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Juubelihõnguline sõprusreis Saksamaale
20 aastat sõprust, 20 aastat koostööd. Ja kõik need paberid, dokumendid ning fotod saksaliku täpsusega kenasti
paksu mapi vahel - nii tore oli koos vanade ja uute sõpradega neid vaadata ja meenutada päris algust, kui Toomas
Varek oli oma “jah”-sõna andnud… Ja kõik need vahepealsed aastad – kord meie neil külas, siis jälle neil põhjust
meile tulla …
Küllap arvab lugeja, et oli kaks pikka päeva pidutsemist.
Ei – pigem ikka tööd, või kui, siis töö ja lõbu käsikäes. Vallajuhid arutasid edasisi koostöövõimalusi, muusikud häälestasid pille, harjutasid. Schönberg oli ju lausa Haljala
muusikapäevad välja kuulutanud! See kohustas ja esiotsa
vaat et kohutas ka. Ans. Ansambel oli täiskoosseisuga, aga
meie kolmeliikmelisel rahvamuusikute esindusel tuli sama
panus n.ö. tulle panna. Ära tegime! – meid kuulati-vaadati
hoolega. Pisemale publikule läks vägagi korda, kuidas laulab Eestimaal kass või kukk, kuulati erinevaid pille ja ringtantsu saime kaasa nii suuri kui väikseid. Ega vabas õhus on
päris raske end kuulama panna – esimene kontsert toimus
nimelt rannapromenaadil. Schönbergi vald piirneb põhjast
väga ilusa mererannaga ja suvitusteenuse pakkumine selles piirkonnas on oluline tööallikas. Olid nemadki väga kurvad, et see suvi on nii külm ja vihmane olnud. Aga igal ree-

Vastuvõtuprogrammist ei puudunud ka tervist edendav osa, toimus rattamatk Brasiilia rannast California randa. Pildil on koos
matkasellid Schönbergist, Rootsi sõprusvallast Älvdalenist ja Haljalast.
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Imeline kingitus meie vallale saksa sõpradelt.
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del, tulgu tuld või tõrva, toimub seal kontsert, korraldajaks
vald. Kuulajad on kohal ja algus peab ka täpne olema 19.30! Meie eestlannast tõlk Kersti, kes pärit Tapalt, rääkis,
et iga korralik sakslane unistab suvel olla mere ääres, üürida seal mõnus korvtool ja süüa kalasaia.
Mis veel meelde jäi? Kohtumine kohaliku suurima tööandjaga, põllumajandustehnikat müüva-remontiva firma
Doormann-Kopplini direktoriga. See firma pakub tööd ca
60 inimesele. Ja kui päevakorras oli asutuse suuremale maa
-alale kolimine, siis tegi vald omalt poolt kõik selleks, et
nad Schönbergist ometi välja ei läheks. Tore oli “sussutada” vana rongiga nn. vanast Schönbergist 5 km kaugusele
Uus-Schönbergi (ehk mereranda) ja seal oma silmaga kaeda vana raudteejaam-muuseumi ning arvukalt erinevaid vanu vaguneid, vedureid - mitmed neist remondiootel. Seda
kõike tehakse vabatahtlikus korras igal nädalalõpul.

Olulisel kohal on kindlasti ka keskkonnakaitse. Meri
neelab vallalt suuri rahasid: sügis-talvetormidega merre
uhutud liivavall kaitseb üleujutuste eest ja see tuleb korda
teha. Lumega nad nii jännis ei ole, aga libedusega küll. Ja
iga maksumaksja nõuab, et teed peavad varahommikuks
talvel liivatatud olema.
Eredalt jäi meelde meie pidulik sõprusõhtu vallamajas.
Kõned, meenutused, kingitused, jutud ja muusika - nii Saksa poole pealt kui meilt. Tõeline “jämm” algas aga kindlasti
hetkest, kui Ans. Ansambliga liitus kitarri ja lauluga ka
Schönbergi vallavanem või kui Schönbergi kitarristile tuli
soololauljaks hoopis meie Kelly.
Tore reis oli! Küll väsitav, aga rõõmsalt edasivaatav meie
koostööle ja sõprusele.
Viivi Voorand

Schönbergi vallavanema Wilfried Zurstrassen´i tervituskõne
See oli 3. novembril 1989. a, kui maakondade vahelise
partnerluse raames Eesti delegatsioon, tolleaegsest
Rakvere rajoonist, Plöni maakonda külastas. Maakonnaga
tutvumise käigus tehti peatus ka Schönbergis. Selle kohtumise käigus tekkiski idee luua söprussidemed Schönbergi
valla ja mõne Rakvere rajooni küla või kolhoosi vahel.
Toomas Varek, tookordne Viru kolhoosi esimees võttiski
ideest kinni ning kutsus spontaanselt Schönbergi rahva
külla. Nii asuski 1990. a alguses väike Schönbergi delegatsioon teele Eestisse, riiki, mis oli märkimisväärsete poliitiliste murrangute teel. Kiiresti oldi üksmeelel, et see
kohtumine ei jää viimaseks.
Partnerlus elab ühtekuuluvusest. Mõlemale poolele oli
selge, et see ühtsus on olemas. Meid ei seo mitte ainult
Läänemeri, vaid ka ühine pikk minevik, mis ulatub Saksa
ordurüütlitest, hansaajast kuni Euroopa Liiduni välja. See
on ajalugu, millel pole mitte ainult heleduse, vaid on ka
oma varjuküljed.
Just seepärast tahtsime nii meie, sakslased, kui ka eestlased sõprussidemed sõlmida ning 2. aprillil 1992. a kirjutasime siin raekojas sõpruslepingule alla.
Selle 20 aasta jooksul on palju muutunud. Eesti Nõukogude Sotsialistlikust Vabariigist on saanud sõltumatu
Eesti ja Viru kolhoosi aladel on Haljala vald. Meie oleme
seda aregngut imetlusega jälginud ja sellele kaasa elanud.
Need olid muusika ja tants ning oma kultuuri säilitamine,
milles end väljendati püüdlustes sõltumatuse poole. Või
kui plakatlikult öelda, siis eestlased laulsid end vabaks.
Muidugi on ka Schönberg selle kahe aastakümne vältel
muutunud. Ainuüksi elanike arvu suurenemine 40% võrra
räägib enda eest. Vaatamata sellele, et on toimunud palju
muudatusi on meie sõprus püsima jäänud.
Sõpruslepingud on tähtsad, aga tähtsam on kirjapandu

ellu viia ning ma arvan, et seda on mõlemad partnerid ka
teinud. Partnerlusse pole kaasatud mitte ainult vallavalitsuse esindajad, vaid ka ettevõtjad, ühingud ja seltsid.
Üheks tähtsaks partnerluse osaks on alati ka kultuurivahetus. Nii on Eesti muusikud külastanud meid ja
Schönbergi muusikud Haljalat, on toimunud ka Eesti
kunstnike näitused siin ja meie kunstnike näitus Haljalas.
Partnerlus on aga selle kahe aastakümne jooksul pidevalt arenenud ja meie jaoks on väga tähtis see, et oleme
sellesse partnerlusse suutnud kaasata koolid ning alates
2004. a pidevat noortevahetust organiseerinud.
Et seda partnerlust ellu viia on vaja inimesi, kes selle
eest seisavad. Eesti poolelt on nendeks olnud ja on Jüri,
Leo, Margus ja õpetajad Inge, Ingrid ja Egle. Schönbergist
Antje, Jürgen, Jürgen, Rainer ja õpetajad Heinz, Almut ja
Gesa. Neile kõigile tahan ma täna õhtul tänusõnad edasi
anda. Eriline tänu ka Jürgen Dräbingule ja tema meeskonnale, kes ei korraldanud mitte ainult tänase õhtu, vaid
kogu selle lühivisiidi.
Kui meie partnerluse puhul olid esiplaanil rahvaste
mõistmine ja heanaaberlikud suhted, siis nüüd on juurde
tulnud veel üks eesmärk, nimelt, tahame oma partnerlusega kaasa aidata sellele, et Euroopa edasi kokku
kasvaks. See on tähtis eriti praegu, kus Euroopa on raskes
faasis ja seda mitte ainult majanduslikult. Mitte alati ei ole
teemaks raha kui räägitakse Euroopast, vaid ka liikmesriikide vahelised suhted ja inimesed. Tähtsad pole mitte
ainult Brüssel, Tallinn, Berliin või Stockholm, vaid ka
Schönberg, Haljala ja Älvdalen. Ja nii võibki öelda, et pärast
20 aastat on meie partnerlus aktuaalsem, kui kunagi varem.
20 aastaga on partneritest saanud sõbrad.
See on hea nii meie valdadele kui ka Euroopale, nii et
kõike head meie sõprussuhetele ja kõike head Euroopale!

Nüüd on ametlikult Haljalas olemas tänav Schönbergi valla auks.
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Uueks õppeaastaks!
Alustamaks meeleolukat kooliaastat ükskõik millises
kooliastmes, on vaja VALMISOLEKUT. Kool ja õpetajad on
valmis - ootame teid, armsad õpilased! Kas ka sina oled
valmis alustama uut lootusrikast aastat koolipingis?
Mäletate, et koolis juhtub iga päev ka midagi toredat.
Laste arvamus on muidugi üks ja õpetajate oma teine, kui
siiski…
Võttes kätte uue õpiku, püüdes süveneda, saad tegelikku kasu sellest ju sina, mitte õpetaja. Mõelda vaid, kui
õnnelikuks võib sind teha õige lahenduse leidmine matemaatikas või hästi ettevalmistatud kontrolltöö tulemus,
kaunilt tehtud joonis, üllatav keemiakatse, südamest kirjutatud kirjand või muu õppetööga seotud saavutus. Niisiis,
uudishimu ja pealehakkamist õppureile! Edukas inimene
väljendab ennast eeskätt töö tegemise kaudu ja õppimine
on laste töö. Tunnetagem seda õnne, mis saabub siis, kui
oled oma asja hästi teinud või lihtsalt suurepärase lahenduse leidnud.
Kool õpetagu ikka distsipliini, eluks vajalikke korraharjumusi ja vastastikust lugupidamist. Väärtusteskaala on
lai, meil kõigil tuleb püsida sellel teel.
Lastevanemate suurim ootus on, et koolitarkus oleks

eluks vajalik ja praktiline. Hariduse jätkusuutlikkuse huvides loodame tihedama diskussiooni tekkimist kohalike
ettevõtetega. Gümnaasiumiastmes oleme täna Haljalas
elujõulised rakendama uut õppekava ja kolme õppesuunda: sotsiaal-humanitaar, loodus-reaal ja praktilist
suunda. Põhikool peab näitama õpilasele, milline on tema
kutsumus, millisele valdkonnale ta tahab tulevikus pühenduda. Tänane kool soovib toetada iga õpilast, seda enam,
et neid on vähe. Haljalas asub koolipinki kolmsada last.
Koolis peab olema igal õpilasel tunne, et ta on tähtis, et
ta saab kodukoolist parimad võimalused elus toimetulekuks ning et siin koolis aetakse just tema asja.
Kindlasti on tänane kool teistsugune kui see oli eile.
Ühiskonna areng on väga kiire, haridusvaldkond on olnud
alati suunanäitaja ja meie õpetajaskond peab hoolega
püsima reformide tempos.
Austus ja vastastikune lugupidamine on parimate suhete aluseks koolis, kodus, kogukonnas, ühiskonnas. Väga
ilusat kooliaastat kõikidele osapooltele! Kutsume õppeaasta esimesele lastevanemate koosolekule 19. septembril
2012. aastal, et turvaliselt koos lapsega koolis käia.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 21. 08. 2012.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Risto Rätsep, Liisa Saamot, Martti Samolberg,
Riina Tamberg, Tiit Toming ja Viivi Voorand.
Istungilt puudusid: Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk,
Margus Punane, Toomas Sääsk ja Viivo Võlu.
Otsustati: 1. viia Haljala valla 2012. a esimesse lisaeelarvesse sisse parandusettepanekud muutes teede rahastust ning lisades eelarvesse täiendavalt toetus Õpetaja
autähisele summas 7000 eurot. Lisaeelarve suunati II lugemisele ja määrati parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 27.august 2012.
2. Arutati Haljala valla arengukava aastateks 2010-2020
muutmist ja suunati eelnõu II lugemisele ning määrati parandusettepanekute esitamise tähtajaks 07.09. 2012.
3. Otsustati kompenseerida 2012/2013 õppeaasta I poolaastal Haljala Gümnaasiumi 1.- 9. klassi õpilastele, kelle
alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala
vald, riigieelarvest valla-ja linnaeelarvetele koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste ja õpilaste koolilõuna
tegeliku maksumuse hinnavahe vallaeelarvest.

Haljala Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse liikmete
poolt Korruptsioonivastase seaduse ja Haljala Vallavolikogu 16.oktoobri 2001. a määruse nr 32 “Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine ja omavalitsusametnike deklaratsioonide avalikustamine” alusel Haljala
Vallavolikogu majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjonile, kes avalikustab need juhindudes Korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3 ja 5 ning volikogu määruse punktist 3. Deklaratsioonid avalikustatakse vastavalt
Korruptsioonivastase seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormile:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
Märkus: 1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste. 2. Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk. 3. Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud. 4. Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandis oleva vara puhul näidatakse
ametiisiku osas selles): otstarve, asukoha maakond, vald,
linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha aadressi näitamata]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid (sõiduki
liik, mark, väljalaske aasta).
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus).
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni,
kui ametikohal ametipalka ei maksta: (võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal).
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud;
autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis
liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta [Ei
kuulu avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei
kuulu avaldamisele]
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni
täitmise kuupäev.

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

Haljala Vallavolikogu liikmed
1) 1. Viivi Voorand. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole.6. Korteriomand Lääne-Virumaa
Haljala vald 2309331; elamumaa (garaaž) Lääne-Virumaa
Haljala vald 2648931 (219/5295 osas). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
SEB Pank - arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Õppelaenu
käendus SEB Pank. 12. Haljala Gümnaasiumi töötasu,
riiklik pension, FIE tulu. (05.06.2012)
2) 1. Riina Tamberg. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa LääneVirumaa Haljala vald 2036731 (ühisvara); elamumaa LääneVi r u m a a , H a l j a l a v a l d , 1 4 2 5 9 3 1 ( ü h i s v a r a ) ;
maatulundusmaa Lääne-Virumaa, Haljala vald, 3063031
(ühisvara) ja põllumaj. tootmishoonete maa LääneVirumaa, Haljala vald, 2500231 (ühisvara). 7. Sõiduauto
Peugeot Partner (2002); sõiduauto Mitsubishi Galant (1989
ühisvara); traktor T-25A (1981 ühisvara); Haagis Tiki treiler
(2003 ühisvara); Volkswagen LT31 (1083 ühisvara);
väikelaev (1975 ühisvara). 8. ERGO Pensionifond; SEB
Progressiivne Pensionifond, 3727,24 osa, nimiväärtus
0,9459 €, koguväärtus 3940,43 €. 9. SEB Pank arvelduskonto, Swedbank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. Haljala Lasteaia töötasu; peretoetus.
(26.04.2012).
3) 1. Liisa Saamot. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Toyota
Avensis (2007). 8. Swedbank Pensionifond, 1843,385 osa,
nimiväärtus 0,84164 €, koguväärtus 1551,57 €. 9.
Swedbank - arvelduskonto, SEB Pank - arvelduskonto. 10.
Ei ole. 11. Swedbank Liising AS sõiduauto kapitalirent
7384,39 €. 12. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla töötasu.
(18.03.2011).
4) 1. Viivo Võlu 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomandid Lääne-Virumaa
Rakvere linn 1387931 ja 1388031; korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 1635931; elamumaa (garaaž) LääneVirumaa Haljala vald 1655931; korteriomand Tallinn
10568201. 7. Nissan x-TRAIL (2009). 8. Ei ole. 9. Swedbank
arvelduskonto; SEB Pank – arvelduskonto; Sampo Pank
arvelduskonto ja kogumiskonto. 10. Ei ole. 11. AS SEB
Liising - sõiduauto kasutusrent. 12. Füüsilisest isikust
ettevõtja tulu (40.04.2012).
5) 1. Risto Rätsep 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole.. 7. Ei ole. 8. Swedbank
Pensionifond K3, 269 osa, koguväärtus 254,306 €;
Tudengite Autopesula OÜ üks osa 2556,47 €. 9. Swedbank
arvelduskonto. 10. Swedbank õppelaen laenu jääk
3515,14 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (30.04.2012).
6) 1. Olev Lipp. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Ida-Virumaa
Maidla vald 128608, 2164608 (1/3 osa), 3267708;
elamumaa Lääne-Virumaa Rakvere vald 483931; garaaž
Lääne-Virumaa Haljala vald 3199531 (233/4588
kaasomandit). 7. Sõiduauto Volvo V-70 (2005). Ei ole. 8.
Swedbank Pensionifond K1 76,89 osa, nimiväärtusega
0,775 €, kokku 5959 €.; 9. Swedbank arvelduskonto 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. riiklik pension (09.04.2012).
7) 1. Krista Hütsi. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Võru maakond Võru
vald 980241 (1/2 kaasomandist), elamumaa Lääne-Virumaa
Haljala vald 732531 (ühisomand). 7. Opel Zafira (2000),
Audi A6 (1999). 8. SEB Pensionifond 1573 osa,
nimiväärtusega 0,926 €, koguväärtus 1456,59 €. 9.
Swedbank kaks arvelduskontot, SEB Pank üks
arvelduskonto. 10. SEB Pank hüpoteeklaen 3706 €, SEB
Pank eluasemelaen 25784 € (kaastaotleja). 11. Ei ole. 12.

Haljala Gümnaasiumi töötasu, peretoetus (01.04.2012).
8) 1. Kalju Kivistik. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. korteriomand Lääne-Virumaa
Haljala vald 2278031, garaaž Lääne-Virumaa Haljala vald
2648931, elamumaa Lääne-Virumaa Vihula vald 446331,
1/3 majaosa Lääne-Virumaa Rakvere linn 667331. 7.
Sõiduauto Toyota (2003), mootorratas KMZ (1978). 8.
Sampo Pension 25 2432,75 osa, nimiväärtus 0,91115 €,
koguväärtus 2216,60 €; SEB Tasakaalukas Pensionifond
461 osa, nimiväärtus 0,7418 €, koguväärtus 160,70 €; SEB
Aktiivne Pensionifond 799 osa, nimiväärtus 1,00785 €,
koguväärtus 699,80 €; SEB deLuxe - Multi Asset 10,192
osa, nimiväärtus 62,6012, koguväärtus 580,23 €; OÜ
Haljala Remex üks osa nimiväärtus 722,00 €
; OÜ Diskonto
üks osa nimiväärtuses 2556,00 €. 9. SEB Pank kaks
arvelduskontot, Danske Pank AS üks arvelduskonto ja üks
tähtajaline arve; Swedbank üks arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. OÜ Maheda Palkmaja töötasu, OÜ Diskonto
töötasu. (24.04.2012).
9) 1. Martti Samolberg. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 2277931. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
Swedbank - arvelduskonto. 10. Swedbank 13 000 €. 11. Ei
ole. 12. Haljala Rahvamaja töötasu. (20.03.2012)
10) 1. Tiit Toming. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. elamumaa (garaaž) LääneVirumaa Haljala vald 2648931 (220/5295 kaasomand). 7.
Sõiduauto Daihatsu Rocy (1986); sõiduauto Nissan
Terrano (2001); sõiduauto SAAB (1993). 8. Toome
Autoveod OÜ üks osa 8947 €. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Toome Autoveod
töötasu. (23.04.2012).
11) 1. Jaan Nurk. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Nissan
Primera (1991). 8. OÜ ÕB Tõde Jaan Nurk, 40 osa,
nimiväärtusega 64,00 €, koguväärtuses 2556,00 €. 9.
Swedbank – arvelduskonto; Krediidipank - arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Töötasu (30.04.2012).
12) 1. Jaan Meerits. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa LääneVirumaa Haljala vald 25553, korteriomand Lääne-Virumaa
Haljala vald 13598, elamumaa (garaaž) Lääne-Virumaa
Haljala vald 17422. 7. Sõiduauto Suzuki Liana (2002) ühisvara. 8. OÜ Eleks Telefon üks osa nimiväärtus 138600
€; OÜ ADD Eriehitustööd üks osa nimiväärtus 53690 €; OÜ
Eleks Agro üks osa nimiväärtuses 126144 €. 9. Swedbank –
arvelduskonto; SEB Pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. OÜ ADD Eriehitustööd töötasu, OÜ Eleks Agro
töötasu, OÜ Eleks Telefon töötasu. (10.04.2012).
13) 1. Siiri Heinpõld, 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. maatulundusmaa LääneVirumaa Haljala vald 8036. 7. Ei ole. 8. OÜ Idavere Mõis
seitse osa nimiväärtus 320,00 €, koguväärtus 2240,00 €. 9.
Swedbank – arvelduskonto, SEB Pank - arvelduskonto,
Sampo Pank - arvelduskonto. 10. SEB Pank eluasemelaen
16843,55 €; SEB Pank hüpoteeklaen 17756,82 €. 11.
Hüpoteek registriosale nr 8036, kolm õppelaenu käendust.
12. OÜ Idavere Mõis töötasu (23.04.2012).
14) 1. Toomas Sääsk. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 141360031. 7. Sõiduauto Mitsubishi
Carisma (1998). 8. Ei ole 9. Swedbank - arvelduskonto. 10.
Swedbank 8443,92 €. 11. Ei ole.12. Eesti Ametiühingute
Kaskliit töötasu. (21.03.2012).
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Gustav Sandberg – 125
Käesoleva aasta 15. juulil tähistati Haljala kirikus pidulikult Gustav Sandbergi 125. sünniaastapäeva. Jumalateenistusest võtsid osa tema sugulased, teiste seas tütre
abikaasa Jaanus Romandi, endine Tallinna toomkiriku organist, kelle orelimäng alustas teenistust, ja Sandbergi tütretütar. Jumalateenistusel musistseerisid Tallina Kaarli kiriku
organist Marika Kahar, duona Moskvast Viktor Felitsiant
viiulil ja Margarita Felitsiant orelil ning Haljala kiriku
organist Ahti Bachblum, diakon.
Kes oli Gustav Sandberg ja miks on ta oluline
Haljalale ja tema inimestele?
Gustav Sandberg (19.06.1887-28.03.1966) teenis luterlikus kirikus 55 aastat, sellest 40 Haljalas. Ta sündis Kolga
vallas, õppis Rudolph Reinhold Griwingi Tartu muusikakoolis, läbides samas kaheaastased köstrikursused.
Sandberg töötas köstrina Orenburgis, Harju-Jaanis ja
Iisakus. 1923. aastast oli ta ametis Haljala koguduse
organistina.
Sandberg juhtis õpetaja puudumise tõttu 11 aastat koguduse elu, pidas kõiki ametitalitusi, koostas koguduse
iga-aastaseid aruandeid ja leidis korras meetrikaraamatuid.
1925.-1931. aastal andis ta Haljala algkoolis usuõpetuse
tunde. Sandberg juhatas laulukoore, mis osalesid laulupäevadel ja –pidudel, andis orelikontserte mitmetes kirikutes, koostas koraaliraamatu ning kirjutas ise mitmeid koraali eel- ja järelmänge. Läbi aastate tegeles Sandberg
koduloo uurimisega Haljala ja Kolga vallas, koostas HarjuJaani koguduse ajaloo ja kirjutas mälestusi koolidest, kus ta
oli õppinud.
Haljalale on oluline Sandbergi koostatud ,,Mineviku mälestusi Haljala kihelkonnast.'' Selles kirjutises annab ta
ülevaate
I Kihelkonna asutamisest
II Kirikutest - Haljala kirik, abikirikud, Käsmu, Vainupea,
Esku, Pihlaspa, Toolse (Selja) jt, vanade kabelite asukohad
III Matmispaikadest - Haljala, Esku, Pihlaspea, Vainupea
ja Käsmu surnuaed, eramatusepaik Varangul, mahajäetud
surnuaiad ja kalmud
IV Koguduse majapidamisest- maad, hooned, tulud
V Haljala kihelkonnast viimastel sajanditel - kihelkonna
maa-alad, mõisad, talud, omavalitsus, elanikkond, liiklusolud, ööbimiskohad, kodutööndus ja tööstus, suvituskohad, kihelkonna jagamine
VI Muinasmälestistest ja mälestusmärkidest- linnamäed, hiiekohad, ohvrikivid, sugukonna kivid, muud mälestuskohad, varemed ja mälestusmärgid
VII Koolist ja haridusest - esialgsetest katsetest kuni
kindlate korraldusteni, kõrgemad rahvakoolid: ,,Kalevipoja'' kool Salatsel, Liiguste ministeeriumikool Aaspere
vallas, Käsmu merekool, koolivõrgu hilisemad korraldused
VIII Seltskondlikest üritustest - laulu- ja pasunakoorid,
muud seltsid ja ühingud
IX Tervishoiust
X Rahvaluulest ja vanarahva tarkustest
XI Usu- ja kirikuelusto - hvrikivide kultus, ristiusu aeg,
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koguduse juhtkond, ametikandjad
XII Haljala kihelkonnast - maa poliitiline alluvus, näljaajad, Põhjasõja mälestused, karistused, tulekahjud, kellalöömine, mälestuspäevad, keisrinna Elisabethi läbisõit
Haljalast, rüütelkonna viimase peamehe matus ,,Paku
matus'', mälestussammas.
Gustav Sandberg kasutas mälestuste kirjutamisel 178
allikat. Kohtudes Haljala eakate inimestega küsitles neid
eluolu ja sündmuste kohta Haljalas. Sandbergi mälestuste
käsikirjaga tutvumine toimus Haljalas 1970. aastatel.
Üksikutel oli võimalus seda ise lugeda, väiksemale
seltskonnale loeti seda ette peatükkide kaupa. Trükis
annetati kümnekonnale inimesele.
Gustav Sandberg ütles 1959. aastal oma mälestuste
lõppsõnas: ,,Mõtlen muistseid mälestusi, vanal ajal sündinud asju, mis haaravad meid, meie südant ja meelt ja seovad meid tugevamalt meie sünnipaiga ja elukohaga, köidavaid meid kindlamini oma rahvaga. Ja kuigi on siia tulnud
võõraid ligemalt ja kaugemalt, on need sulanud üheks
Haljala rahvaks.''
Haljala Kultuuriseltsil on soov anda Gustav Sandbergi
kirja pandud Haljala mälestused välja raamatuna.
Ellen Tõevere
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Kool on uueks õppeaastaks
valmis
Koolimajja tulles märkab silm palju muutusi. Seda nii
sees kui väljas. Selle suvega on tehtud palju tööd, tänu
millele on ümbrus muutunud palju ilusamaks.
Vana köstrimaja sai uue katuse tänu Tolira Ehitus Oü-le.
Töö algas juuni alguses ja sai valmis tähtajaliselt. Kohe järgnes koolimaja koridoride remont. Laed ja seinad said
põne-vad ja värvilised lahendused kunstnik Riho Hütti
abiga.
Salapäraselt on valminud ka õpetajatele garderoob.
Ehitajateks Voltem OÜ ehitusmehed.
Kooli töömees Valter Sall pahteldas ja kaotas koolimajast kõik silmatorkavad augud.
Koolimaja ees uhkeldab Õpetaja Autähise plats. Meie
enda kohalikud tublid mehed Margus Punase eestvedamisel on siin palju vaeva näinud. Vaatamata kohalikele
krattidele on töö laabunud. Ilmselt on siin abiks olnud ka
kiriku toetavad jõud ja hea sõna.
Kiriku abiga on sisustatud ka kooli õpilaskodu toad kaheksale õpilasele. Padjad, tekid ja voodipesud eraldas
Baltic Fibres, samuti Reet Sildnik. Õpilaskodu on toetanud
ka Ülle Kaasik isetehtud kaltsuvaipadega. Toad remontis
kohalik mees Martin Hütsi. Voodite korrashoiu eest hoolitses perekond Strazdin.
Suur tänu ka meie õpilastele ja töömalevale, kes erinevatele töödele käed külge panid ja kooli abistasid. Et lastel
oleks hea kooli tulla, on kooli läikima löönud Clean Up'i
tublid töötajad.
Kevadel paigaldati mänguväljakute kasutajatele välikäimla, millest on suur abi olnud korra hoidmisel koolimaja
ümber. Täname ka inimest, kes kontrollib igal õhtul koolimaja ja mänguplatside seisukorda. Töökad majahoidjad
tagavad meile hoolitsetud ja puhta ümbruse.
Ilmselt jäi nii mõnigi inimene, kes on kooli heakorrale
andnud oma panuse, jäänud nimetamata, kuid seda mitte
sugugi tahtlikult. Kool tänab südamest kõiki oma sõpru ja
partnereid. Loodame, et kõik õpilased ja vallakodanikud
Osta koolikaubad postkontorist
ja võida tahvelarvuti!

Haljala algkooli õpetajad 1927/1928. õppeaastal.
Gustav Sandberg on vasakult esimene.

Koolikauba ostjate vahel loosime välja
Elonexi 10'' tahvelarvuti ja 5 vahvat laste spordikotti.
Osalemiseks osta korraga vähemalt 10 € eest
koolikaupu, täida kassast saadud loosikupong ning jäta
klienditeenindajale.
Kustutav tindipliiats Pilot FriXion 1,95 €
Vihikud ja kaustikud al 0,22 €
Guaššvärvid al 1,90 €
Ja palju teisi koolikaupu ootavad Sind postkontoris, tule
ostma ja võitma!
Kampaania kestab 13.08–30.09.2012.
Lisainfo postkontorist ja post.ee/koolikampaania

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 27.06.2012
1. Anti kasutusluba Goldman OÜ omandis olevale Kandle
külas Jullamõisa kinnistul asuvale multifunktsionaalsele
hoonele ehk multipleksile.
Vallavalitsuse istungil 04.07.2012
1. Anti kirjalik nõusolek Aare Rohumetsale autode
varjualuse rajamiseks Haljala alevikus Tallinna mnt 9a
asuvale kinnistule.
2. Määrati Mittetulundusühingus Partnerid Haljala valla
liikmeõiguste teostajaks vallavanem Leo Aadel.
3. Väljastati AS-le Starman reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Võsu mnt 5 asuvale Gea kaupluse esisele
platsile (09.07.2012 kuni 14.07.2012).
Vallavalitsuse istungil 20.07.2012
1. Kinnitati 2012. aasta juulikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja määrata toimetulekutoetused
üheteistküm-nele toetust vajavale isikule kokku summas
1292,26 eurot.
2. Väljastati ehitusluba AS-le Haljala Soojus Haljala alevikus Biopuhasti kinnistule reoveepuhasti rajamiseks.
3. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, lubada kahele jäätmevaldajale perioodiline liitumine ja jätta kahe jäätmevaldaja taotlused rahuldamata.
4. Nõustuti Põdruse külas asuva Põhjala katastriüksuse jagamisega Põhjala ja Põhja katastriüksusteks ning Põdruse
külas asuva Saaremäe katastriüksuse jagamisega Lutserni,
Kraaviääre ja Hirsi katastriüksusteks.
5. Nõustuti Võle külas asuva Riba katastriüksuse, pindalaga
1,55 ha, jätmisega riigi maareservi.
6. Kiideti heaks 2011 aasta Hajaasustuse veeprogrammi
täiendava taotlusvooru projekti „Rakvere mnt 27 puurkaevu ja veesüsteemi rajamine” aruanne.
7. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigi-

hankele „Videovalvesüsteemi rentimine“ Securer OÜ poolt
esitatud pakkumus.
Vallavalitsuse istungil 01.08.2012
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist 3 515,00 eurot Haljala
Gümnaasiumi siseviimistlustööde lisatööde teostamiseks.
2. Anti kasutusluba OÜ-le Pereköök Võsu mnt 7a paikneva
kohviku kohvikuruumi, köögi ning katla-ja abiruumi kasutamiseks.
3. Anti kirjalik nõusolek Paul Pihlakule majandushoone ja
auto varjualuse rajamiseks Kärmu külas asuvale Anti
kinnistule.
4. Anti kirjalik nõusolek Gisela Raidmele sauna rajamiseks
Aaspere külas asuvale Kaasiku kinnistule.
5. Väljastati ehitusluba Haljala Vallavalitsusele Haljala
alevikus Rakvere mnt 3 kinnistule parkla rajamiseks.
6. Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi projektide
„Kadapiku veetrass ja veetõsteseade” ja „Idavere küla
Keskvälja talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine”
aruanded.
7. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja lubada ühel jäätmevaldajal tähtajaliselt perioodiline liitumine.
8. Nõustuti aktsiaseltsile Epler & Lorenz jäätmeloa
väljastamisega vastavalt ettevõtja poolt Keskkonnaameti
Viru regioonile eitatud jäätmeloa taotlusele.
9. Tehti volikogule ettepanek kompenseerida 2012/2013
õppeaasta I poolaastal Haljala Gümnaasiumi 1.-9. klassi
õpilastele, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald, riigieelarvest valla-ja linnaeelarvetele
koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste ja õpilaste
koolilõuna tegeliku maksumuse hinnavahe vallaeelarvest
ja esitati vastav eelnõu.
10. Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla 2012.
aasta lisaeelarve eelnõu.

11. Otsustati täpsustada investeeringutekava ja esitada
Haljala valla arengukava 2010-2020 muutmise eelnõu
volikogule menetlemiseks.
Vallavalitsuse istungil 08.08.2012
1. Väljastati projekteerimistingimused üksikelamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks Võsu mnt 32 kinnistule.
2. Algatati Haljala alevikus asuva Vasta kinnistu, JaaniMardi kinnistu ja Aasa kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne.
3. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Essu küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja
laiendamine 2012.a liin 3,00-3,1“ Osaühing SÄRTS poolt
esitatud pakkumus.
4. Eraldati vallaeelarve reservfondist 600 eurot Haljala alevikus Võsu mnt ja Uus tn ristmikul asunud ohtlike kastani ja
saare langetamise ja utiliseerimisega seotud kulude katteks.
5. Väljastati ehitusluba AS-le Haljala Soojus Essu külas
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks.
Vallavalitsuse istungil 15.08.2012
1. Määrati sünnitoetus kahele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
2. Määrati matusetoetus kolmele isikule.
3. Anti Maa-ametile volitus teostada aadressiandmete süsteemi infosüsteemis.
4. Väljastati projekteerimistingimused korteriühistule
Haljala Põllu Haljala alevikus Põllu tn 8 korterelamu
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
5. Tehti volikogule ettepanek algatada Kõldu külas asuvate
Farmi, Juhani, Kesalille, Aru-Jaagu ja Siloaugu kinnistute,
Haljala valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav, detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine ning kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne.
6. Eraldati Haljala valla 2012 aasta eelarvest mittetulun-
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Eakate
suvepiknik

Suve mõtted
Tahaks minna ja
minna
süda igatseb sinna, kus sinine
meri
ja päikeseteri
rannaliival maas.
Tahaks minna ja minna
süda
igatseb sinna, kus lindude laulust
heliseb laas ja puhtast
allikaveest
saab kosutust teel.
Tahaks minna ja minna
süda igatseb sinna, kus
mesilindude suminas
lõhnav
lillede aas ja viljaväljade süles
rukkilillede
sina.
Tahaks minna ja minna
süda igatseb sinna, kus metsade
vaikuses
loomade
rajad.
Tahaks minna
mööda
suvist
Eestimaad!

31. juulil toimus Haljala
valla eakate traditsiooniline
suvepiknik. Seekord taas
Vanamõisa pargis.
Putru suurest pajast jätkus kõigile, et siis edasi ka
tantsu lüüa, laulda ja
eakohastel võistlusmängudel kaasa lüüa. Nalja ja
naeru kui palju!
Ilus ilm lasi murule laotada kaasavõetud pinikutekid, et jalga puhata, ümbrust nautida ja juttu puhuda.
Mõisaparki jäi üritusest
ka mälestus peoliste istutatud pärna ja tammepuu
näol.
Aitäh pikniku korraldajatele!

Ilus ilm ja muusika kutsus kõiki tantsule

Kärmu vabatahtlik päästekomando sai sidevahendid
Alates märtsikuust tegutseb Haljala vallas Kärmu külas
vabatahtlik päästekomando, kes soovib panustada kohalike turvalisusse. Moodustamisel on ka Viru-Nigula vabatahtlik päästekomando, kus 10 vabatahtlikku on saanud
vabatahtliku päästja väljaõppe.
Vabatahtliku komando rajamist tuli päästjate pealiku
Leino Virolaineni sõnul alustada täiesti nullist: Haljala vald
andis komandole üle kaks autot, Aaspere Agro käest saadi
tasuta kasutada kolm boksi, kus autosid ja varustust varju
all hoida. Lisaks autodele vajavad päästjad ka sidevahendeid, nii annetaski AS EMT Kärmu päästekomandole täiskomplektis arvuti ja mobiiltelefoni. Arvuti oli üks osa eelmise aasta Ole Kaasas! projekti raames algatati heategevuslikust projektist Uus Algus!, mille käigus koguti ettevõtetelt
kokku 420 arvutikomplekti, tehti need korda, komplekteeriti ning jagati erinevate organisatsioonide ja ühenduste
kaudu, näiteks pensionäridele, paljulapselistele peredele,
puuetega inimestele jt.
Vabatahtliku päästekomando eestvedajaks on MTÜ Ilpl
Est juhatuse esimees ja Kärmu vabatahtliku päästekomando pealik Leino Virolainen. Virolaineni sõnul on va-

batahtlikuks olemine tal veres, kuna juba ta vanavanaisa oli
1888 aastal kohaliku vabatahtliku päästekomando eestvedaja Peterburis. Kokku on suguvõsas pea 135 aasta jooksul olnud 20 vabatahtlikku päästjat. Lisaks turvatunde
pakkumisele soovib komando panustada päästjatele järelkasvu kasvatamisse.

Avatud:
E,K
12.00-18.00
T,N,R 10.00-16.00
L,P
Ettetellimisel

MERLYNI SALONG

Alates augustist lisaks järgnevad protseduurid:
• maniküür
• pediküür
• ripsmete keemiline värvimine ja koolutamine
• kulmude värvimine ja kujundamine
• näohooldus
• näomassaz
• depilatsioon (sooja vahaga)
Lisainfo ja registreerimine telefonil: 55638184- Merlin

Eevi Tammekand

Õnnitleme vanemaid...
Maarjo Arusoo

05.08.2012

Keidi Anton

06.08.2012

... ja sünnipäevalapsi!
August

Tahmaküla rahvas sai kokku
„Ja hakkaski ilusasti vihma sadama!“ Need on Tahmaküla
(Veskijärve, Tervete ja Uue tänava piirkond) külavanema
Margus Punase sõnad. Kuid vihmasadu ei seganud 19.
augustil teist korda kokku tulemast Tahmaküla rahvast
Veskijärve külaplatsile, jätkamaks eelmisel aastal alguse
saanud traditsiooni. Hoolimata üsna tugevast sajust, tulid
pered, pea kohal vihmavarjud, käes piknikukorvid, lõkkeplatsile.
Avasõnad lausus külavanem Margus Punane ning süütas
tõrvikutule nende mälestuseks, keda enam tahmakülalaste

Foto: Leo Kams ja Viivi Voorand

hulgas pole. Külarahva aplausi saatel said külavanemalt
tänusõnad ja Tahmaküla logoga kruusid need tublid
mehed, kes külaplatsi hoogtööpäevadel korda teinud ja
kokkutuleku korraldamisele kaasa aidanud: Margus Laigu,
Igor Sepp ja Tauno Jõeveer. Viimane ka Tahmaküla logo
autor.
Ja juttu jätkus kauaks … Kohale oli tulnud nii vanaemavanaisa-ealisi, nooremat generatsiooni ning lapsi igas vanuses. Oli kena õhtupoolik, mis üsna kärmelt kulges augusti hilisõhtuks. Külarahvas sai omavahel kokku: arutada
mitmete probleemide üle, meenutada ning pidada
tulevikuplaane. Kui täiskasvanud jagunesid mitmeks juturingiks, siis lapsed lustisid palliplatsil – nii vahva oli korvi
alla tekkinud poriloigus pladistada, eriti, kui emad-vanaemad väga keelama ei kippunud. Loomulikult ei puudunud
rikkalik piknikulaud.
Seekord oli koos üle 70 inimese. Aitäh korraldajatele!
Kohtumiseni järgmisel suvel!

75
Elvi Timm
Arvo Vaagert
Kalju Tõnurist
70
Tiiu Vaher
Heinrich Tõld
65
Aili Heide
Asta Autor
Hannes Nõlvak
Ando Uusküla
60
Peeter Heinla
Rein Kaldma
55
Raivo Esto
50
Aili Pärtel

03. august
14. august
29. august

Pehka
Kärmu
Põdruse

25. august
28. august

Kärmu
Liiguste

22. august
23. august
25. august
29. august

Essu
Haljala
Aaviku
Haljala

11. august
20. august

Haljala
Võle

08. august

Haljala

29. august

Kisuvere

05. september

Haljala

05. september
23. september

Haljala
Haljala

05. september
19. September

Auküla
Vanamõisa

15. september

Haljala

01. september
07. september
11. september

Haljala
Haljala
Haljala

01. september
09. september
17. september

Haljala
Essu
Auküla

12. september
28. september

Haljala
Haljala

13. september
16. september
16. september

Lihulõpe
Varangu
Idavere

September
85
Emma Orumets
80
Niina Jaaksoo
Elsi Lillakas
75
Enno Toming
Einar Erte
70
Heino Rosenberg
65
Elve Veldi
Tiia Domnin
Otto Harf
60
Tõnu Eberhart
Mainu Pljusnina
Vladimir Kandala
55
Ülo Vanda
Arvi Ruuma
50
Aarne Kõue
Härna Põesaste
Vello Palm

Meie
Meie
hulgast
hulgast
lahkunud ...
ononlahkunud
...

Mart Tüvi
20.07.1943 – 20.07.2012
Maria Ivanova
09.12.1934 – 31.07.2012
Akte Mäekivi
24.11.1925 - 07.08.2012

