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Tark vanavanem- väärikas tugi peresuhetele
Emakeel
Oma emakeelt esimest korda
sa kuuled juba siis
kui sind veel ilmas ei ole
ainult ema jaoks
olemas oled
Juba siis ema sinuga räägib
see on su ema keel
öeldud tema huultega
sõnad ja laul
Selle keele kaunis kõla
su kõrvu jääb
kui ema sind unele uinutab
sinu pea oma rinna pealt
pehmele padjale paneb
kuid laul heliseb veel
Oma esimesi sõnu
sa ütled emakeeles
ja selles sa kasvasidki üles
Kõik elu tähtsad paberid
kätte saad emakeeles
klassi- ja koolitunnistused
abielu- ja laste
sünnitunnistused
kõik jahi- ja juhiload
ka relvaloa kellel vaja
Sinu kauged esivanemad
rääkisid sinuga samas keeles
mis sellest et sõnu
oli siis vähem
Nüüd saab selles keeles
teha teadust
ja seadust
ilmuvad ilu- elu- ja
teaberaamatud
Selles keeles räägivad
nii memmed ja taadid
kui riigikogu saadik
Emakeel seob sind koduga
on sinu kodumaa
sinu riigi ja rahva
eesti keel
meie emakeel
Salme Heinla

Eelmise aasta sügisel käivitus päevakeskuses hasartmängumaksust rahastatud
projekt “Tark vanavanemväärikas tugi peresuhetele“,
mis kestab maini 2012. Projekti sihtgrupiks on Haljala
valla vanaisad-vanaemad,
kes väärtustavad peret ja
tahavad muutunud ühiskonnas toetada oma lapsi ja
lapselapsi.
Projekti eesmärgiks on
põlvkondade vahelise sidususe suurendamine, mille
tulemusena oskab vanem
põlvkond enam toetada perekonda ja tagada lastelastele turvaline kasvukeskkond.
Tänapäeva ühiskonnale
on iseloomulik linnastumine ja üha kiirenevad muutused, mis on toonud kaasa
muudatusi nii inimeste elustiilis kui perekonna funktsioonides, struktuuris ja suhetes. Traditsioonilist perekonda iseloomustas selge
sugupõlvede hierarhia: vanemad ja vanavanemad
kujutasid endast vaieldamatuid autoriteete, lastelt
nõuti sõnakuulelikkust ja allumist. Laste õigus ise oma
elu korraldada on aga aasta-aastalt kasvanud ning
enam ei kehti aastakümneid
tagasi toiminud peremudelid ning kasvatusmeetodid.
Perekonna üheks põhiülesandeks on soo jätkamine, mis ei piirdu ainult laste
ilmatoomise bioloogilise
protsessiga, vaid soo jätkamine nõuab möödapääsmatult ka kasvava põlvkonna teadvuse kujundamist ja
tema kasvatamist (Palm

2001).
Kui veel 20. sajandi keskel
moodustasid vanavanemad
laste ja lastelastega koos
elades suurpere, siis tänased vanavanemad elavad
iseseisvalt, käivad tihti veel
tööl ja elavad aktiivset ühiskondlikku elu. Ajal, kui mitu
põlve elas koos ühises
kodus, oli pereliikmete elu
omavahel loomulikul viisil
seotud. Kodused tööd ja
lastekasvatamine oli ühine
tegevus. Elustiili muutumisega on suurenenud vanavanemate individualistlikum suhtumine ning oskamatus uue rolliga kohaneda. Vanavanemad on üldjuhul jäänud kõrvale lastekasvatamise protsessist ja
peresuhetest.
Hoolimata ühiskonnas
toimunud muutustest vajab
laps kasvamiseks endiselt

Rõõmsad vastlapäevalised

vastlaliu peale meeste,
naiste ja laste klassis.
Korraldati ka teisi lumiseid
võistlusmänge kiiruse ja
osavuse peale kahe võistkonna vahel. Küllalt lustitud, mindi seltsimajja
hernesuppi ja vastlakukleid
sööma. Üritus lõppes auhindade jagamisega võitjatele. Oli jälle üks igati sport-

tähelepanu ja hellust, tasakaalukust ja elutarkust. Vanavanemad vajavad lähedasi peresuhteid, et tunda
end väärika ja täisväärtusliku ühiskonna liikmena.
Projekti käigus viiakse
professionaalse psühholoog- nõustaja Kaja Altermanni poolt läbi 12 moodulist koosnev koolitus, mille
käigus omandavad vanavanemad uusi teadmisi perekonna toimimisest, laste
väärtushinnangute kujundamisest ja konfliktide lahendamisest. Ühises vestlusringis ja individuaalse
nõustamise käigus on koolitusel osalejatel võimalus
esitada küsimusi, lahata
konkreetseid juhtumeid ja
probleeme. Nõustamisele
on võimalus kaasata kõik
pereliikmed.
Psühholoog-nõustaja

poolt läbiviidud koolituste
ja nõustamiste tulemusena
saavad vanavanemad teadmisi kuidas aastatega kogutud elutarkust ja mõtteviise
edasi anda ilma konfliktideta ja samas tundes
uhkust omandatud elukogemuse üle.
Projekti käigus omandatud teadmiste tulemusena
ei tunne vanavanem end
ühiskonnas tõrjutuna ja
perekonnas vaid abitöölisena. Projekti tulemusel
saab vanavanemast väärikas tugi oma laste peredele.
Vanavanem tunneb end
ühiskonda ja perekonda
kaasatuna.
Urve Vogt
sotsiaaltöötaja

Haljala kooli grand old lady – Linda Peeterman 70

Vastlad Varangul
25. veebruaril tähistas
Varangu külarahvas vastlapäeva. Keskpäeval koguneti
seltsimaja juurde ja sealt
mindi koos veidi eemal
asuva tehismäe juurde. Igas
vanuses vastlaliust osavõtjaid oli kokku 30.
Esialgu harjutati sõiduoskust mäest alla lastes ja
siis asuti võistlema pikima

stabiilset kasvukeskkonda,
turvatunnet ja tasakaalu.
Lapse turvalist arengut toetava keskkonna loomiseks
on vaja ühtseid arusaamu,
osavõtlikkust ja koostööd
vanemate ning vanavanemate vahel.
Ajal, kui noored elavad
omaette ja vanavanemad
on hõivatud töö või muude
ühiskondlike tegevustega,
ei toimi varem kehtinud
peremudelid ning raske on
jätkata vanade kasvatusmustritega. Oma pere toetamiseks ja lapselapse kasvatamisest osavõtmiseks
vajavad vanavanemad uusi
teadmisi.
Lastelaste ja vanavanemate vahelise lähedase
kontakti hoidmine on oluline ja rikastav kogemus mõlemale poolele. Lapsed vajavad vanavanemaid, nende

lik ja kordaläinud ühiselt
veedetud päev.
Varangu Külaselts tänab
AS Viru Õlu, kes annetas
auhindadeks jooke ja OÜ
Õitsengut, kelle traktor
lükkas lume mäeks kokku.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse
liige

Foto: A. Iskül

12. märtsi pärastlõunal kogunes koolipere ning külalised aulasse, et õnnitleda
juubeli puhul Haljala kooli
kauaaegset õpetajat Linda
Peetermani.
1942. aastal Ida-Virumaal
sündinud ja koolis käinud
tüdrukust sai 1963. aastal
pärast Tartu Pedagoogilise
kooli lõpetamist Haljala
kooli vanempioneerijuht.
Linda tuli ja jäi. Järgnesid
sisukad kooliaastad algklasside õpetajana, kelle
head tööd tunnustati au- ja
tänukirjadega. Aastaid oli
Linda ametis suvistes töölaagrites. Meenutamist väärib Linda emalik hool internaadikasvatajana. Tegelemine pikapäevarühma lastega ning koduõppijate
suunamine on olnud Linda
viimaste aastate töö sisu.
Maavanema tänukirja üle
andes sõnas maakonna
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Lepik, et
on imetlusväärne, et õpetaja Linda Peetermanil saab
järgmisel sügisel täis 50
tööaastat Haljala koolis.
Marge Lepik lisas, et tänapäeval kirjutavad ajakirjani-

kud, et koolis ei ole võimalik
hakkama saada, kinnitavad
õpetaja Peetermani tööaastad, et on küll võimalik. Linda enda sõnul annavad talle
jõudu just pikapäevalapsed
oma siiruse ja headusega.

Koos kolleegidega kohvilauas meenutati värvikaid
seiku möödunud kooliaastatest ning toredaid mälestusi oli kuhjaga.
Külli Heinla
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Haljala Valla Sõnumid

Korraldatud jäätmeveost Haljala vallas
Kuni 30. aprillini 2012 jätkab olmejäätmete vedamist RagnSells AS jäätmevaldajatele väljasaadetud graafikute alusel.
Alates 1. maist 2012 alustab jäätmeveoga AS Veolia
Keskkonnateenused, kellele omistati järgnevaks viieks aastaks valla territooriumil jäätmeveo ainuõigus. Tõrgeteta
teenuse tagamiseks on vajalik sõlmida uus jäätmeveoleping Veolia Keskkonnateenused AS-iga. Kirjalik leping
pole kohustuslik, kuid arusaamatuste vältimiseks on soovitav leping sõlmida.
Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmed ainuõigust omavale vedajale üle anda. AS Veolia Keskkonnateenused alustab Haljala Vallavalitsuse poolt antud registri alusel kõikide jäätmevaldajate prügi vedu, olenemata sellest, kas kirjalik leping on sõlmitud või mitte. Juhul, kui väljaveopäeval jäätmeid üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõiduarve.
Jäätmeseaduse muudatustest tingituna ning Haljala
vallavolikogu määrustest „Jäätmehooldus eeskiri“ tulenevalt peab jäätmemahuteid tühjendama sagedusega, mis
väldib nende ületäitumist ja ebameeldiva lõhna teket, kuid
mitte harvemini kui:
1) Haljala alevikus, Aaspere ja Essu küla tiheasustusega
aladel vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
2) ülejäänud Haljala valla territooriumil (külades) vähemalt
üks kord 12 nädala jooksul;
3) kortermajade ja tootmis- ning ärihoonete puhul mitte
harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul.

Jäätmeseaduse kohaselt võib vallavalitsus jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugeda
ainult juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata
ning vallavalitsus peab olema eelnevalt veendunud taotluse õigsuses. Juhul, kui kinnistut kasutatakse suvekoduna
või suveperioodil nädalavahetustel, on kinnistu omanikul
võimalik taotleda perioodilist liitumist suvekuudeks
1.maist kuni 30.oktoobrini ning talveperioodil 1.novembrist kuni 30.aprillini, kui kinnistut ei kasutata, korraldatud
jäätmeveost vabastamist.
Alates 1. maist 2012.a kaotavad kehtivuse kõik
Kadrina ja Haljala Vallavalitsuste korraldustega antud harvema tühjendussageduse ja jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise load ning samuti enne 1.aprilli
2011 korraldustega antud load ühise jäätmemahuti
kasutamiseks.
Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad peavad esitama
vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse, milles näidatakse kõik ühismahuti kasutamist soovivad kinnistud, nende omanikud, jäätmemahuti suurus, jäätmekäitluse eest
vastutav isik, kes sõlmib jäätmekäitluslepingu ning ühismahuti asukoht.
Kõiki taotluse vormid on saadaval vallamaja kantseleis
v õ i H a l j a l a v a l l a k o d u l e h e l t
https://haljala.kovtp.ee/et/jaatmemajandus
Kaja Roolaht, maakorraldaja
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Lugeja kirjutab
Mind huvitab, milline on Haljalas koduloomade pidamise
kord? Mulle on õues hakanud silma oma koeri pissitavate ja
kakatavate omanike hoolimatus teiste suhtes. Kas pole siis
kohustust oma looma järgi koristada??? Ma mõistan, et
koduloomad on osa perekonnast, aga ülejäänud pere järgi
me ju koristame. Me ei käi ju õues oma häda tegemas või
oma lapsi pissitamas ja kakatamas nende järgi koristamata.
Miks seda siis teevad loomade omanikud? Kohe on kevad
tulemas ja siis alles tuleb see nn. miiniväli välja. Jube on
minna oma lapsega õue mängima junnide keskele! Mänguväljakute ja staadioni ümbrus on lausa kohutav! On küll
ehitatud suurepärased võimalused vaba aja veetmiseks
alevikus lastega ja peredega, aga kogu see võimalus võetakse ära loomade omanike poolt. Oma loomi peaks
jalutama seal, kus pole laste mänguplatse! Võiks ju koos
alevikus eksisteerida!
Murelik lapsevanem
Haljala vallas on kinnitatud kasside ja koerte pidamise
kord, mis on kõigile täitmiseks. See eeskiri ütleb nii:
17. Koera ja/või kassi omanikul on keelatud:
17.3. lasta koeral või kassil reostada koridori, trepikoda,
treppi, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat
kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti,
on looma omanik kohustatud selle kohe koristama.

Haljala vallas vahetub jäätmevedaja
Kadrina ja Haljala Vallavalitsused korraldasid 2011. aasta
alguses ühiselt avaliku hanke soodsaima hinnaga jäätmevedaja leidmiseks korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
olmejäätmete kogumiseks ja käitlemiseks. Konkursile esitasid pakkumised 4 ettevõtet, soodsaima hinnaga pakkumise esitas AS Veolia Keskkonnateenused, kellele on vallavalitsuste korralduste alusel antud olmejäätmeveo ainuõigus alates 1. maist 2012 ja sõlmitud hankeleping järgnevaks viieks aastaks.
Jäätmevedaja vahetumisega leiavad aset mitmed olulised muudatused ka jäätmevaldajate igapäevaelus.
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus on see, et
30. aprillist 2012 kaotavad kehtivuse AS-ga Ragn-Sells
sõlmitud jäätmeveo lepingud, kuna tänasel vedajal lõpeb
vallaga jäätmeveoleping korraldatud jäätmeveopiirkonnas
veoteenuse osutamiseks. Sujuva jäätmeveoteenuse osutamiseks on jäätmevaldajatel vajalik sõlmida uus jäätmeveoleping Veolia Keskkonnateenused AS-ga. Jäätmeseadusest tulenevalt ei ole kirjalik leping korraldatud jäätmeveo
rakendumisel kohustuslik, kuid võimalike arusaamatuste
vältimiseks, näiteks mahutite suuruse, veosageduse, veo ja
postiaadress jms olulise info täpsustamiseks on lepingu
sõlmimine poolte vahel siiski vajalik.
Uute lepingute sõlmimisega alustame alates 1. aprillist
2012. Lepingu teksti ja teenuste hinnakirjaga saab
eelnevalt tutvuda As Veolia Keskkonnateenused kodulehel
www.veolia.ee.
Vallavalitsused annavad jäätmevedajale üle jäätmevaldajate registri, mille põhjal saadab AS Veolia Keskkonnateenused eeltäidetud jäätmeveolepingud postiga aprillikuu esimesel dekaadil kõigile jäätmevaldajatele. Juhul, kui
eeltäidetud leping ei ole jõudnud jäätmevaldajani hiljemalt
20 .aprilliks 2012, palume informeerida sellest AS Veolia
Keskkonnateenused klienditeenindust tel 1919 või e-posti
aadress tallinn@veolia ja täpsustada posti aadress, kuhu
tuleks postitada kaduma läinud leping.
Juhul kui eeltäidetud leping pole õigeaegselt kohale
jõudnud, siis lihtsaim võimalus lepingu sõlmimiseks on
saata oma andmed meie kodulehe kaudu – vastava ankeedi
täitmiseks leiate AS Veolia Keskkonnateenused kodulehelt
www.veolia.ee , klikates ülal menüüribalt “Teenused”,
avaneb vasakul servas teenuste loetelu, klikkate valikus
“Korraldatud jäätmevedu” avaneb korraldatud jäätmeveopiirkondade loetelu, valite oma piirkonna ja leiate lingi
“saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks”. Lepingu
sõlmimiseks võib andmed saata ka tavapostiga Artelli tn
15, 10621 Tallinn, faksi teel tel 6 400 859, või e-postiga:
tallinn@veolia.ee. Võimalusel palume kasutada eelpool
viidatud infokanaleid, korraldatud jäätmeveo rakendumise
perioodil võib telefoni teel kontakteerumine olla raskendatud ja ootejärjekord pikaks venida.
Uue jäätmekäitluslepingu saab sõlmida ka elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastada.

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

AS Veolia Keskkonnateenused poolt saadetavas eeltäidetud lepingus palume pöörata tähelepanu lepingu
Lisale 1, milles on kirjas kinnistu jäätmeveo aadress, konteinerite arv, konteinerite suurus, veo sagedus ja konteineri
omand.
Jäätmevaldajad, kelle kohta AS Veolia Keskkonnateenused omab seni kehtinud jäätmeveolepingu infot,
kajastatakse uue lepingu Lisas 1 samas mahus mahuteid ja
sama sagedusega tühjendusi, mis seni kehtisid, välja arvatud juhul, kui konteineri maht või jäätmete väljaveo sagedus pole kooskõlas valla jäätmehoolduseeskirjas tooduga.
Jäätmehoolduseeskirja kohaselt peab tiheasustusaladel
(Haljala alevik ja Essu ja Aaspere küla tiheasustusala)
toimuma jäätmemahutite tühjendamine vähemalt 1 kord 4
nädala jooksul, hajaasustusega aladel üks kord 12 nädala
jooksul, ettevõtete ja korterelamute puhul toimub jäätmemahutite tühjendamine vähemalt üks kord nelja nädala
jooksul. Jäätmete üleandmiseks jäätmevedajale võivad
tiheasustusalal kuni 2 elanikuga majapidamised kasutada
kuni 50 liitriseid jäätmekotte, kaaluga mitte üle 10 kg, tagades jäätmekoti üleandmisel selle terviklikkuse. Üle 2 elanikuga majapidamised tiheasustusalal ja hajaasustusaladel
asuvad majapidamised võivad jäätmete üleandmiseks
jäätmevedajale kasutada kuni 100 liitriseid jäätmekotte,
kaaluga mitte üle 10 kg või jäätmemahuteid alates 100 liitrist. Jäätmekott või ratastel jäätmemahuti tuleb paigutada
jäätmete väljaveo päeval värava taha selliselt, et oleks
tagatud prügiveoki vahetu ligipääs mahutile, mitte kaugemal kui 4 meetrit auto peatumise kohast. Suuremad kui
800-liitrised konteinerid tuleb paigaldada neid tühjendava
jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega
alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs
konteineri tühjendusküljelt.
Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse
korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar
allkirjastada ning see AS-ile Veolia Keskkonnateenused tagasi saata. Jäätmevaldajad, kes soovivad lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri rentimise või ostusoov), tuleb muudatustest teada anda, et kooskõlastada jäätmeveo tingimused ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid.
Jäätmeseadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo
rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga
automaatselt. Jäätmevaldaja on kinnisasja omanik, millel
asub elamu, suvila, elu- või äriruum, korteriühistu või korteriühisus. Olmejäätmete valdajaks loetakse ka suvila, eluvõi äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja
omanikku või valdajat. Kirjaliku jäätmeveolepingu mitteomamine või sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat
jäätmete üleandmise kohustusest ainuõigust omavale
jäätmevedajale. AS Veolia Keskkonnateenused alustab olmejäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse
poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel,
olenemata sellest, kas nad on jäätmevaldajaga sõlminud
kirjaliku lepingu. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, see tähendab, et konteinerit ei
ole tühjendamiseks määratud kohas väljas, on vedajal
õigus esitada nn. tühisõidu arve. Jäätmemahuti tühjendamata jätmise korral jätab jäätmevedaja jäätmevaldajale
kirjaliku teatise, milles on märgitud kuupäev, kellaaeg ja
tühjendamata jätmise põhjus. Jäätmeveo teenust takistavate asjaolude ilmnemisel tuleb jäätmevedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev, näiteks ilmastikust tingitud

probleemid, läbimatud teeolud jms.
Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta korraldatud
jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki
kinnistul jäätmeid, peab jäätmevaldaja taotlema korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist kohalikult
omavalitsuselt, esitades omavalitsusele vastavasisulise
avalduse.
Eeltäidetud lepingutes on kirjas iga kinnistu jäätmete
veokuupäevad ja veo sagedus. Palume pöörata tähelepanu
lepingus kajastatud kuupäevadele, sest uue lepingu järgi ei
pruugi senised väljakujunenud ja harjumuspäraseks saanud veopäevad varasemaga kattuda.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni kohalikust omavalitsusest ja AS Veolia Keskkonnateenused klienditeenindusest telefonilt 1919.
Lisaks toimuvad Kadrina ja Haljala valla territooriumil
infotunnid järgmistel aadressidel ja aegadel:
KADRINA VALLAS

aadress

avatud:

Kihlevere raamatukogu 10.04.2012

kuupäev

Kihlevere

10:00 kuni 13:00

Vohnja raamatukogu

10.04.2012

Vohnja

14:00 kuni 17:00

Kadrina vallamaja

12.04.2012

Rakvere tee 14 13:00 kuni 16:00

Kadrina vallamaja

13.04.2012

Rakvere tee 14 10:00 kuni 14:00

Viitna raamatukogu

16.04.2012

Viitna

10:00 kuni 13:00

Hulja raamatukogu

16.04.2012

Hulja

14:00 kuni 17:00

HALJALA VALLAS

kuupäev

aadress

avatud:

Aaspere külakeskus

11.04.2012

Aaspere

15:00 kuni 18:00

Varangu seltsimajas

17.04.2012

Varangu

14:00 kuni 17:00

Essu külakeskus

18.04.2012

Essu

15:00 kuni 18:00

Haljala vallamaja

19.04.2012

Rakvere mnt 3

11:00 kuni 17:00

Infotundidel saab täpsustada lepingu tingimusi, tagastada
allkirjastatud lepingud ning esitada küsimusi korraldatud
olmejäätmeveoga seonduva kohta.
Meeldivat koostööd soovides Veolia Keskkonnateenused AS
AS Veolia Keskkonnateenused teenustasud, mis kehtivad
alates 1. maist 2012

Konteineri maht
m3
Jäät mekott 0,05
Jäät mekott 0,10
kuni 0,08
kuni 0,14
kuni 0,24
kuni 0,37
kuni 0,60
kuni 0,66
kuni 0,80
kuni 1,10
kuni 1,50
kuni 2,50
kuni 3,50
kuni 4,50

Ühe konteineri
tühjendu s
EUR
1,02
1,02
0,96
1,31
1,99
2,22
5,14
5,22
5,75
7,91
14,57
20,71
23,00
34,36

Ühe konteineri
ühe kuu rent
EUR
1,94
2,28
2,93
4,55
4,87
4,87
5,52
6,19
10,73
13,64
13,64
17,56

Konteineri
müügi hind
EUR
46,02
46,02
57,52
80,53
180,23
184,07
222,41
536,86
636,56
636,56

Ülal toodud hinnad sisaldavad 20% käibemaksu
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Haljala Valla Sõnumid

Haljala vald sai investorteeninduse tunnistuse

Väljaandmist ootab Haljala
valla aukodaniku tiitel

Majandus- ja kommunikatsiooniminister andis Haljala
vallale üle investorteeninduse programmi tunnistuse.
Tegemist oli EAS-i ja MKM-i poolt algatatud investorteeninduse koolitusprogrammiga, mille läbisid edukalt 6 omavalitsust Lääne-Virumaalt. Oluline võtmeroll oli siin ka LääneViru Arenduskeskusel.
Vastava tunnistuse
omamine kinnitab
omavalitsuse teadmisi,
võimekust ja valmisolekut elukeskkonna
turundamisel ning potentsiaalsete investorite teenindamisel.

2006. a muutis vallavolikogu Haljala valla põhimäärust,
lisades eraldi paragrahvi valla tunnustusavalduse kohta.
Üheks olulisemaks ja väärikamaks Haljala valla tunnustusavalduseks on valla aukodanikuks nimetamine.
Valla aukodanik on üksikisik, kellele on volikogu otsusega
antud aukodaniku tiitel. Aukodaniku tiitel antakse austuse
avaldusena üksikisikule, kes oma tegevusega on oluliselt
kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike heaolule ja on
saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi ning pälvinud
üldise tunnustuse. Valla aukodaniku tiitel antakse välja
Eesti Vabariigi või Haljala valla aastapäeval. Aukodaniku
tiitliga kaasneb aukodaniku tunnistuse ja valla suure vapimärgi väljaandmine, vapimärgi kandmise õigus ning aukodaniku nime kandmine auraamatusse.
30. aprillil 2012. a tähistab Haljala vald 20 aasta möödumist päevast kui omistati Haljala vallale omavalitsuslik
staatus ning Haljala vald astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Ühtlasi tähistame tänavu ka 95 aasta
möödumist sellest kui Haljala vald esmakordselt 1917.a.
moodustati.
Arvestades kõike eeltoodut, ootab vallavalitsus hiljemalt
05. aprilliks 2012. a ettepanekuid Haljala valla aukodaniku
kandidaatide kohta. Kirjaliku ettepaneku aukodaniku tiitli
andmiseks võivad esitada vallaelanikud, volikogu, valitsus
ja vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekus näidatakse, milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aukodaniku tiitlit.
Austatud Haljala vallakodanikud, osalege aktiivselt
ettepanekute esitamisel, sest teenekaid inimesi, kes
vääriksid kandma aukodaniku tiitlit, meie seas jätkub.

Valla rahvastiku tabel külade lõikes
Aaspere küla
Aasu küla
Aaviku küla
Auküla küla
Essu küla
Haljala alevik
Idavere küla
Kandle küla
Varangu küla
Kavastu küla
Kisuvere küla
Kõldu küla
Kärmu küla
Lihulõpe küla
Liiguste küla
Pehka küla
Põdruse küla
Sauste küla
Tatruse küla
Vanamõisa küla
Võle küla
Haljala vald Kokku

Mehed Naised
Kokku
140
126
266
6
6
12
3
5
8
41
35
76
140
131
271
562
642
1204
33
27
60
17
16
33
39
34
73
33
29
62
26
26
52
22
22
44
17
19
36
39
36
75
17
12
29
15
22
37
71
51
122
42
43
85
27
20
47
21
28
49
44
32
76
1357
1363
2720

Vallavanema veerg
30. aprillil 2012. a tähistab Haljala vald 20 aasta möödumist päevast, kui temale omistati omavalitsuslik
staatus ning Haljala vald astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Ühtlasi tähistame tänavu ka 95 aasta
möödumist sellest kui Haljala vald esmakordselt 1917. a
moodustati.
Sel puhul oleme kooliperega kokku leppinud, et 5.
mail, kui tähistame Haljala hariduselu 325 aastapäeva,
pühendame piduliku aktuse meie ühisele sünnipäevale.
Käesolevas vallalehes kutsume Sind, vallakodanik,
meie seast märkama ning esitama kandidaate Haljala
valla aukodaniku tiitliga tunnustamiseks. Aukodaniku
tiitliga pärjatakse üksikisikut, kes oma tegevusega on
oluliselt kaasa aidanud valla arengule või vallaelanike
heaolule, on saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi
ning pälvinud üldise tunnustuse. 2007. a omistas volikogu oma otsusega valla aukodanikeks Aino Kaasiku,
Salme Heinla ja Harry Veldi.
02. aprillil 2012. a möödub 20 aastat Haljala ja
Schönbergi omavalitsuste sõpruse- ja koostöö algusest. See koostöö on olnud sisukas ja tegus väga mitmel
alal - eelkõige hariduse ja kultuurivaldkonnas ning
õpilasvahetuse ja taidlejate osavõtu näol. Meie sõbrad
on kutsunud tänavu suvel valla esindajaid Schönbergi, et
korraldada seal Haljala kultuuripäevad. Veel enam – meie
sõpruse ja koostöö tunnustuseks kannab üks sealseid
tänavaid juba aastaid Haljalastraβe nime. Nüüd on meie
kord astuda vastusamme, milleks pöör-dusime
regionaalministri poole taotlusega nimetada aleviku üks
tänavatest Schönbergi tänavaks. Nii nagu kunagi on oma
nime saanud Tervete tänav. Vallavalitsus ootab häid
ettepanekuid selle kohta, milline tänav või liikluspind
võiks tulevikus kanda Schönbergi nime.
Leo Aadel
vallavanem

Haljala Vallavolikogu

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.02.2012:
1. Kinnitati 2012. aasta veebruarikuu toimetulekutoetuse
taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused
viieteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
2427.81 ja ühekordne sotsiaaltoetus üheksale isikule
kokku summas 529,28 eurot.
2. Määrati toetus kahele kutseõppeasutuses õppivale
õpilasele.
3. Määrati matusetoetus kolmele isikule.
4. Määrati sünnitoetus kahele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
5. Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Haljala jäätmejaama rekonstrueerimistööde II etapp”.
6. Väljastati kasutusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 9a
kinnistul asuvale üksikelamule.
7. Väljastati OÜ-le Balti Teenused reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Haljala liiklussõlme läheduses asuvale
Hansoni maaüksusele Kisuvere külas.
8. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
9. Eraldati vallaeelarve reservfondist 550 eurot MTÜ-le
Varangu Külaselts Varangu Külaseltsi hoones ATS
keskseadme ümbervahetamiseks, GSM valvesüsteemi
korrastamiseks ja tuletõrjelampide hoolduseks ja kuni 600
eurot (kuludokumentide alusel) Tudengite Autopesula OÜle filmide transpordi kulude katteks.
10. Eraldati mittetulundusühingule Segapidi Selts tegevustoetust 250 eurot ja mittetulundusühingule MEMENTO
RAKVERE ÜHING 64 eurot.
11. Kooskõlastati AS-i Veolia Keskkonnateenused jäätmeloa taotlus Kadrina ja Haljala valdade haldusterritooriumidel korraldatud jäätmeveoks tingimusel, et MTÜ
Lääne-Viru Jäätmekeskuse tööle rakendumisel olmejäätmete vastuvõtukohana suunab AS Veolia Keskkonnateenused Haljala vallast kokkukogutud olmejäätmed
Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskusesse.
12. Pikendati Haljala Vallavalitsuse ja MTÜ Varangu Külaselts vahel sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut kuni
01.12.2020.a.
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Vallavalitsuse istungil 29.02.2012:
1. Määrati sünnitoetus kahele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
2. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega
riigihankele „Haljala kergliiklustee välisvalgustusprojekti
koostamine“ Raja Elekter OÜ poolt esitatud pakkumus.
3. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega
riigihankele „Omanikujärelevalve teenuse osutamine
Haljala jäätmejaama rekonstrueerimistööde II etapp“ OÜ
Reiska PA poolt esitatud pakkumus.
4. Väljastati reklaamiluba Megameedia Grupp OÜ`le
reklaami paigaldamiseks Sauste külas asuvale Tamme
maaüksusele, .
5. Väljastati reklaamiluba Balti Teenused OÜ-le reklaami
paigaldamiseks Haljala liiklussõlme läheduses asuvale
Tartu maaüksusele.
6. Nõustuti riigimaale, Aaspere külas asuv Leevikese
maaüksus, hoonestusõiguse seadmisega maaüksuse
senise kasutaja kasuks.
7. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
8. Eraldati vallaeelarve reservfondist 340 eurot Haljala
Rahvamaja kontsertsaali helitehnika parandamise
kuludeks.
Vallavalitsuse istungil 14.03.2012:
1. Otsustati lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt ja erandkorras mitteliitunuks.
2. Väljastati ehitusluba Tallinna mnt.32 asuva elamu
rekonstrueerimiseks.
3. Eraldati mittetulundusühingule Segapidi Selts projektipõhise toetusena 50 eurot Segapidi Seltsi 25 juubeli
meenemärkide valmistamiseks.
4. Väljastati reklaamiluba AS-le Imprest reklaami paigaldamiseks Risti maaüksusele Põdruse külas ja reformimata
riigimaale Haljala liiklussõlme läheduses Kisuvere külas.
5. Kehtestati üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld alljärgnevatel Haljala valla kohalikel
maanteedel: Aaviku tee, Pehka tee, Veltsi tee, Avido tee,
Sauste tee, Jalumäe tee, Allaste tee, Lehise tee, Kärmu tee.
Liikluspiirang kehtib 20 märtsist kuni 30.aprillini 2012.a.

Haljala Vallavolikogu istungil 21. 02 2012.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Olev Lipp, Jaan Nurk, Esta Pilv, Margus Punane, Liisa
Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg, Tiit Toming ja
Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Jaan Meerits, Risto Rätsep ja Toomas
Sääsk.
Otsustati: 1. Suunata eelnõu „Haljala valla põhimääruse
muutmine“ II lugemisele ja määrata parandusettepanekute
esitamise tähtajaks 05. märts 2012.a.
2. 1) Algatada Haljala valla 2010-2020 arengukava
muutmine. 2) Viia erinevate teemavaldkondade arengukavad Haljala valla 2010-2020 arengukava teksti, et tekiks
üks arengudokument. 3) Vallavalitsusel koostada arengukava menetlemise ajakava ja avalikustada see valla veebilehel ning infolehes „Haljala Valla Sõnumid“. 4) Vallavalitsusel esitada Haljala valla 2010-2020 arengukava terviktekst
volikogule menetlemiseks hiljemalt 31. augustil 2012.a
Haljala Vallavolikogu istungil 20. 03 2012.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv, Margus Punane, Liisa
Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Olev Lipp, Risto Rätsep, Tiit Toming ja
Toomas Sääsk.
Otsustati: 1. Muuta Haljala valla põhimäärust.
2. Kinnitada vallavanema puhkusegraafik alljärgnevalt:
05.03.2012 kuni 09.03.2012; 28.05.2012 kuni 10.06.2012;
25.06.2012 kuni 01.07.2012; 23.07.2012 kuni 29.07.2012;
01.10.2012 kuni 07.10.2012; 17.12.2012 kuni 27.12.2012.
3. Kuulati informatsiooni Õpetaja Autähisest ja ülevaadet
vallavalitsuse poolt esitatavatest projektidest.
Vallavalitsus on esitanud alljärgnevad rahastamistaotlused:
EAS gümnaasiumi rekonstrueerimise II etapi rahastamistaotlus (köstrimaja välistööde rekiks);
Eesti-Läti-Vene programm “Cross border networking between Haljala and Leskolovski local authorities and
entrepreneurs”;
KULKA “Üks Haljala lugu” Harry Veldi mälestusteraamatu
trükkimine;
LEADER ühistegevuse meede “Mina elan siin”;
Rahandusministeeriumi “Suurem haldusvõimekus” meede
2 taotlust: Haljala ja Vihula töökohtade mudel, eesmärgiks
juhtimis- ja koostöö-võimekuse suurendamine, ettevõtluse ergutamine, varahalduse analüüs ja avalike teenuste
kvaliteet ning Haljala koostöö ja kommunikatsiooni
arenguprogramm;
“Energiatõhus omavalitsus” energiakava koostamine
Haljala alevikule;
SA KIK 2 taotlust: Keskuse paistiigi saneerimine ning
ladustatud ja ohtlike jäätmete likvideerimine.
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Õpetaja Autähis on valmimas
Õpetaja autähise idee sünnist on varsti möödas kolm aastat. Tänaseks võime rõõmuga tõdeda, et sel kevadel on algamas ehitustööd ning autähise avamine on planeeritud
käesoleva aasta sügisesse. Igati positiivset tagasisidet saanud avalik arutelu on möödas, tööde jaotus korraldatud,
ehitusluba väljastamisel ja ehitajagi valitud. Vastavalt kokkuleppele on autähise maapealse osa valmimise vastutuse
enda peale võtnud MTÜ Õpetaja Autähis.
Autähise aluse, pinkide ja paemüüri ning valgustatud
12m läbimõõduga munakivisillutisega kaetud alusplatsi
rajamise kohustuse on omale võtnud EELK Haljala kogudus, keda selles ettevõtmises igati toetavad nii Haljala vald
kui Haljala Gümnaasium. Põhjuseid, miks kogudus autähise alust rajama asus, on mitmeid. Eelkõige aatelisusest.
Samas, kui näiteks nimetatud tegevuse ettevõtjaks oleks
olnud omavalitsus, oleks selle hanketoimingutega kaasnenud paljud formaalsused ja mitmed aeganõudvad toimingud. Teise põhjusena võib välja tuua, et kogudused on võrreldavad MTÜ-ga, kellel on märksa lihtsam korraldada sarnaseid tegevusi, pidada läbirääkimisi ehitajate ja sponsoritega ning võtta vastu operatiivseid otsuseid. Märkida
võib ka asjaolu, et Haljala kogudus kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja
usuliste ühenduste nimekirja.
Ehitajaga arveldamiseks ja annetuste kogumiseks avas
kogudus täiesti uue arveldusarve, mille käsutamisõigus on
koguduse poolt juhatuse liikmel Margus Punasel ja kogukonna poolt Kalju Kivistikul, kes on oma ametilt raamatupidaja ja ühtlasi Haljala vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjoni esimees.
Ehitaja ootab täna lume sulamist ja maa tahenemist, et
alustada ehitustöödega. Küll aga ei ole aega oodata autähi-
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se aluse rajajamise eest vastutajatel, sest lisaks tänastele
sponsoritele ja annetajatele on tarvis leida veel toetajaid,
kuna vajaminevast ca 33 000 euro-st on veel puudu. Nimetatud rahasumma vähendamise eesmärgil on meil kokkuleppel ehitajaga plaanis teha mitmeid töölõike aluse ehitusel ise, seda ennekõike talgute ja ühistegevuste korras.
Pinnasekoorimise, vundamendikraavide kaevamise, kivide
toomise ja teiste sarnaste töödega püüame saada hakkama oma jõududega. (Jälgige jooksvalt vastavaid üleskutseid, olete kõik oodatud appi). Kuid mida siiski jätkuvalt napib, on materjalide ostuks ja spetsiaaltöödeks vajaminev
raha.
Seepärast pöördungi teie poole,
lugupeetud vallakodanikud, ettevõtjad ja kõik head inimesed, kes selle
ülla ettevõtmise elluviimisele on
valmis õla alla panema– ootame teie
annetusi alljärgneval aadressil.
Saaja: EELK Haljala Püha Mauritiuse
kogudus,
a/a 221054512093
Selgitus: Õpetaja Autähise alus.
Olen tänastele annetajatele öelnud,
et tegemist ei ole mitte ühe väikese
valla ega ka maakondliku asjaajamise,
vaid üle-eestilise tähtsusega ettevõtmisega. Ja see ei lõpe autähise valmis
ehitamisega ehk nii-öelda elule aitamisega, vaid see peab elama ka edaspidi, erinevates tegevustes. Olgu mainitud, et kõik annetajad ja sponsorid
leiavad kindlasti kajastamist. Kui
autähise elluviimise algfaasis said
kuldsponsori staatuse 10 000 EEK-i ja

Kirjandusring kohtus Kalju Saaberiga
28. veebruaril oli kirjandusringil külas Virumaa kirjanik Kalju
Saaber. Vaatamata koledale ilmale, oli osalejaid 17 ja läbi
tuisu jõudis kohale ka meie külaline.
Kalju Saaber on sündinud Kalmu talus Inju-Aruvälja
külas Küti vallas. Ta õppis Paide ja Rakvere keskkoolis, töötas seejärel Rakvere metsakombinaadis ning lõpetas 1963.
aastal Rakvere I töölisnoorte keskkooli. Aastatel 19641967 õppis Kalju Saaber Tartu Ülikoolis ajalugu. Alates
1968. aastast on Kalju Saaber kutseline kirjanik.
Meie kohtumisõhtu kirjanikuga avas Ahti Bachblum, kes
esitas “ Mustlasromansi“ ja meloodia filmist „Kahe kodu
ballaad“. Mina lugesin ühe katkendi kirjaniku esimesest
lasteraamatust „Nille, Värten ja Peopesa“.
Välja olid pandud ka kirjaniku kõik romaanid, jutustused
ja lasteraamatud, mis Haljala Raamatukogus on olemas.
Paljud osalejad olid uuesti läbi lugenud kirjaniku loomingut
ja nii oli huvitav vestlust arendada. Saaberi raamatud jutustavad eesti talurahva elust Saksa okupatsiooni lõpul ja
sõjajärgseil aastail kuni kolhooside loomiseni Eestimaal,
eestlaste väljarännust üle Kaukasuse Peaaheliku ja uue
asunikuküla rajamisest, millele anti nimeks Eesti Rohuaed
ning Eesti rahva elust Suure Isamaasõja aastatel. Samuti
on ta teostes käsitletud tänapäeva Virumaa maaelu, eetilisi
probleeme, sotsiaalset mälu ja põlvkondade suhteid.
Väga toredad on Kalju Saaberi lasteraamatud, mis pakuvad lugemist nii suurtele kui väikestele. Haljala Gümnaasiumi õpilastele on soovituslikus nimekirjas kaks kirjaniku
raamatut- „Luukere Atu“ ja „Haruldast tõugu issi“, mis on
pidevalt välja laenutatud.

Õnnitleme vanemaid...

Kirjanik tutvustas ka lühikeste katkendite ettelugemisega kahte uut romaani, mis peagi jõuavad lugejateni.
Kohtumine kujunes väga huvitavaks. Saime teada,
kuidas sünnivad romaanid ja kuulsime ka huvitavaid seiku
telefilmide tegemisest nagu näiteks „Kahe kodu ballaad“.
Järgmine kirjandusringi õhtu on 29. märtsil kell 16.00
Haljala Raamatukogus, kus tähistame Veera Saare 100.
sünnipäeva. Olete kõik oodatud.
Elve Veldi
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Kalju Saaber oma uusi teoseid tutvustamas

hõbesponsori staatuse 1000 EEK-i annetajad, kelle
nimed ka autähise alust ümbritsevale paemüürile kantakse, siis praegu on kaalumisel piirmäärad vastavalt 650 ja
100 €.
„Kes oli esimesed õpetajad?“ Nii küsis minult jutujätkuks üks
tänastest sponsoritest, vastates samas ise. „Eks ikka köster
ja kirikuõpetaja, on ju kirik ja kool käinud käsikäes ajast aega ja
kogudus kogukonda teeninud.“
Koos saame hakkama!
Haljala koguduse, Haljala valla, Haljala Gümnaasiumi ja MTÜ Õpetaja Autähise nimel
Margus Punane

Foto: H. Veldi

Üleskutse
Läbi oma isikliku elu ja kogemuse tunnetame kõik oma
kooli väärtust! Haljala Kooli juubelikünnisel kutsun üles
pisut rohkem hoidma kodukandi vaimu ja seeläbi toetama
jätkusuutlikku elu maal. Koos lähikondlastega oleme
aastate tagant ellu kutsunud traditsioonid, taganud eduka
kooli järjepidevuse. Hetkeolukorras, mil hariduselus on
ärevad ajad, planeerime koostööd Kunda ja Haljala
piirkonna omavalitsustega, et leida noortele võimalusi
õppida edasi gümnaasiumiastmes. Muudatused võib küll
ellu viia, kuid nendega peab ka edaspidi toime tulema seda saame teha ühiselt koos vilistlaste, tänaste õpilaste,
lastevanemate, õpetajate ja valla kodanikega.
Rõõmsalt vastu otsustusrikkale kevadele!
Haljala Gümnaasiumi direktor
MAARIKA MASSAAŽITUBA asub nüüd uuel aadressil: Rakvere mnt 3,
Haljala (Haljala vallamajas, apteegipoolses osas). KOHTUMISENI!
Info ja etteregistreerimine telefonil 51933723
Müüa heade lihaomadustega põrsaid. Tel. 5050425; 5210415

Maarius Kuusküll
10.02.2012
Oliver Larin
13.02.2012
Kevin Marten Juhanson 26.02.2012

... ja sünnipäevalapsi!
97
Marta Nõlvak
90
Evald Kari
Ellen Rahn
89
Aino Mäemets
88
Kuuno-Arkaadi Sorel
86
Elmar Tambi
84
Helju Iva
83
Virve Terno
81
Helve Arvik
80
Harry Veldi
75
Silvi-Koidula Liht
Ants Tomel
Mati Krull
Vaike Kalde
Huko Lehtmets
70
Tõnu Vessmann
Henno Küngas
65
Ülle Raud
Egon Hoyer
Arvet Tasa
Toom Saamot
Tõnu Lutter
Milvi Anton
Saima Sepp
60
Maie Kreus
Lembit Ristmets
Helle Sepp
Evi Tänavots
Paul Roov
Ülo Rannu
Liivi Harf
Maie Otsing
50
Marika Rimmeld
Reet Tamm
Maire Pihlak
Toomas Kimmel

Kui vajad õigusabi tsiviiliasjades (kõik õigusvaldkonnad NB!
võlanõustamine), väärteoasjades ja kriminaalasjades, siis helista
tel. 55 645 158 või saada meil: juriidika@hot.ee. - Jaan Nurk Ostame põllu- ja rohumaad. Pakkuda võib ka koos rendilepinguga
põlde. Sobivusel kiire tehing. Tel: 56994914

23. aprill

Aasu

16. aprill
05. aprill

Kavastu
Kõldu

26. aprill

Haljala

20. aprill

Idavere

19. aprill

Essu

25. aprill

Vanamõisa

14. aprill

Haljala

17. aprill

Haljala

01. aprill

Haljala

01. aprill
03. aprill
05. aprill
08. aprill
24. aprill

Essu
Idavere
Haljala
Võle
Haljala

14. aprill
21. aprill

Haljala
Kärmu

03. aprill
04. aprill
13. aprill
14. aprill
17. aprill
24. aprill
25. aprill

Haljala
Haljala
Haljala
Võle
Haljala
Sauste
Haljala

03. aprill
09. aprill
09. aprill
09. aprill
11. aprill
11. aprill
20. aprill
24. aprill

Haljala
Kõldu
Kõldu
Haljala
Varangu
Haljala
Haljala
Haljala

05. aprill
14. aprill
18. aprill
29. aprill

Haljala
Liiguste
Essu
Essu

Kalju Sirkas
12.09.1933- 07.03.2012
Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud
... ...
on
lahkunud

Guriy Morozov
28.11.1929 - 29.02.2012

