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Sügis on Pesapuus sünnipäevakuu
Head haljalalased
Üks aasta on taas lõppemas - Haljalale hea aasta,
mida jäävad meenutama suured saavutused, julged
ideed, suured unistused. Veel on õhus julged unistused uuest koolihoonest, valminud ja kasutuses on
mastaapne Haljala liiklussõlm. Viimase ümber üles
kerkinud arutelud, erinevad subjektiivsed hinnangud
ja mõningad pinged talletame kogemuste ja edasiviivate hetkedena oma mälestustesse. Väiksele paigale omase tasakaalukusega nenditi fakti valmimisest, linte ei lõigatud, elu keerles edasi asutustes ja
ohutumalt liiklussõlmel. Üks paigake sai juurde tubli
annuse atraktiivsust, tulevikulootust ja kinnitust, et
ta väärib investeeringuid nii elukeskkonda kui ettevõtlusesse.
Haljala vallal oli kahtlemata oma väärtus ja võlu,
oma nägu, oma kokkuhoidev rahvas, erinevus suurlinnade massidest ja identiteeditunnetus ka enne
liiklussõlme. Siinne raamatukogu on juba 90 aastat
toonud kokku raamatulembe ja juhatanud kätte suuna kirjandusmaailma. Siin on inimesed, kes hoiavad
ja hindavad oma kodukohta, oma kultuuri ja traditsioone ning soovivad seda näidata ka laiemalt.
Kolm aastat tegutsenud Haljala kultuuriselts, Varangu
külaselts ja teised kodanikuühendused, erinevad
ettevõtmised kodukohaajaloo uurimiseks ja talletamiseks, näitused, pereüritused nakatavad ka teisi
tegutsemislusti ja -hooga. Siin on õpilased ja õpetajad, kes paistavad oma pühendumise ja tulemustega
silma üle maakonna. Siin on inimesed, kellel on
tarkust märgata ja julgust juhtida tähelepanu parendamist vajavale. Kodanikuaktiivsuse tulemusena
saab nii mõnigi kodupaiga nurgatagune või valdkond
valgemaks ja aura paremaks.
Rahulikke jõule ning uueks aastaks jätkuvat innukust, palju toredaid ja kasulikke ettevõtmisi! Vastsele
volikogule ja vallavalitsusele tasakaalukaid otsuseid!
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem

1.novembril tähistas lasteaiapere rõõmsate laulude
saatel lasteaia 47. sünnipäeva. Ürituse peakorraldajateks oli Mõmmi pere. Iga
rühm kinkis sünnipäevalapsele eelnevalt ettevalmistatud kingitused - kes oma
loodud luuletuse, kes laulu,
kes tantsu. Kõrvalsaalis
nauditi sünnipäeva puhul
vägevat tordivulkaani ja
maiustati rühmade endi
poolt valmistatud tortidega.
24. oktoobril kutsusid
sõimede rühma lapsed jaõpetajad kogu lasteaiapere
muusikasaali, et koos nautida vahvat etendust leiva- ja
piima teemal. Kostüümietenduses olid osalised mõlema sõimerühma kõik lapsed ja õpetajad. Läbi kanakese, hiirepere, koerapere,
lehmaemanda ning taluperenaise sai jutustatud
vahva muinasjutt, kus ei
puudunud ka tarkusteri, loo
keskmeks oli leiva ja piima
saamislugu. Nagu elus eneses, ei puudunud ka selles
loos sellised omadused nagu hoolivus, töökus, abivalmidus ning paraku ka nende
vastandid. Seega - jutt elust
enesest.
Etenduse lõpus jagas
taluperenaine kõikidele rühmadele maitsmiseks Perepubi poolt küpsetatud sooja sepikut ning paki piima.
Kui lasteaiapere on viimastel aastatel piimanädala raames külastanud meie hea koostööpartnerit Idavere Mõisa,
kus Siiri Heinpõld on lastele tutvustanud töid ja tegemisi
oma „lasteaias“, siis sel korral kutsusime Siiri lasteaeda, et
jagada temaga meie vahvat üritust. Külakostiks tõi Siiri

lasteaiaperele Lehmakese komme ja mõned teemakohased raamatud.
Aitäh korraldajatele, osalistele ja külalisele!
Riina Tamberg
Haljala Lasteaed Pesapuu direktor

Kirjanik ja filmirežissöör Imbi Paju: tee iga päev midagi head

Ingel soovib head
ja kõige paremaks Teid peab.
Ilusaid jõule!
Head uut aastat!
Haljala Gümnaasium
Pilt - Emmeline Sepp 2B, tekst - Andres Pilemann 12. klass

Kodanikupäeva eel, 21. novembril said Haljala kooli
gümnasistid ning raamatukogu kirjandusringi liikmed osa
kohtumisest ajakirjaniku, kirjaniku ja filmirežissööri Imbi
Pajuga. Imbi Paju on aastaid teinud Helsingist kaastööd
Eesti Päevalehele ja Postimehele, toimetanud Eesti uudiseid Soome telekanalile Nelonen. Tegelikult on Imbi Paju
õppinud klassikalist laulu, laulnud ooperikooris, seejärel
pühendus aga humanitaarinstituudis ja Helsingi ülikoolis
humanitaar- ja ühiskonnateadustele.
Kohtumisel rääkis Imbi Paju oma raamatutest „Tõrjutud
mälestused“ (2007) ja „Soome lahe õed – vaadates teiste
valu“ (2012). Ta on teinud ka samanimelised dokumentaalfilmid. 2005. aastal Eesti-Soome ühistööna valminud dokumentaalfilm „Tõrjutud mälestused“ on Imbi Paju ema ja
ta kaksikõe saatusest II maailmasõja ajal ja järel. Imbi Paju
rõhutas, et kui kõik südamelt ära rääkida, suudetakse minevikku kergemini tagasi
vaadata. Ei tohiks olla tõrjutud mälestusi.
2010. aastal valminud
film „Soome lahe õed – vaadates teiste valu“ räägib
Eesti ja Soome naiskodukaitsjate ja kodutütarde (lottade ja pikkulottade) 1920.
aastatel alguse saanud
koostööst, mille katkestas II
maailmasõda. Sõjaga kaasnevad hingelised traumad
kanduvad põlvkonnalt järgmisele edasi ning oluline on
neist traumadest rääkida.
Et olla vaba sõdadest ja
mõistvam, peame sõlmima
rahu oma minevikuga, arvab Imbi Paju.
2009. aastal ilmunud artiklite kogumik „Kõige taga
oli hirm“ valmis koostöös Imbi Paju kohtumisel Haljalas.

kirjanik Sofi Oksaneniga.
Imbi Paju on oma filmide ja raamatute kaudu Eesti ajalugu tutvustanud filmifestivalidel, raamatumessidel, ajalooseminaridel küll lähemal, küll kaugemal: Euroopas, Aasias,
Ameerikas. Tema raamatuid on tõlgitud mitmetesse keeltesse ning Rootsis on need arvatud ajaloo õppematerjalide
hulka. Vähemtähtsad ei ole esinemised Eestimaal. Kirjanik
meenutas just eelmisel päeval toimunud sõbralikku kohtumist Lasnamäe vene noortega.
Kohtumise lõppedes andis Imbi Paju kõigile koduse ülesande: iga päev öelda või teha kellelegi midagi head ja südamlikku. Lõpuks mahtusid kõik ühispildile. Lahkuti teadmisega, et suvel, võidupüha ajal on Imbi Paju taas Haljalamail, siis juba oma filmiga.
Külli Heinla

Foto: Maiga Parksepp

2

Haljala Valla Sõnumid

Aastalõpupidu rahvamajas
Haljala Rahvamaja lõpetab aasta traditsiooniliselt näiteringi esietendusega. 28.detsembri õhtul kell 19.00. esietendub P. Pedmansoni komöödia "Näljahädalised". Tegevus toimub üksikul saarel, Issandast hüljatud maatükil,
kuhu saatus tegelased pärast laeva hukku viskas ja kus neid
ees ei oota mitte leivakübetki. Sellises olukorras muutub
inimene varsti loomaks ja sõber ei tunne sõpra. Raskest
olukorrast väljasaamiseks on abi loota vaid naiselt ja
Jumalalt.
Etenduses mängivad Heli Napp, Margus Hallimäe,
Jaanus Lassur, Raavo Vask.
Peale teatrietendust jätkub pidu väikeses saalis, kus
tantsumuusikat teeb "Ansambel".
Olete oodatud!
Rahvamaja

Jõulusära Aasperes
Aaspere korterelamute vahel kasvab ilus kahar kuusk,
mis on istutatud just jõulupuuks. Seda ehtinud tuled olid
aga ajast ja arust, eelmisel aastal põlesid veel vaid mõned
üksikud lambid.
Meil on tavaks saanud külarahvaga 1. advendil süüdata
üheskoos jõulutuled. Kuna kuusk on elav, ei sobi talle aga
tavalised elektrivalgustid. Tänu perekond Järvede algatusele otsustati koguda annetusena raha LED Decolightvalgusti
ostmiseks. Külarahva toetuse ja kaasabiga saime kokku
kogutud 572 € ja puuduva 400 € tasus Haljala Vallavalitsus.
Tänu kõikidele annetajatele ja Haljala Vallavalitsusele.
Jõulusära kõikidesse kodudesse!
Aaspere Külakoda

Lääne-Virumaa austas
pikaajalisi abielupaare
29. novembril korraldasid Lääne-Viru maavalitsus, EELK
Rakvere Kolmainu kogudus ja Rakvere Karmeli kogudus
austamisürituse neile Lääne-Virumaa abielupaaridele, kel
sel aastal on täitunud või täitumas 50 abieluaastat või
5aastase sammuga kuldpulmadele järgnevad aastapäevad
– 55, 60, 65, 70 jne.
Haljala vallast osalesid üritusel Eduard ja Renate Karhu,
kel täitus abielus 50 aastat. Palju õnne!

Ühinege aktiivsus- ja tähelepanuhäire ATH tugirühmaga
Rakveres!
Kutsume osalema kõiki lapsevanemaid ja teisi pereliikmeid, kes osalevad ATH sümptomitega lapse kasvatamisel. Tugirühma eesmärgiks on jagada peredele toetust ja
nõu kuulamise ning mõistmise teel. Osalejatel on võimalus
jagada oma kogemust ja osa saada teiste kogemustest.
ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele.
Tugirühma kohtumised on üks kord kuus, teisipäeviti,
kell 17.30-19.00. Osalemine tasuta.
9. jaanuar 2014 kell 17.30 ATH laps, milline ta on?
6 .veebruar 2014 kell 17.30 ATH laps koolis ja lasteaias:
kooli, kodu ja lasteaia koostöö.
6. märts 2014 kell 17.30 Kuidas olla hea lapsevanem
hüperaktiivsele lapsele?
10. aprill 2014 kell 17.30 ATH lapse impulsiivsus ja agressiivsus.
8. mai 2014 kell 17.30 ATH laps on tark laps: kuidas kool
saab aidata kaasa lapse potentsiaali kõige paremale kasutamisele?
Toimumiskoht: Vilde 2a, Rakvere.
Tulla II korrus Laste Päevakeskusesse. Võta laps kaasa!
Tugirühma juhivad Pille Soon ja Tiina Pihlak.
Info ja registreerimine: tugiryhm@gmail.com

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.
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Haljala kooli gümnasistide arutlus elukestval filosoofilisel
teemal. Mis on kunst? Mis on loomine, eriti kaasajal?
Õigupoolest pole kunsti kui niisugust olemas.
On ainult kunstnikud. Erich Gombric
Kas kunst on siis tõesti praegusel ajal sisutühi ja täiesti
mõttetult raisatud värv, või on selles ikkagi midagi rohkemat kui noorte kunstnikuhakatiste läbikukkunud katse
kunsti teha? Selle üle on viimsel ajal vist rohkem vaieldud
ja arutletud kui meie riigi eelarve üle. Varem oli ju kunst selge ja arusaadav. Kellelgi pole küsimust, kui tuleb jutuks Vana-Kreeka skulptuur „Kettaheitja“ või Eduard Wiiralti „Lamav tiiger“, mida on kunstnik soovinud meile sellega näidata ja öelda. Kõik on selgemast selgem.
Tänapäeva kunst on natuke keerulisem. Selle piirid on tänaseks avardunud lõpmatusse ja enam ei oskagi kunsti kuidagi liigitada. Tänapäeval võib kunstnikuks saada igaüks,
kes vaid soovib. Isegi need, kellel joonistamisoskus puudub. Nähakse ju kunsti all absoluutselt kõike- nii fotosid,
installatsioone, skulptuure, performanceid kui ka oma enda
keha. Ja kuidas selle õige nimetus siis ikkagi on? Tänapäeva, nüüdisaja või kaasaegne kunst?
Et saada paremat selgust tänapäeva kunsti kohta, küsitlesin Eesti Kunsti Akadeemia Vabade kunstide tudengit,
Marilin Väljurit. Tema arvas, et tänapäeva kunst on väga lai
mõiste ja seda niiviisi piiritleda on väga raske. „Kui meie
läksime vabat kunsti õppima, siis meil oli maal, graafika ja
skulptuur. Ja kui me tegime skulptuuri tunni jaoks mingit
tööd, siis tegelikult võis see olla mingi video või installatsioon või ükskõik mida. Ja kui me tegime graafika tööd, siis
see võis olla skulptuur ja maalis võib teha kollaaži, et lõikad
ja kleebid kokku kõik või siis kritseldad niisama,“ rääkis
Marilin. Tuliselt seisab ta selle vastu, et kunst praegusel ajal
sisutühi oleks. „Mina ei ütleks, et tänapäeva kunst sisutühi

„Kaasaegne kunst“ - asendamatu mõiste või
sisutühi keelevääratus?
Lugedes augustis 2013 toimunud näituse „PRADA
PRAVDA“ raames toimunud kaheksa kunstiinimese arutelu
„kaasaegse kunsti“ teemal, peab tõdema, et ühest ja kõigile meeltmööda olevat kunstiterminit ei ole. Ei ole keeleringkondades ega kunstiringkondades. Kirjakeeles kasutatakse sõna „kaasaegne“ tähenduses „kellagagi või millegagi
samaaegne“ ning seda ei soovitata kasutada tähenduses
nüüdisaegne, tänapäevane, moodne. Kunstivälja sees ühtne arusaam mõiste tähendusest puudub.
Peamine konflikt on mõistete „kaasaegne kunst“ ja „nüüdiskunst“ vahel. „Kaasaegne kunst“ on küll ajaline mõiste,
aga selle alla ei kuulu kõik tänapäeval tehtud tööd. Nüüdiskunstiks peetakse tänapäeval ehk praegusel ajal tehtavat
kunsti, aga kõik sellest ei pruugi olla kaasaegne. Kui aga
„kaasaja“ all mõeldakse meie kaasaega, mis on ühtlasi tänapäev, siis hetkel tähendabki „nüüdisaegne“ sama mis
„kaasaegne“.
Sama lai kui on mõiste „kunst“, on seda minu arvates ka
„kaasaegne kunst“. Kui selle terminiga soovitakse midagi
täpsemalt määratleda, siis oleks vajalik kunstiringkondadel
termini sisus kokku leppida, et ka vähem kunstiga seotud
inimesed saaksid aru, millist kunsti mõeldakse. Mulle isiklikult tundub, et lihtsam oleks määratleda kunsti sajandite
kaupa, näiteks 20. sajandi kunst ja selle I või II pool. Nüü-

on. Ükskõik, mida kunstnik parasjagu ka ei teeks, ta ei tee
seda kunagi sellepärast, et oh see on ilus asi, ma nüüd teen
selle. Kunstnik kujutab alati mingit probleemi ja kui vaataja
sellest aru ei saa, siis on see pigem vaataja probleem.“
Kui süveneda veidike kaasaegse kunsti maailma, võid sa
sealt leida väga palju erinevaid aspekte, erinevaid külgi ja
kompositsioone. Ka Marilin rääkis, et praeguseks on pea
kõik juba tehtud. Tulles uue ja hea idee peale, piisab sul
vaid googlesse toksida ja näha juba vastet sellele. Olgugi, et
seda võib praeguseks kõikjalt leida, võib see siiki vaatajatele väga ebaselgeks ja ähmaseks jääda. EKA tudeng Marilin
ütles aga seepeale: “Ma ei tea, mul tuli praegu selline mõte,
et äkki ta ei peakski nii arusaadav olema? Kui on sellist
mõistatuslikku poolt, siis jääb rohkem meelde. Sa lähed koju ja mõtled, et mis see ikka oli. Kõige rohkem selgitavad
tööde sisu pealkirjad. Kuid viimasel ajal on kunstnikud nii
boheemlaslikud või siis teine valik väga ülbed ja tähtsad, et
panevad oma töödele nimeks „Nimeta“ Ja „Pealkirjata.““
Niisiis, kaasaegne kunst on tegelikult meie ümber ja seda
piiritleda ja selgitada on väga raske. Võib ka seda kirjatööd
oma-oodi performanciks lugeda. Kaasaegset kunsti võib
näha nii McDonaldsi joogitopsidel kui ka tänavakunstis
skulptuuride näol või kunstisaalis vaadates kunstnike kritseldusi. Kui me vaid ise oskaks sellele rohkem tähelepanu
pöörata ja seda veidikene rohkem tunnustada, kui me seda
täna teeme võib sellest midagi väga suurt välja kujuneda. Ja
mitmekümneid aastaid kestnud kunstisõda kaasaegse
kunsti osas võiks lõpuks lõppeda.
Triin Jõemets

disaegne kunst sünnib praegusel sajandil, 22. sajandi saabudes saab nüüdisaegsusest möödanik.
Igal sajandil viljeletakse erinevaid kunstivoole. Kui vaadata praeguste kunstnike töid, siis mitte kõik ei tundu mulle
kaasaegsed tööd olevat. Ma ei suuda samastuda paljude
kunstnikega, kuigi me oleme samaaegsed. Mulle tundub, et
kaasaegne kunst võiks kajastada mingil määral ka hetkel
toimuvat, olgu see siis sotsiaalsete teemadega tegelemine
või naise positsiooni muutumise kujutamine ühiskonnas ja
massimeedias. Mida iganes. Loomulikult on see keeruline
määratleda ja küsimusi tekib minulgi - et skulptuur oleks
kaasaegne, kas siis oluline on sisu või vorm? Kui tänapäeval
on „taaskasutus“ oluline võtmesõna, kas siis taaskasutatud materjalist tehtud skulptuur on automaatselt ka kaasaegne?
Et kunst kõneleks noore inimesega, kes teemat veel eriti
ei valda, peaks selleks kaasama ka kaasaegseid vahendeid.
Et see talle korda läheks. Miks maalil ei võiks olla juures
heli? Kas siis ei ole ta enam maal? Kunsti tähendus muutub
minu arvates ka tehnika arenguga. Arvan, et kaasaegne
kunst ühendab endas nii maali, heli ja muusika, video,
keskkonna ja palju muud. See on laiemas tähenduses
kunst, mis käib ajaga kaasas.
Lotte Parksepp
Noori kunsti üle mõtisklema tõukas tagant Inge Laiv

Avarus avab ka mind
Tere. Lubage mul end tutvustada. Minu nimi on Nena ja
olen vabatahtlik Sloveeniast. Miks ma siin olen? Otsustasin
katsetada midagi uut ning panna ennast proovile töötades
ja elades välismaal. Nüüd teengi ma oma Euroopa Vabatahtliku Teenistuse tööd Eestis, siinsamas Haljalas. Töötan
Haljala Noortekeskuses ning aitan aeg-ajalt kaasa ka Haljala Lasteaias. Kuna mulle tõesti väga meeldib loominguline
töö ning lastega töötamine, siis sobivad praegused ülesanded mulle hästi.
Alustasin oma teenistust siin septembris.Olen mõnikord
iseendalt küsinud (nagu ka paljud teised), miks just Eesti.
Kui ausalt öelda, siis ei tea ma seda isegi päris täpselt. Miski
tiris mind siia põhjariikide poole. Otsisingi projekte, mis
oleksid siin maailma osas ning seotud mulle sobivate teemadega. Üks asi viis teiseni ja siin ma nüüd olengi. Enne
kodust lahkumist olin põnevil, samas hirmul tuleviku ees.
Esimene asi, mis mind siia tulles hämmastas (kuigi seda
varem tegelikult teadsin) oli see, kui lame on Eesti pinnavormidelt. Olin Sloveenias harjunud nägema mägesid-künkaid kõikjal - olen pärit linnast, mis on nendest ümbritsetud. Teenistuse alguses igatsesin seda väga, aga olles siin
avaruse sees, hakkab see mulle juba isegi meeldima. Mitte,
et ma kodus päikeseloojangu ilusaid värve või pilvede erinevaid kujusid ei näeks, aga siin on see kõik kuidagi palju
nähtavamal. Ma arvan, et see avarus aitab ka minul muutuda avatumaks.
Veel sarnasusi ja erinevusi minu kodumaaga? Eestis on
ilm veidi külmem kui Sloveenias, kultuur ja inimesed on
teistsugused, toit ja keel muidugi ka. Arvan, et tegelikult on
mõlemad keeled võõrastele rasked õppida. Eestlased ja

sloveenlased iseenesest ei olegi nii väga erinevad. Kuigi
Haljala on väiksem minu kodulinnast ja nii mõnigi võiks
arvata , et siin pole midagi teha, pole mul kunagi igav ja aeg
lendab tõesti väga kiiresti.
Nüüd olen siin olnud juba neli kuud, seega on kolmandik
vabatahtlikust teenistusest seljataha jäänud. Mida olen
õppinud nende nelja kuuga? Mu suurimaks saavutuseks on
kindlasti see, et elan võõral maal, kus räägitakse seda veidrat keelt kaugel kõigist, keda tunnen, ja samas tulen selle
kõigega toime. Olen parandanud oma inglise keele oskust
ning ei pelga enam võõrkeeles suhelda. Vähehaaval õpin ka
eesti keelt, et paremini suhelda, kuid asjad ei edene nii kiiresti kui tahaksin. Saan iseseisvamaks ning olen ennast
leidnud. Kohtun uute inimestega, eriti teiste vabatahtlikega. Selleks, et kohalike inimestega tutvuda, vajan veel
veidi aega ja julgust. Avardan enda silmaringi ja kindlasti
tahaksin tulevikus proovida teisigi sarnaseid võimalusi.
Meil kõigil on paremaid ja halvemaid päevi, samamoodi
minulgi. Mõnikord igatsen kodu ja kodumaad, kuid siiski
olen selle võimaluse üle siin õnnelik. Kõigil kel see võimalus, soovitan kindlasti proovida! Soovitus siinkohal kõigile
– ära kunagi unusta fotokat kaasa võtta, kuhu iganes sa ka
lähed. Järgnevate kuude jooksul tahaksin läbi viia veel rohkem tegevusi-üritusi, mul on veel palju häid ideid. Soovin
nautida iga hetke sellest 9-kuulisest vabatahtliku-teekonnast minu elus ja proovida kõik see endasse talletada.
Nena Grohar
Haljala Noortekeskuse EVS vabatahtlik
Inglise keelest tõlkis Greete Toming

Detsember 2013

Haljala Valla Sõnumid

Vallavalitsus võtab tööle
spordijuhi

Haljala Gümnaasium
võtab tööle

Vallavalitsus võtab tööle osalise tööajaga spordijuhi,
kelle peamiseks ülesandeks on valla sporditöö planeerimine, koordineerimine, juhtimine ja spordiürituste korraldamine.
Konkursil osalemiseks palun saata CV, sooviavaldus ja
visioon sporditegevuse korraldusest aadressile
Rakvere mnt 3 Haljala alevik Haljala vald 45301 või eposti aadressile haljala@haljala.ee hiljemalt 23.
detsembriks 2013.a.

6. jaanuarist 2014
* tüdrukute kehalise kasvatuse õpetaja

Kandidaadilt eeldame:
- algatusvõimet ja loovust uute lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks;
- orienteeritust valla elanikkonna huvidele;
- sihikindlust ja sportlikku ellusuhtumist.
Kasuks tuleb:
- spordiüritustel osalemise ja korraldamise kogemus.
Täpsem info Leo Aadel, 5068620 või
leo.aadel@haljala.ee

Teade detailplaneeringu
algatamise kavatsusest
Haljala Vallavalitsus annab teada kavatsusest algatada
Haljala alevikus Rakvere mnt 10 kinnistul (katastritunnus
19002:003:0016) detailplaneering koos lähteülesande väljastamisega. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
planeeritavale maa-alale, pindalaga 45 802 m², rajada uus
koolihoone, lahendada kommunikatsioonide paiknemine,
liikluskorralduse põhimõtete kindlaks määramine ning haljastuse ja heakorra planeerimine. Kavatsus on vastavuses
Haljala valla üldplaneeringuga, kus see ala on reserveeritud
ühiskondlike ehitiste maana.

Päästekeskuse jõulusoovid
Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et ka jõulude
ja aastavahetuse perioodil juhtub traagilisi tuleõnnetusi,
kuna kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
Enim hukkub inimesi hooletu suitsetamise tagajärjel,
samuti on paljud tulekahjud alguse saanud lahtise tule
kasutamisest.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
* Testige suitsuanduri korrasolekut ka pühadeajal. Kontrollige elektriseadmete ning pistikute korrasolekut.
* Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid ei tohi
ülekoormata. Ka elektriliste kuuseküünalde vigased juhtmed võivad põhjustada tulekahju.
* Toitu küpsetades püsige köögis.
* Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses kergesti
süttivaid esemeid.
* Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta, küünlad tuleb
asetada tulekindlale alusele ning ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
* Ärge liialdage kütmisega - kütke mõõdukalt ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui
sütel ei ole enam leeke.
* Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad ning teised
lahtise tule allikad tuleb kodunt lahkudes või magama minnes kustutada.
Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja sõpradele.

Lisaks on võimalus töötada osalise tööajaga Haljala
valla spordijuhina, kelle peamiseks ülesandeks on
valla sporditöö planeerimine, koordineerimine,
juhtimine ja spordiürituste korraldamine. Täpsem info
www.haljala.ee
2014/2015 õa:
* loodusainete valdkonna õpetaja sh gümnaasiumi füüsika
* klassiõpetaja
Õpetaja kandidaatidel esitada sooviavaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 23.
detsembriks 2013.a aadressil kool@haljala.ee või
Rakvere mnt 10 Haljala alevik Haljala vald 45301. Info
telefonil 325 0900

Mesinduskursused algajatele

TEADE!
Reedel, 27. detsembril 2013.a.
vallamaja suletud.

Mesinikud peavad mesilad
registreerima PRIA-s
Eesti mesinikud peavad mesilaste tervise huvides registreerima oma mesilad PRIA registris. Praegu pole enamik
mesilaid registrisse kantud.
Seaduse järgi on kõigil mesinikel kohustus registreerida
oma mesilad Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni
Ameti (PRIA) registris. Eestis on hinnanguliselt 6000 mesinikku, kuid PRIA registrisse on nende poolt kantud vaid
1800 mesilat.
„See tähendab suurt probleemi tauditõrjel. Kui paljud
mesilad pole kaardil, siis pole ka tõrje tõhus,“ ütles Põllumajandusministeeriumi põllumajanduse- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti. „Samuti pole põllumeestel
võimalik mesinikke taimekaitsevahendite kasutamisest
teavitada. Teiselt poolt on väga oluline, et mesinikele oleks
kättesaadavad ka põllumeeste kontaktandmed.“
Põllumajandusministeerium

Rakveres toimuvad 25. jaanuar 2013 - august 2014 mesinduskursused algajatele. Loengud toimuvad 7 laupäeval
ja praktilised õppepäevad 3 pühapäeval vastavalt graafikule. Registreerimine kuni 20. jaanuarini.
Täpsem ajakava ja koolitusprogramm kodulehel
http://www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/. Õppustest osavõtt
on tasuta. Kursusel osalejate arv on piiratud.
Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja esitamine, kus
on välja toodud olulised põhjendused kursusel osalemiseks. Eelnevad teadmised mesindusest ei ole olulised.
Täida vorm kodulehel www.mesinikeliit.ee või kirjuta e-kiri
mesilaspere@gmail.com. Info EML tegevjuhilt telefonil
502 9006.
Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku
mesindusprogrammi 2013–2016 raames.
Näitamaks, et te neist tõesti hoolite, kinkige neile suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis korstnapühkija külaskäik - see toob alati õnne.
Nõuandeid ohutuks ilutulestikuks
Aastalõpu pidustuste lahutamatu osa on kindlasti ilutulestik. Selleks, et peod õnnetusteta mööduksid peab
teadma, kuidas ilutulestikku õigesti kasutada.
Päästeteenistus tuletab meelde, et :
* Ilutulestiku kasutamisel tuleb alati järgida ohutusnõuandeid ja tegutseda vastavalt kasutusjuhendile.
* Hoolitseda selle eest, et pürotehnilised tooted ei satuks laste kätte.
* Ära proovi ilutulestikku ise valmistada!
* Ilutulestikku tuleb kasutada ainult välitingimustes ning
jälgida, et see ei oleks suunatud inimeste ega loomade
poole.
* Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu koht ja kaugus hoonetest.
* Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada ja toestada ning
veenduda, et raketid lendaksid otse üles.
* Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel kiiresti
eemaldub - teised on ohutus kauguses.
* Veendu, et allakukkunud rakett ei põhjusta põlengut.
Pea meeles, et ilutulestik ei ole mängimiseks. Ilutulestiku
väärkasutamine võib põhjustada raskete tagajärgedega
õnnetusi!

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 27.11.2013
1. Määrati täiendav sotsiaaltoetus summas 157,00 eurot.
2. Anti nõusolek Varangu külas Männiku katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks Männiku ja
Metsamänni.
3. Anti nõusolek Vanamõisa külas Nurga katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks Rebasesaba ja
Jänesesaba.
4. Väljastati kasutusluba Haljala alevikus Uue tn 24b rajatud maakaabelliinile ja liitumispunktile.
5. Väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS´ile elektri liitumisprojekti koostamiseks.
6. Väljastati projekteerimistingimused Vasta detailplaneeringualale vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekti koostamiseks.
7. Kinnitati Tatruse külas asuva Lõokese kinnistu ja Liiguste
külas asuva Vanahoovi kinnistu kirjaliku enampakkumise
läbiviimise tingimused.
8. Määrati moodustatava katastriüksuse Välja tänav 5
suurus, maksustamishind ja sihtotstarve.
9. Muudeti Haljala Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu ja
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kinnitati hoolekogu liikmeks volikogu esindajana Margus
Punane ning vilistlaste esindajana Veiko Veiert.
10. Kiideti heaks Haljala valla 2014. aasta eelarve eelnõu
kogumahuga 2 776 797 eurot ja esitati eelnõu volikogule
menetlemiseks.
Vallavalitsuse istungil 04.12.2013
1. Väljastati ehitusluba Kavastu külas Salguse kinnistul
üksikelamu rekonstrueerimiseks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Aaspere külas
Hõbelõnga kinnistul paikneva spordihoone ümberehitamiseks eakate koduks.
3. Moodustati komisjon Haljala Gümnaasiumi uue hoone
detailplaneeringu koostamise, projekteerimise ja ehitamisega seotud küsimuste lahendamiseks.
4. Eraldati vallaeelarve reservfondist 335 eurot töötajale
sünnitoetuse maksmiseks.
5. Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused 2014 aastaks.
6. Esitati volikogule menetlemiseks määruse eelnõu
„Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

Pildista oma piirkonna eluolu
ja võida 1000 eurot
23. veebruaril välja kuulutatud Eesti Rahva Muuseumi
kodumaa piltide kogumise võistlusele on laekunud juba
700 fotot. Ootame teie kodukohas 2013. aastal tehtud fotosid kohtadest, inimestest ja sündmustest, nii igapäevastest kui pidustest tegevustest. Piltide kogumise võistluse patroon president Toomas Hendrik Ilves on öelnud:
„Hetked ja päevad, siis aastad ja sajandid loovad lõpuks
meie loo. Eesti loo, mille hoidmiseks ja jutustamiseks me
ehitamegi Eesti Rahva Muuseumi.“
Kodumaa piltide kogumise võistlus kestab 5. jaanuarini
2014.
1912. aastal korraldati ERMis esimene päevapiltide kogumise võistlus, mille eesmärgiks oli tollal veel vähelevinud
fototehnika abil jäädvustada igapäevaelu Eesti erinevates
paikades. Eriti oodatud olid pildid rahvast tööl, pidudel,
lõbutsemas, igapäevastel talitustel ning ülesvõtted
isesugustest muistsetest talumajadest, lautadest, aitadest
ja taluhoonete sisseseadetest ning tervetest küladest.
Võistluse tulemusena täienes ERMi fotokogu väärtuslike
materjalidega. Kultuuripärandi aasta raames kuulutasime
sel aastal taas välja fotode kogumise, tähistamaks saja
aasta möödumist esimesest võistlusest ning jäädvustamaks Eesti elu sada aastat hiljem. Osale Sinagi igapäevaelu
jäädvustamisel tulevastele põlvedele, nagu tehti 100 aasta
eest!
Võistlusele saadetud fotosid hinnatakse maakondlikus
ja valdkondlikus kategoorias ning hindajateks on veebilehe
külastajad ja viieliikmeline žürii (Tartu Postimehe vanemtoimetaja Vahur Kalmre, TV3 programmijuht Urmas E. Liiv,
OÜ Fotobrigaad fotograaf Annika Haas, Eesti Rahva
Muuseumi peavarahoidja Riina Reinvelt ja Eesti Rahva
Muuseumi fotograaf Anu Ansu). Peaauhind on 1000 eurot,
millele lisanduvad mitmete Eesti ettevõtjate välja pandud
auhinnad.
Lisainfo: www.kodumaapildid.erm.ee
Eesti Rahva Muuseum
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Haljala Valla Sõnumid

Detsember 2013

Hella jõulutunnetust
ja sooja küünlavalgust,
aastalõputoredust
ja kena uue aasta algust!

Rahulikku jõuluaega
ja tegusat uut aastat!

Varangu Külaselts

Haljala Kultuuriselts

Kordugu lapsepõlve jõulutunne,
uueks aastaks tervist, õnne !
Ilusaid pühi ja head uut aastat!
Valimisliit Maheda

Õnnitleme vanemaid...
Aleksandra ja Aleksander Tulaidan
Aleksandra
28.11.2013

Õnnitleme sünnipäevalapsi
87
Vaike Penjam

06. jaanuar

Varangu

85
Aino Kruusimägi

17. jaanuar

Haljala

84
Selma Voll

02. jaanuar

Haljala

82
Miralda Arge
Hohannes Ruut

22. jaanuar
22. jaanuar

Haljala
Võle

81
Maia Aasumets
01. jaanuar
Sauste
Lembit-Mihkel Tammekand 07. jaanuar Haljala
Alfred Viiksaar
20. jaanuar
Idavere

Müüa Haljala kihelkonna rahvariided. Uued. Valmistatud
Rahvarõivakoolis. Täpsem info telefonil 53864539 või meili
aadressil imbi.klein@gmail.com

Haljala kooli õpilasi tabas ühel hommikul tore üllatus, kui
kooli ilmus trikimees ja täitis nende vahetunni maagiaga.

80
Milvi Aagi

19. jaanuar

Haljala

70
Hille Hansaar

30. jaanuar

Haljala

65
Tatjana Maslova

01. jaanuar

Essu

60
Aare Kongi
Külli Heinla
Marge Saun

16. jaanuar
25. jaanuar
25. jaanuar

Essu
Haljala
Haljala

55
Aadu Haug
Ülle Kams

09. jaanuar
24. jaanuar

Lihulõpe
Aaspere

50
Mare Pahkla

13. jaanuar

Essu

Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud ...
on lahkunud
...

Selma Sepp
29.12.1930 - 29.11.2013

