki, kes selle reisi korraldamise ja läbiviimisega
vaeva nägid!
Reisimuljeid püüdis meenutada ja ritta seada
Inga Metsar

Sügis Varangu Külaseltsis

VALIMISLIIT MAHEDA TÄNAB KÕIKI
VALIJAID MEILE ANTUD USALDUSE EEST!

Keskkerakonna valimisnimekirjas osalejad
tänavad oma toetajaid usalduse eest.

Sügis kestab juba pikemat aega, aga tahaksin teha väikese tagasipõike möödunud suvesse. Suvi on külaseltsis
tegevustevaba aeg, aga osadel seltsi liikmetel on ka siis
käed tööd täis. Maja ümbrus ja külaplats Varangu pargis
tahavad niitmist, lillepeenrad rohimist ja kastmist, talveks
varutud küttepuud ladumist. Aitäh kõigile, kes seda tööd
oma vabast ajast teinud on.
Augustis käisid meie seltsimajaga tutvumas Lääne- Virumaa raamatukogude töötajad seoses Haljala vallas toimunud raamatukogude suvelaagriga. Külalised kiitsid, et meil
on hubane maja ning ilus ja hoolitsetud ümbrus. Selle taga
aga ongi palju vabatahtlikke töötunde. Siinkohal tahaksin
küll öelda, et iga seltsi liige mõtleks selle peale, et liikmeks
olemine kohustab rohkemaks kui liikmemaksu tasumiseks.
Selleks, et saada, tuleb ka ise vastu anda. Paljud meist ongi
seda teinud, alates sellest, et saime maja, kus koos käia.
Vaeva on nähtud projektide kirjutamisega ja tegevuste läbiviimisega ning teeme seda ka edaspidi. Nüüd ootame külarahvalt aktiivsuse ülesnäitamist. Alustuseks võiks näiteks
tulla piljardit mängima või mõnele üritusele. Teretulnud on
kõik ja alati võtame seltsi vastu ka uusi liikmeid.
Sügis on olnud külaseltsis üsna tegus. Hooaja avasime
pensionäride peoga. Osalesime Haljala Vallaraamatukogu
korraldatud väljasõidul Rocca al Mare Vabaõhumuuseumisse leivapäevale. Kokkasime Tupperware toodete esitluse käigus. Käisime külas naabritel Selja seltsimajas, kus
pakkus muusikalist külakosti „Noorkuu“ ja tantsitas Kasemäe Volli.
Novembris alustame seltsimajas õpitubadega Malle
Kaarmanni juhendamisel. 2. novembril kell 13.00 on oodatud geelküünalde valmistamisest huvitatud.
9 novembril algusega kell 17.00 toimub mardipidu, mida
sisustavad külalisesinejad ja eriti oodatud on kõik mardid.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Kultuurikalender
Individuaalsed viiulitunnid rahvamajas.
Tunni hind lapsele 1.60.
Aeg kokkuleppel õpetajaga.
Tel 53989209

Kui kellelgi on kodus jäänud seisma viiul, mida ei kasutata ning
mis võib vajada vähest remonti, siis too see rahvamajja, et anda
viiulile uus elu ja et noored viiulimängijad saaksid nendega
mängida!
Info. tel 3250444, 56463471

HALJALA RAHVAMAJA
01.11. 19.00. Ranna-Viru Rahvateatri külalisetendus “Homo
Erectus ehk naise vahetamine”. Pilet 5.02.11. 19.00. Hingedepäeva kontsert. Laulab Kaire Reimus.
08.11. 20.00. Mardisimman. Simman mängude ja tantsuga.
Tantsumuusikat mängib ansambel Pitser-T. Laudade
broneerimine tel 3250444.
10.11. 11.00. Umbro uute riiete ja jalatsite müük
14.11. 12.00. Miksteatri külalisetendus lastele "Telefonilood".
Pilet 2.15.11. 19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus "Tule tagasi
Gabriel". Piletid 10.- ja 12.- eelmüügis
19.11. Algklasside Mardi-, ja Kadripäevapidu
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Haljala
Põdruse
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Viktor Korsokov
11.03.1951-14.09.2013
Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud ...
on lahkunud ...

Ellen Rebane
14.12.1933-05.10.2013

