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VÄIKE, AGA TUBLI
„Ja millal kavatsed Sina oma unistuse täide viia?“ küsis meister
oma jüngrilt.
„Siis kui juhus tekib,“ vastas too.
Kuid meister vastas: „Juhus ei saabu kunagi, juhus on juba
olemas.“ (Anthony De Mello)
Need sõnad on Haljala Gümnaasiumi XXVIII lennu
lõpuaktuse kutsel. Nüüd, XXVIII lend, on käes Sinu aeg oma
unistusi hakata täide viima.
Haljala Gümnaasiumi lõpetab sel õppeaastal 18 noort
inimest – väike, aga tubli lend. Mis annab alust nii väita?
Meenutame möödunud kooliaastaid. Osa õpilaste jaoks
olid need aastad täis tõsist tööd, pühendumust, lugemist
ja kirjutamist, analüüsimist ning oma mõttemaailma
avardamist iga päev. Oli ka kindlasti hetki, kus väsisite ning
vahel kõigele käega lõite, aga ka hetki, kus tundsite rõõmu
tarkuse raskusest. Oli õpilasi, kes olid seadnud põhimõtteks: nii vähe, kui võimalik, ja nii palju, kui vaja. Ikka jäi
mõni töö õigeks ajaks esitamata või tuli tehtut ümber teha.
See ajas nii mõnigi kord närvi need, kes alati kõigega õigeks
ajaks valmis jõudsid. Eks oli kuulda juttu laiskusest ja
vähesest pingutamisest. Tuleb ju kõigile tuttav ette?! Aga
ometi olid need kolm aastat kogumise aeg, valmistumise ja
loomise aeg.
Kui sa omaenda vagu
kündnud oled omajagu
tulevad ka teised jaole,
kiikavad su künnivaole,
märkavad su tööd ja hoolt.
(S. Oll)
Riigieksamid ja kooli lõpueksamid on seljataga ning
tulemused teada. Tulemuste üle rõõmustate teie, kõik teie
toetajad ning pöidlahoidjad, ning rõõmustavad teie õpetajad. Natuke arvude keelt: te sooritasite kokku 80 riigieksamit, lisaks koolieksameid ning klienditeeninduse eriala õppijad ka erialaeksami. Kaheksakümnest riigieksamist
jäid ainult neli sooritust alla 50 punkti 100-st punktist.

Esimeses reas vasakult: Siim Plaado, Heli Toomejõe, Eneli Raamat, Sandra Kuusemets, Kea Mei, Airika Veinjärv, Kaisa
Lumiste, Sandra Lahi, Terje Riisberg, klassijuhataja Jane Kool, Martin Abel
Teises reas vasakult: Martin Mehide, Kristen Ruusalep, Keir Mei, Eldar Pulatov, Mihkel Hiielaid, Martin Vendla, Talis
Dreifeldt, Andy Reiu
Foto: Ain Liiva

Matemaatikaeksamil alla 50-pallist tulemust polnudki.
Eesti keele õpetaja võib rahul olla ning rõõmustada Heli
Toomejõe, Kaisa Lumiste, Kea Mei, Siim Plaado ja Terje
Riisbergi 90 ja üle 90 punkti tulemuste üle. Lisaks seitse
õpilast, kelle tulemus jäi 70-90 punkti vahemikku. Samasugust kokkuvõtet võib teha ühiskonnaõpetuse, inglise
keele, geograafia eksami kohta. Kõik olid tublid ning klassi
kõigi õpilaste keskmine on 74 punkti.
Kõigi kooliaastate tublit tööd kroonib kuldmedal, mille
saab Eneli Raamat. Pinginaaber Kea Mei lõpetab hõbemedaliga, hõbemedaliga lõpetab Martin Mehide. Presidendi iga-aastasele tublide gümnaasiumilõpetajate
vastuvõtule on kutsutud Kaisa Lumiste.

Õnne ja õigeid valikuid!
Haljala Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajad

„Pea meeles tänast päeva, sest see ongi elu!
Eilne on vaid meenutus ja tulevik visioon.
Iga hästi elatud tänane teeb eilsest meenutuse, täis rõõmu,
ja homsest visiooni – täis lootust!
(Sanskriti pühakirjast)
Nõnda võiksime eelöeldust teha kaks järeldust. Esiteks –
jälg, mille üks abituurium endast jätab, ei pruugi olla
tingimata sõltuv tema arvukusest või nähtavatest tegudest. Teiseks – püüdlus hea hariduse järele pole vastuolus
truudusega oma kodukoolile. Need noored on seda tõestanud.
Õnne Sulle, XXVIII lend!

Me astume eilsest homsesse
nagu tunnelist valguse kätte,
sest keegi meist tõestab, et leiame
sealt kõigi lätete lätte.

Kuigi sedagi teame: homsest,
vaid homsest peab otsima venda.
Ja kõikidest teedest raskeim
on tee läbi iseenda...
Rudolf Rimmel

Esimeses reas vasakult: Aleksei Nagovitsõn, Jarno Kalev, Mihkel Kaasik, Risto Pärtel, Koit Noorlind
Foto: Ain Liiva
Teises reas vasakult: Elis Emma Ranne, Gea Pajuste, Mari-Liis Neelokse, Cathy Stüf, Lisette Erin, Liine Toming, Maria Kimmel, Kristi Toming, Kelly Vask, Katrin Plaado, Berit Delia
Lille, Kaidi Raamat, klassijuhataja Külli Heinla
Tagumises reas vaskult: Maido Mägi, Taivo Kutter, Richard Nõmme, Sander Laidre, Rainer Eluri, Toomas Varek, Aleks Strazdin, Meelis Polukainen, Karlis Aas, Tanel Meiner, Rauno
Hilimon
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Lasteaialapsed osalesid tantsupeol!
9. juunil peeti Viimsi Vabaõhumuuseumis esimest korda
üle-eestilist lasteaialaste tantsupidu „Kodupäike“. Meie
maakonnast osales sellel suurüritusel kaks lasteaeda.
Haljala lasteaed Pesapuu koolieelikute rahvatantsurühma
„Mõmmikud„ lapsed lõpetasid selle üritusega ka oma
lasteaiatee.
Pidu algas rongkäiguga kell 15.00 Viimsi Rannarahva
Muuseumist, liikudes edasi Viimsi Vabaõhumuuseumi
platsile, kus toimus suur tantsupidu. Rongkäigus mängis
Randvere Pasunakoor. Peo idee autor oli õpetaja Kristi
Sinimets lasteaed-pereklubist „Väike Päike“. Peo korraldajateks oligi sama lasteaia kollektiiv koostöös Tantsuakadeemiaga. Peo lavastajaks oli Märt Agu.
Tantsupeol osalesid 3-7. aastased lapsed Eestimaa
erinevatest maakondadest. Eesti esimese koolieelsete
laste tantsupeo missiooniks oli propageerida kodanikualgatust ja vabatahtlikku tegevust, tutvustada ka
viimsilaste kui põlise rannarahva traditsioone, kultuuri ja
tegemisi.
See oli võrratu päev! Lapsed, nende vanemad ja meie
,õpetajad, saime tantsupeolt sellise emotsionaalse laengu,
mis meid veel pikalt soojendab ja tööle motiveerib. Ilm oli
väga ilus, korraldus oli igal tasandil suurepärane, kõik sujus
meeldivalt ja muidugi valitud koht –Viimsi Vabaõhumuuseum, andis väga hea fiilingu kogu üritusele! Suur tänu
tublidele-toetavatele lapsevanematele, üritusega seotud
õpetajatele ning muidugi toredatele tantsulastele, kes
tantsisid peo just selliseks päikseliseks!
Tiiu Vainola
Haljala Lasteaed Pesapuu õppealajuhataja

Essu postkontor
ajutiselt suletud
Ajutiselt on Haljala vallas postiteenuse osutamisel teatud
perioodil muudatusi: Essu postkontor on ajavahemikul
02.07.-15.07.12 ajutiselt suletud.
Lähim postiasutus: Haljala postkontor (Võsu mnt 5 (Grossi
kauplus), Haljala)
E,T,N,R 9:00-13:00
K 9:00-16:00
L 9:00-11:00
P suletud
Lisaks on kõikidel juriidilistel ja füüsilistel isikutel, kes
elavad/asuvad maapiirkonnas (küla, alevik või alevi
territoorium) lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km,
võimalik ka kirjakandja tasuta kohale tellida. Kirjakandjat
saab koju tellida Eesti Posti kliendiinfo telefonil 1661.
Tellimusi võetakse vastu E–L kella 9–18.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja järgnevaid teenuseid:
·kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine/ kättetoimetamine;
rahakaardi vastuvõtmine/kättetoimetamine;
·perioodikatellimuste vormistamine;
·maksete tasumine;
·postimaksevahendite müük.

Haljala kool ootab õpikuid
ja rahvariideid tagasi
Kooliaasta on küll lõppenud, kuid väga palju õpikuid on
õpilastel veel tagastamata. Eriti palju peaks kodudes
olema muusikaõpikuid. Vaadake üle oma riiulid ja sahtlid,
ehk jääb midagi koolile kuuluvat silma ning palun tooge
need võimalusel suve jooksul tagasi.
Tuletame meelde, et õpilane kannab materiaalset
vastutust tema kasutuses olevate teavikute eest. Teaviku
rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama
või muu raamatukogule vajaliku trükisega või kompenseerida raamatukogu poolt määratud summas.
Info laenutuste kohta telefonil 3250909, Maiga
Parksepp
Samuti ootame tagasi rahvariideid neilt, kes enam kooridesse ei kuulu.
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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

Rahvamajas lõppes taidlushooaeg
Jaanipäevaga sai otsa rahvamaja järjekordne taidlus
hooaeg. Vaatamata rasketele ja keerulistele aegadele Eesti
majanduses, mis tugevalt mõjutab ka valla rahakotti, oli
hooaeg täis erinevaid ja põnevaid ettevõtmisi.
Koostöös peitub jõud! Tahaksime siinkohal tänada kõiki,
kellega koostöös toimus palju vahvaid sündmusi ja mitmed
asjad on alles toimumas. Koostegemistes osalesid kool,
lasteaed, noortekeskus, mtü-d, mitmed ettevõtted ja
firmad, aga ka vabatahtlikud inimesed ja head sõbrad.
Heade näidetena võib tuua tantsuõhtute korraldamise,
perepäeva, jüriöö jooksu, tantsurühma Segapidi juubeli
tähistamise, kevadpeod, laste lauluvõistluse, kooli sünnipäeva, lastekaitsepäeva jne. Vahvad olid ka üritused, mida
koos naabervaldadega tegime: hooaja ava- ja lõpupidu,
sõbrapäev, kolmekuningapäev. Sisukaid nädalavahetusi
pakkus Haljala Kultuuriselts. Põnevad olid kirjandusklubi
õhtud koos huvitavate külalistega. Rahvamaja huvialaringid esinesid naabervaldades seitsmeteistkümnel korral.
Näitering mängis etendusi Laekveres ja Lasilas. Külalisesinemised on kavas ka suvekuudel, mil tantsurühm esineb
Vergis, Kihnus. Pillipoisid mängivad paljudes kohtades Virumaal. Juulis sõidab rahvamaja tantsuansambel Ansambel
kontserte andma Saksamaale.
Suur-suur tänu kõigile, kes kaasa aitasid!
Kui rääkida sellest, mis muret valmistab, siis jõuame tagasi loo algusesse ehk majandussurutisse. Meie inimesed

on harjunud, et vähemalt korra kuus toimuvad rahvamajas
külalisteatrite etendused, kontserdid. Kahjuks on hetkeseis nukker. Teatrite eelarved on pingelised ning väike
piletitulu ei korva trantspordi ja muid väljasõitudega
seotud kulusid ära. Sellepärast ei tee kutselised teatrid
enam maapiirkondadesse väljasõite, põhjendades seda
liiga suurte kuludega. Lisaks tõstis riik kultuuriürituste
piletite käibemaksu, mis omakorda tegi piletite hinnad
kõrgeks. Käesoleval hooajal andis kutselistest teatritest
rahvamajas etenduse ainult Endla teater Pärnust. Ülejäänud etendusi mängisid projektiteatrid (nt. Komöödiateater) või teatrid, kellel puudub oma kodusaal (nt. Vana
Baskini Teater). Hetkel on nimetatud teatrid kõik oma
mängukavas olevad etendused meil ära mänginud ja nii
kaua, kui neil uusi lavastusi välja ei tule, ei ole meil ka midagi vaadata. Kahju! Nii nagu maapiirkondadest kaovad ära
postkontorid ja päästeametid, kaob tasapisi ka kõrgkultuur. Loodame, et selline seis on ajutine ning riigiisad
saavad aru, et ka maal elavad inimesed.
Kena suve kõigile ja uute kohtumisteni!
Martti Samolberg
Rahvamaja juhataja

Tveri oblastis Eestlaste juuri otsimas
Rakvere MEMENTO klubi liikmed eesotsas Aino
Kiiveriga ja Haljala Gümnaasiumi direktor Inge Laiv käisid
juuni alguses Venemaal, Tveri oblastis, otsimas eestlaste
juuri. Reis viis Nurmekunde asulasse, kuhu 1885. aastal
tsaari-valitsuse poolt kutsuti elama tuhatkond eestlast.
Sealt edasi Burasevosse, president K. Pätsi radadele ja
oblasti keskusesse Tveri – külla sealsele Eesti
Kultuuriseltsile.
Nurmekundes pole praeguseks ei kooli ega kogukonda.
60-70-aastased Eesti juurtega nurmekundlaste järeltulijad
valutavad südant eestluse pärast, mis hakkab olude sunnil
välja surema. Küll aga asub rajoonikeskuses eestlaste
tegevust kajastav väike muuseumi nurgake. Kohtumine
eestlastega (passi järgi venelased) oli südantsoojendav.
Entusiasmiga näidati xx sajandi alguse õpikuid, kust õppisid nende esiemad ja -isad, tikitud ja pilutatud eesti
mustriga linu, isegi lehm olla eesti juurtega põlvnenud
ammustest aegadest.
Praeguse seisuga ehivad Konstantin Pätsi kalmu
Burasevos lilled ja õigeusu rist. Kohalikus vaimuhaiglas
teati meie presidenti hästi, kaasasolev filmigrupp
intervjueeris presidenti hooldanud 95 aastast medõde.
Sealne keskkool püüab jäädvustada Eesti presidendi

mälestust ja loodame meiegi, et Haljala kooli kontakt
areneb ikka edasi koos naaberriigi noortega. Kooli
juhtkonna valmisolek oli olemas ja Haljala Gümnaasiumi
vene keele kui ka ajalooõpetaja Reet Markin on nõus
sidemeid edaspidi hoidma. Sügisel, taas kooli tulles,
saadab Haljala kooli pere neile mõned materjalid meie
õppevahenditest (aabits, tähestik, eesti kaart jne.).
Vaatamata kõikidele sidemetele ja pärimistele, eesti
keelt kõnelevaid noori ei õnnestunud kohata. Kontserdi
külalistele andis tore pereansambel Õunake (perekonna
nime järgi), kus mängiti pilli, lauldi vaevalises eesti keeles ja
tantsiti eesti rahvatantse. Rahvariided olid kombineeritud
kättesaadavast materjalist ning vene rahvariideid ümber
tehes. Õunade pere on võtnud oma südameasjaks säilitada eesti kultuuri ja vaimu, osalevad kultuuriseltsi tegevuses, ametilt on pereema ja –isa muusikakooli õpetajad
Tveris. Kohtumiste juurde sõitis kohale ka Eesti kultuuriatašee Moskvas. See andis väärikat kaalu kogu ettevõtmisele ja sidemete loomisele.
Loodame jätkusuutlikku tegevust!
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Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 16.05.2012:
1. Nõustuti Tatruse külas asuva Männiku katastriüksuse
jagamisega Männiku ja Haaviku katastriüksusteks ning
Auküla külas asuva Tõnu-Mardi katastriüksuse jagamisega
Tõnu-Mardi ja Jakobi katastriüksusteks.
2. Muudeti Pondri tee, Männi tee, Shönbergi tee ja Viru tn
äärsete katastriüksuste koha-aadressid.
3. Eraldati Haljala valla 2012. aasta eelarvest mittetulundusühingule Spordiklubi Tahmaküla United projektipõhise
toetusena 271,78 eurot projekti „Haljala valla mängud
2012“ läbiviimiseks.
4. Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Lihulõpe
külas Kaasiku maaüksusele.
5. Kuulutati välja avatud riigihanked „Haljala valla õpilasliinide teenindamine 2012-2015” ja „Toitlusteenuse osutamine Haljala Gümnaasiumis”.
6. Esitati volikogule taotlus loa saamiseks Haljala alevikku
videovalvesüsteemi rentimiseks riigihanke korraldamiseks.
7. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja jäätmeveoga perioodiliselt ning mitte rahuldada ühe jäätmevaldaja vaiet korraldatud jäätmeveost vabastamise kohta.
Vallavalitsuse istungil 23.05.2012:
1. Kinnitati 2012. aasta maikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 1379,97
eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas 355,10 eurot.
2. Määrati sünnitoetus 195 eurot lapse sünni registreerinud lapsevanemale.
3. Anti kirjalik nõusolek majapidamishoone rajamiseks
Haljala alevikus Kooli tänav 9 kinnistule.
4. Anti kasutusluba Põdruse külas Raja kinnistul asuvale
üksikelamule.
5. Anti kirjalik nõusolek 10kW väiketuuliku rajamiseks
Kärmu külas asuvale Välja kinnistule.
6. Anti kasutusluba Kisuvere külas Sireli kinnistul asuvale
puurkaevule.
7. Esitati audiitori poolt läbivaadatud Haljala valla 2011
majandusaasta aruanne volikogule kinnitamiseks.
Vallavalitsuse istungil 30.05.2012:
1. Otsustati mitte rahuldada kahe jäätmevaldaja vaiet
korraldatud jäätmeveost vabastamiseks ja lugeda üks
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga erandkorras ja
tähtajaliselt jäätmeveoga mitteliitunuks.
2. Anti luba korraldada MTÜ-l Aaspere Külakoda korraldada
avalik üritus Aaspere jaanituli koos avaliku lõkke
tegemisega Aaspere Külakoja lõkkeplatsil.
Vallavalitsuse istungil 06.06.2012:
1. Kehtestati sotsiaaltranspordi teenustasud ja kliendi
omaosaluse suurus Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu korraldatud riigihangetel “Ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi
reisijateveo vedaja hange” ja “Ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi operaatorteenuse hange”
2. Tehti volikogule ettepanek kinnitada alates 01. septembrist 2012.a Haljala Lasteaia Pesapuu rahastamisel
vanemate poolt kaetava osa määraks 22.- eurot kuus ja
esitati vastav eelnõu.
3. Väljastati ehitusluba AS-le Starman Haljala alevikus
optilise sidekaabli paigaldamiseks.
4. Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ´le Varangu külas
asuva Jõeküla alajaama rekonstrueerimiseks.
5. Väljastati projekteerimistingimused üksikelamu ehitamise projekti koostamiseks Läänekaare kinnistule Idavere

külas.
6. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala aleviku tiikide seisundi parandamine ja
eutrofeerumise tõkestamine tiikide niitmisega 2012-2013“
OÜ Preisor poolt esitatud pakkumus.
7. Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Videovalvesüsteemi rentimine”.
8. Eraldati vallaeelarve reservfondist 1 792,56 eurot Haljala
Perearstikeskuse katusekatte ja veeplekkide korrastamisega seotud kulude katmiseks.
9. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
10. Tehti volikogule ettepanek kuulutada välja enampakkumine Võsu mnt 4 kinnistu hoonestusõigusega koormamiseks ja esitada vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 13.06.2012:
1. Määrati sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale isikule.
2. Väljastati ehitusluba Vanamõisa külas asuva alajaama
ehitamiseks vastavalt tellitud tööprojektile „Halver Puit OÜ
puidutöökoja kaitsme nimivoolu suurendamine“.
3. Anda kasutusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 27
kinnistul asuvale puurkaevule.
4. Eraldati MTÜ-le Haljala Kultuuriselts raamatu „Üks
Haljala lugu“ kirjastamiseks 442 eurot.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondist 600 eurot raamatu
„Üks Haljala lugu“ trükkimise kulude katteks ja 5000 eurot
Haljala valla esinduse sõiduks sõprusvalda Schönbergi.
6. Tehti volikogule ettepanek võtta Haljala aleviku veemajandusprojekti täiendavaks rahastamiseks laenu kuni
140 000 eurot tagastamise tähtajaga kuni 7 aastat.
7. Anti nõusolek Kunda Rulluisumaratoni, Haljala jaanitule
ja Varangu jaanitule korraldamiseks.
Vallavalitsuse istungil 20.06.2012:
1. Kinnitati 2012. aasta juunikuu toimetulekutoetuse
taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused
üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
1385,18 eurot ning määrati ühekordne sotsiaaltoetus
kolmele toetust vajavale isikule kokku summas 84 eurot.
2. Määrati matusetoetus kahele isikule.
3. Väljastati ehitusluba Rakvere mnt 8b maaüksusele
Õpetaja Autähise rajamiseks ja Haljala alevikus Võsu
maantee kõnnitee välisvalgustuse rajamiseks.
4. Anti kasutusluba Idavere külas Keskvälja kinnistul
asuvale puurkaevule.
5. Väljastati projekteerimistingimused Auküla välisvalgustuse projekti koostamiseks. (Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt saadud kümne tuhande euro eest on
plaanis rajada valgustus bussiootekohtadesse ja paigaldada bussiootepaviljonid Aukülas, Varangul, Aaspere mõisa
juures ning Vanamõisas).
6. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Toitlusteenuse osutamine Haljala Gümnaasiumis“ Stadnik
Toitlustus OÜ poolt esitatud pakkumus, kui madalaima
hinnaga pakkumus.
7. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „Haljala
valla õpilasliinide teenindamine 2012-2015“ Voyage OÜ
poolt esitatu, kui madalaima hinnaga pakkumus.
8. Otsustati lugeda kaks mittetegutsevat ettevõtjat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, üks jäätmevaldaja
perioodiliselt mitteliitunuks ja lubati kahel Haljala aleviku
kortermajal (Tallinna mnt 14 ja 16) kasutada ühist
jäätmemahutit.
9. Kinnitati Võle külas asuva Metsanurga katastriüksuse
maa sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Korraldatud jäätmeveost Haljala vallas
Haljala ja Kadrina valla ühises jäätmeveopiirkonnas
vahetus jäätmevedaja. Alates 1. maist 2012 osutab Haljala
vallas jäätmeveo teenust AS Veolia Keskkonnateenused.
Vedaja vahetusega seonduvalt muutusid kehtetuks
Ragn-Sells AS-ga sõlmitud jäätmeveolepingud. AS Veolia
Keskkonnateenused on postiga saatnud Haljala Vallavalitsuse poolt edastatud aadressidele uued jäätmeveo lepingud koos uute jäätmeveo graafikutega aprillikuus.
Tänaseks on paljud kliendid AS Veolia Keskkonnateenused poolt saadetud jäätmeveo lepingud vedajale allkirjastatult ka tagastanud.
Siinkohal kutsume üles kõiki neid jäätmevaldajad, kes
seni pole veel jäätmeveo lepingut sõlminud siiski seda tegema. Lepingu olemasolu tagab sujuva teenuse ja väldib
võimalikke arusaamatusi. Ekslik on arvata, et lepingu sõlmimata jätmine vabastab jäätmevaldaja kohustusest jäätmeid vedajale üle anda. AS-il Veolia Keskkonnateenused
on kohustus jäätmeveo teenust osutada omavalitsusega
sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel ja
sõltumata asjaolust, kas kliendiga on leping sõlmitud või
mitte. Samuti esitab vedaja klientidele arved osutatud teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel ja ka tühisõidu eest juh-
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tudel kui graafikujärgsel jäätmeveo päeval vedajale
jäätmeid üle ei anta. Küll aga tagab jäätmeveolepingu olemasolu klientidele mitmeid eeliseid võrreldes nendega, kes
on jätnud lepingu allkirjastamata.
Esiteks lepingus täpsustatakse kontaktandmed, et vajaduse tekke korral saaks jäätmevedaja operatiivselt informeerida jäätmevaldajat võimalikest muudatustest või takistustest teenuse osutamisel. Lepingus lepitakse kliendiga kokku kliendi vajadustest lähtuvalt optimaalne jäätmemahuti suurus, mahutite täpne paiknemise koht ja jäätmete väljaveo sagedused. Lepingu olemasolu võimaldab
kliendil kasutada mitmeid lisa- ja mugavusteenuseid,
näiteks saavad lepingu sõlminud kliendid kasutada eklienditeenindust, interneti keskkonnas saab vaadata lepingu andmeid, veograafikuid, arvete infot, teha mugavalt
makseid. Lepingu sõlminud kliendid saavad telefoni teel,
ennast salasõna abil identifitseerides, tellida lisavedusid,
muuta mahutite suurust, täiendada kontaktandmeid, küsida telefoni teel infot lepingu kohta. Põhjendatud juhtudel,
kui kinnistut ajutiselt teatud perioodil ei kasutata, on võimalik kliendil jätta graafikujärgne vedu vahele, et vältida
tühisõidu arve kulu. Ka on lepingu olemasolu korral võima-

Vallalehe ilmumise ajaks on 18 gümnaasiumi ja 28 põhikooli lõpetajat kätte saanud oma väljateenitud lõputunnistused ning need noored inimesed seisavad täna olulise ja otsustava valiku ees, kas jätkata õpinguid gümnaasiumis, ametikoolis, ülikoolis või võtta hoopiski vaheaasta ning olla seiklev maailmakodanik. Kõik võimalused
ja avatud piirid vaid toetavad neid valikuid. Tänavused
riigieksamite tulemused olid nii õppurite kui õpetajate ja
Haljala kooli jaoks väga kõrged, mis on heaks kinnituseks
nende tublidusest ja tugevast panusest teadmiste vundamendi rajamisel. Lõpetajate seas on neid, keda tunnustatakse kuld- ja hõbemedalitega ning kiituskirjadega.
Palju õnne ja edu tulevikuks!
Näib, et kätte on jõudnud ka kauaoodatud ja meile nii
omane suveaeg koos puhkuste ja väljasõitudega. Kuigi
suvi on valdavalt puhkuste aeg, on see ka parim ehitusaeg. Köstrimaja saab endale uue väärika katuse, noortekeskuses algasid sisetööd, mille tulemusel saavad noored endale juurde uusi ruume, vallamaja soojustatakse
saavutamaks energiasäästu, jäätmejaama laiendatakse
ning 10. juulil avame ühistantsuga Võsu maantee äärse
kõnnitee. Olete kõik tantsule oodatud.
Soovitan Teil võtta alanud suvest võimalikult palju
päikest ja merd, koguda energiat ning jõudu uuteks
mõteteks ja tegudeks.
Leo Aadel
vallavanem

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 22. 05. 2012.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Toomas Sääsk,
Riina Tamberg, Viivi Voorand ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep ja Tiit Toming.
Otsustati:
1. Muuta Haljala Gümnaasiumi põhimäärust õpilaskodu.
2. Anda vallavalitsusele luba korraldada riigihange
„Videovalvesüsteemi rentimine“
3. Kuulati informatsiooni ÜF veemajandusprojekti reovee
riigihanke tulemuste kohta.
4. Infona arutati perearstikeskuse katuseprobleeme ja
PRIA projektidega seonduvat.
Haljala Vallavolikogu istungil 19. 06. 2012.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Toomas Sääsk,
Riina Tamberg, Tiit Toming, Viivi Voorand ja Viivo Võlu.
Istungilt puudus: Risto Rätsep.
Otsustati:
1.Kinnitada Haljala valla 2011. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne;
2. Mitte toetada eelnõu „Haljala Lasteaed Pesapuu rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ ning vanemate poolt kaetava osa määra mitte
tõsta.
3. Mitte toetada eelnõu „Võsu mnt 4 kinnistu hoonestusõiguse seadmine avaliku enampakkumise korras“.
4. Võtta projekti „Haljala aleviku veemajandusprojekt“
finantseerimiseks laenu kuni 140 000 eurot.
5. Lähetada vallavanem Leo Aadel ajavahemikul 04.-09.
Juuli Saksamaa LV osalema Haljala valla kultuuripäevadel
Schönbergis.
6. Infona arutati kooli toitlustamishankega ja keskkonna
ning heakorraga seonduvat.
lik kasutada kliendil ettemakstud jäätmekotiteenust. Seda
teenust pakume eelkõige neile jäätmevaldajatele, kelle
kinnistule on teeolude tõttu prügiveokiga ligipääs piiratud
või juhul kui kinnistut kasutatakse ainult hooajaliselt, näiteks suvilana ja seetõttu ei pruugi kliendil olla võimalik
graafikujärgsel veopäeval mugavalt jäätmeid üle anda. Sellisel juhul lepitakse vedajaga lepingus kokku alternatiivsed
aadressid jäätmekottide üle andmiseks, lisaks saab ettemakstud jäätmekoti puhul teostada arveldamise lepingu
sõlmimise ajal terveks lepingu perioodiks, et hoida kokku
ülekannetega seonduvat kulu ning aega.
Juhul kui AS Veolia Keskkonnateenused poolt saadetud
eeltäidetud leping pole teadmata põhjusel senini kohale
jõudnud, siis palume kindlasti sellest meile teada anda.
Mugavaim viis selleks on kontakteeruda AS Veolia
Keskkonnateenused klienditeenindusega telefoni numbril
1919 või e-posti aadressil tallinn@veolia.ee
AS Veolia Keskkonnateenused tänab kõiki Haljala valla
kliente, kes on tänaseks juba jõudnud jäätmeveo lepingu
sõlmida ja samas ootame siiralt uusi kontakte kõigilt neilt
jäätmevaldajatelt, kes senini veel pole jõudnud AS-ga
Veolia Keskkonnateenused jäätmeveo lepingut sõlmida.
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Lastekaitsepäev pakkus hulga tegevusi
Reedel, 1. juunil võttis Haljala Rahvamaja Haljala valla
lapsed oma kaitsva tiiva alla – rüblikud pidasid nimelt
rahvamaja juures lastekaitsepäeva. Vaatamata alguses
kimbutanud vihmasabinale tõi rahvusvaheline pidupäev
kohale palju noori ning vanemaid huvilisi.
Uudistamist ning põnevaid tegevusi jätkus kõigile –
koostöös sündinud lastekaitsepäeval imestas nii mõnigi
lapsevanem paljude atraktsioonide ning võimaluste üle.
Lastekaitsepäeva aitas korraldada ka Haljala Noortekeskus, kus ollakse laste saginaga igapäevaselt harjunud.
Täna olid noortekeskuse tublimad noored kolinud pargimurule: õpetati õhupalliloomade meisterdamist, kaunistati soovijaid maalingutega ning tutvustati noortekeskuse
nüüdseks juba koju Saksamaale läinud vabatahtlikku
Kathrini.
Teisal tegeleti aga juba õpetlikemate asjadega –
Maanteeameti liiklusohutuse osakonna laua taga sai
mängida liiklusmänge, panna kokku puslesid, värvida
värviraamatuid ja lahendada liiklusteste. Sealsamas kõrval
kihutasid noored spordisõbrad jalg-ja tõukeratastel
vigursõidurajal, iga raja läbinu sai Maanteeametilt ka väikese kingituse.
Väiksemad ja suuremad kohaletulnud said sõbraks ka
Mõmmiga, kes kostitas kõiki asfaldijoonistamisel osalejaid
ka väikese kommiga. Ilmselt nägid Haljala Raamatukogu
väisanud lugemishuvilised veel mitmeid nädalaid rahvamaja esisel teel laste kriidimaalinguid. Palju tähelepanu

pälvis ka sel aastal kohale tellitud batuut, mis hoolimata
veidi niiskest olekust tõmbas hüplema väga palju lapsi.
Terve perega sai osa võtta pereviktoriinist, mille küsimused
olid kohaliku elu-olu kohta ja pigem tähelepanelikkust kui
teadmisi nõudvad – mitu korvpallirõngast on multifunktsionaalsel palliplatsil või palju lapsi elab üldse Haljala
vallas.
Juba veidi enamate aastatega turjal kohalolnutele pakuti
võimalust osaleda sopsu-ja nooleviskevõistlusel. Esimesel
pidi osavõtja viskama erinevatest positsioonidest korvi
võimalikult palju palle, nooleviskevõistlusel domineeris
samuti täpsusviskeoskus.
Päeva naelaks oli traditsiooniline rattaralli, millest võttis
osa 78 noort ja last. Kesiseks jäi põhikooli noorte vanusegrupp, mida mõjutas kõvasti koolis samal päeval toimunud
ekskursioonipäev – paljud õpilased polnud selleks ajaks
lihtsalt veel tagasi jõudnud. Kõigile uueks kogemuseks oli
tõukerattaralli korraldamine ning sellel osalemine – osalejaid oli täpselt 5. Kõik rallil finišeerujaid said kingituseks
Mõmmilt pudeli Mõmmi limonaadi, et kadunud jõuvarusid
turgutada. Kiirematele pani auhinnad välja Haljala
Rahvamaja, kaela riputati puidust medal.
Projekt viidi ellu LEADER programmi käigus.
Greete Toming
Haljala Noortekeskus
Mõmmi pakkus nii limpsi kui ka lihtsalt tuge.

Ilusat suve, kallid Haljala Lasteaed Pesapuu lõpetajad!
Kleit jäi väikseks
ja läks kleidimaale tagasi.
Sussid said otsa
ja läksid sussimaale tagasi.
Müts kulus ära
ja läks mütsimaale tagasi.
Vest jäi viledaks
ja läks vestimaale tagasi.
Pihik jäi pisikeseks
ja läks pihamaale tagasi.
Palitu sai peetud
ja läks palitumaale tagasi.
Laps aga kasvas
ja kasvas ja kasvas.
Ei läinud hoopistükkis tagasi.
Läks hoopis edasi.
Muudkui kipsadi-kapsadi edasi,
edasi ja edasi.

Foto: G. Toming
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Haljala Lasteaed Pesapuu 2012.a. lõpetajad:
„MÕMMI“ rühm - õpetajad: Tiia Maalmets, Leili Viira; õpetajaabi: Saima Saar
Jane Perve, Liia Laats, Kirke Laanvee, Ketlin Reinmaa, Kristel Aasumets, Miia Vask, Markus Lahtvee, Teiren Tõld, Kristjan
Lindlo, Janar Allese, Marleen Hütsi, Emmeliine Sepp, Kevin Kõrvek, Trinity-Ly Tomel, Kaspar Keskra, Mairin Ristimägi, Rain
Vene, Henar Viirok, Kert Roov, Andris Pimpernel, Mairold Pent
„MIKI“ rühm -õpetajad: Viivi Sorel, Maire Altmäe; õpetajaabi: Kadri Viks
Sven Erling Magnussen, Marko Müürsepp, Andro Martinson, Joonas Mägi, Janne Saar, Kailen Veidenbaum, Jarmo Kalde,
Henry Antonis, Emma Jõe, Elisa Luik
„NUBLU“ rühm - õpetajad: Mari-Anna Kivisaar, Ruth Kruusamäe; õpetajaabi: Astrid Pipenberg
Efe Marko Güldere, Rauno Valdmann

Soovin rentida heina- ja põllumaad Lääne-Virumaal,
asjaga KIIRE !

Milvi Proosa
25.10.1937- 09.06.2012

Kontakt: Argo Mobiil: +372 56 663 816; Fax: +372
3220055; e-mail: argo@partneras.com
Kaeve- ja planeerimistööd miniekskavaatoriga.
Hinnad kokkuleppel. Tel: 5134824 Jaanus

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Alvina Strade
15.11.1940- 31.05.2012

Meie
hulgast
on lahkunud ...

