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Meeleolukas perepäev
10. novembril toimus Haljala rahvamaja, gümnaasiumi
ja lasteaia ühisel eestvedamisel perepäev. Tund enne
lõunat kogunesid rahvamajja nii suured kui väikesed ja
Martti Samolberg kuulutas ürituse avatuks.
Õpetajad ja lasteaiakasvatajad olid ettevalmistanud tegevusi tervele perele. Rahvamaja suures saalis ootasid
seiklusrajad. Kes need suutis edukalt läbida, võis minna
uudistama erinevatesse töötubadesse, kus sai proovile
panna nii oma teadmisi kui ka füüsilist vormi. Kas igaüks
ikka tunneb liiklusreegleid või teravilju? Füüsikanurgas oli
võimalik teha katseid ja elektrit säristada, keemianurgas sai
mängida keemiaalast lauamängu, lisaks sai proovile panna
arvutamisoskused, visata täpsust, koksida haamriga naelu
kiiruse peale, meisterdada eesolevaks isadepäevaks kingitusi, tantsida võidu X-Boxiga.
Kehale kosutust pakkus koogilaat. Suured ja väikesed
müüjad olid valmistanud nii magusaid torte kui ka soolaseid pirukaid. Perekond Punase koogilaua ääres oli lausa
trügimine. Võrratuid kooke ei jätkunud ikkagi kõigile ja
pereema Helgi lubas järgmisel aastal võtta lausa vaba
päeva, et jõuaks laadaks valmistuda.
Kel koogid söödud ja tantsud tantsitud, võis end testida
tervisetoas, kas vererõhk ja -suhkur ikka normi piires või sai
millegagi liialdatud.
Võistlusmängud eeldavad ka võitjaid. Iga töötuba autasustas oma kategooria tublimat perekonda. Nii selgusid
näiteks tublim matemaatikat või loodust tundev perekond,
kõige nobedam või tervem perekond. Rõõmsat elevust
pakkusid päeva lõpetuseks Piip ja Tuut etendusega kogu
perele.
Maiga Parksepp

Perepäeval jätkus tegemist kõigile.

Fotod: M. Parksepp

Juba kümne-aastane Haljala Noortekeskus
Kümme aastat tagasi - Tallinnas Toompeal avati miljonipeldik. Eestis toimus esmakordselt Eurovisiooni lauluvõistlus. Tegevust alustas Tartu Vangla. Haljalas mõlgutati
mõtteid noortekeskuse avamise teemadel ja alustati MTÜga Haljala Noortekeskus. Ja kuu hiljem, jaanuaris, avati

5. klassi noored Haljala Noortekeskusel juubeli puhul külas.

Lahemaa Rahwamuusikud
Lõuna-Koreas
1. oktoobril pühkisime Lahemaa Rahwamuusikutega 16
päevaks Eestimaa tolmu jalgelt ning suundusime LõunaKoreasse, kus toimus CIOFFi World Folkloriada.
Kohal oli 42 riiki üle terve maailma. Tutvusime teiste
maade esinejatega, kultuuridega ja õhtustel jämmimistel
saime selgeks ka nendegi rahvustantsud. Korea-stiilis
magamine on eestlase jaoks nagu Tai massaž ja nende toit
on vägagi ekstreemne - enda arvates sööd liha, kuid hiljem
osutub see kapsaks.
Vabal ajal jõudsime külastada Kuninga Paleed, Seouli
Tower-it ja palju põnevaid kohti veel. Igaüks meist sai kaasa
kustumatud mälestused, mida ei anna mitte mingil viisil
edasi anda – seda peab ise kogema.
Elis Emma Ranne
Lahemaa Rahwamuusikud

noortekeskus noortele tegevuseks. Küll aeg läheb kiiresti,
arutame tihtipeale noortekas. Mõni on noortekeskuses
käinud kõik 10 aastat, teine ainult mõned kuud, aga kõik
nad on kindlal arvamusel, et noortekeskus on lahe.
Haljala Noortekeskusest on käinud läbi palju noorsootöötajaid ja palju noori. Aga
kõik töötajad on jäänud
noortele meelde ja kõigile
peab edastama suurimad tänud, et noortealgatust on
edasi viidud ning tänasel
päeval on noortekeskusel
aadressil Tallinna mnt 8
kasutada 4 värviküllast ning
rõõmsat ruumi, lisaks veel
sõbralikult mitme peale kunsti-ning kokandusklass, mis
mõlemad leiavad tihedat kasutamist. Kellele siis ei meeldiks hea söögi valmistamine,
kaunite kõrvarõngaste-mobiiliripatsite meisterdamine
või siis vabas õhkkonnas
loeng asjalikelt inimestelt.
Viimasel kahel aastal oleme võõrustanud vabatahtlikke Saksamaalt ning
Kreekast, sellest ise õppides
ning samas ka ise õpetades.
Vabatahtlikud on toonud enFoto: G. Toming

Daga organisatsiooni kaasa vajalikke oskusi, teadmisi ja
uusi ideid, nende abil oleme ellu viinud mitmeid üritusi ning
leidnud uusi koostööpartnereid.
Kui 10 aasta taguses noortekeskuses olid tegevused ja
võimalused tagasihoidlikumad, siis nüüdseks oleme nii
tehniliste vahendite kui muu poolest juba väga heal järjel.
„Tol ajal piisaski lihtsalt sellest, et noortekeskus olemas oli
– koht kus sõpradega olla ja omavahes suhelda. Kuigi juba
enne avamist oli noortel suur tahtmine piljardilaua järele,
jäi selle soetamine siiski vaid mõtteks. Tagasi ei hoidnud
selle idee realiseerimist mitte vahendite puudumine, vaid
pigem soov seda vähestki ruumi mitte „raisata““, räägib
oma mõtetest Eleri Aitman, MTÜ Haljala Noortekeskus üks
eestvedajatest. Praegugi ei saa ju tegelikult ruumiga laiutada, sest ruutmeetrid, vastupidiselt vanusele ja tarkusele, ei
ole aastatega kasvanud.
Eleri märgib ära, et noortekas on kümne aasta jooksul
olnud erinevaid tublisid inimesi, kes on andnud oma suure
panuse igapäevasesse töösse. Just nende töö tulemusena
on noortekeskus selline nagu ta praegu on ning võime uhked olla – loodud ja hoitud on väga hea koht, kus noortel
olla, tegutseda ning oma ideid realiseerida. Terve ülejäänud ühenduse juhatusega peame sellega nõustuma. Aitäh
kõigile, kes on olnud osalised noortekeskuse töös nende
kümne aasta jooksul – nii vabatahtlikud, noored, töötajad
kui muud abilised! Jõudu ja jaksu praegustele tegutsemaks
niivõrd olulise valdkonna arengu hüvanguks!
Greete Toming
MTÜ Haljala Noortekeskus juhatuse esimees
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Haljala Valla Sõnumid

KODANIK KÜSIB
Millal saab valgustuse Haljala uus liiklussõlm?
Vastab Ülar Tooming, Lemminkäinen Eesti AS
Valgustuse valmimine on planeeritud 1. detsembriks
2012. Peale seda saab alles valgustuse ühendada liitumiskilpidega ja tööle rakendada. Valgustuse sisselülitamine sõltub otseselt sellest, kui kiiresti antakse välja
luba valgustus kasutusele võtta. Töövõtja planeerib esitada vastavustunnistuse OÜ Elektrilevi detsembri alguses ja siis sõltub juba neist, kui kiiresti saame lambid
valgeks.
Märgusõnaga "KODANIK KÜSIB" küsimusi ootame
jooksvalt e-maili aadressile leht@haljala.ee.
Head küsimist!

Lääne-Virumaa
Sädeinimesed 2012
2012 aasta eelviimasel kuul kutsus Lääne-Viru Arenduskeskus üles esitama kandidaate „Sädeinimene” tunnuskirjale. 14. novembril anti kõigile kandidaatidele üle tunnuskirjad, Haljala vallast oli esitatud kaks kandidaati, kes
mõlemad pälvisid Lääne-Virumaa sädeinimese tunnuskirjad.
Sädeinimese tiitlid said sel aastal järgmised haljalased:
Greete Toming – entusiastlik noorsootöötaja Haljala
piirkonnas, kes on läbi oma töö suutnud mitmekesistada
noorte silmaringi kodanikuühiskonnas, tuues mitmeid
Euroopa vabatahtlikke tööle Lääne-Virumaale, lükates käima Haljala Noortevolikogu töö, korraldades mitmeid kodanikuaktiivsust suurendavaid üritusi.
Margus Punane – andis 2012. aastal suure panuse
Eesti Õpetaja Autähise valmimiseks, ühendades oma entusiasmiga mitmed jõud – Haljala Vallavalitsuse, Haljala Vallavolikogu, EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse, MTÜ
Eesti Õpetaja Autähise, Eestimaa ettevõtted, Haljala Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased.

Töötukassa tunnustas
Haljala Vallavalitsust ja
sotsiaaltöötajat
Eesti Töötukassa tunnustas esimest korda oma parimaid
tööandjaid ja koostööpartnereid. Lääne-Virumaal sai 2012.
aasta tööandja tiitli AS Rakvere Lihakombinaat ning aasta
koostööpartneri tiitli Haljala vallavalitsus, esile tõsteti
sotsiaaltöötaja Urve Vogti, kel on alati ideid ning häid
lahendusi, kuidas kliente kõige efektiivsemalt aidata,
temaga on hea koostööd teha ning ta on tööotsijatele
sobivaimate lahenduste leidmisel igati toeks.

Läheneb elektrilepingu
sõlmimise tähtaeg
Hetkel on elektri vabaturu toodete ja hindadega Eestis
turule tulnud kõik pakkujad, sel aastal uusi tulijaid vaevalt
et lisandub.
Loetud nädalad on jäänud 10.detsembrini, et omada
elektrilepingut 1. jaanuaril 2013. Seega ei ole kliendile jäänud enam eriti pikka aega kaalumiseks ja ootamiseks. Igati
mõistlik on võtta aeg koheselt nõu saamiseks ja otsuse
tegemiseks ning pöörduda postkontorisse, kus saab sõlmida Eesti Energia elektrilepingu paketti KINDEL või võtta
vastav pakkumine.
Lähim postkontor, kus võimalik lepinguid sõlmida:
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

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
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Kirjanik Jaak Urmet
alias härra Wimberg
Tunnistan, ma vähe Sinust
teadsin,
mõningaid Su roppe ridu
„Üks peldik seisab mää
pääl“
ja neid Vabaduse värsse
ja tunnistan – nad mulle ei
meeldind,
olid nagu olid.
Aga siis, kui nägin,
kuidas üks suurt kasvu
noor mees,
härra Wimberg
oma loomingut loeb –
on suurest varbast
juustejuurteni
põlema süttind
ja süütab saalitäie lapsi –
ei ühtegi sosinat,
nina nuuskamist,
nihelust tooli peal –
siis, härra Wimberg,
ma teisiti hakkasin
mõistma Su luulet.
Ka mina pingsalt kuulasin,
ei oodanud Su etlemise
lõppu.
Olla nii haaratud,
et õudukat luues
ka ise kartma hakkad –
See oli vahva, härra
Wimberg!
nii õudukas kui kirjanik.
Aga ropud laulud?
Küllap Sa tead
kellele? kui palju? mis
moodi?
Sõnade taga
paroodia, allegooria,

Kirjanikud ja lugejad. On hea, et nad mõnikord kohtuvad, ja siit edasi teine mõte – on hea, et rahva hulgas mõned on kirjanikud. Nemad näevad, tahavad näha elu laiemalt ja panevad kirja, mida
tahavad öelda.
Minule sai selgeks, et
peale Wimbergi, kes võib sarkasmini pilkeline olla („Eesti
naise õnn“), on olemas lahke
sõnaga lastekirjanik Jaak
Urmet. Olgu siiski mainitud,
ka lasteraamatu autorina
võib esineda Wimberg („Suur
pidusöök“).
Wimberg – Urmet või vastupidi – igal juhul on tegemist
elu mitmepalgelisust kajastava kirjanikuga. Tema käest
võib isegi tänaval vastutulev
nooruk küsida mõnda roppu
luuletust - ja saab selle; koguneb juurde kambake kaaslasi ja kuulavad, mida ootavad. See ei tee teda madalaks. Tema võib olla oma, midagi endast kaotamata.
Kohtumine kirjanikega - Mika Keränen, Wimberg ja Leo Kunnas.
Rohkem oma on ta siiski
nendele, kellele on kirjutatud „Põngerjate laulud“, „Burativõimalus
no laulud“, „Härra Padakonn“ ja väikeste jutukeste kogu
öelda Wimbergi
„Suur pidusöök“. Sellest raamatust vaatab vastu elu, nagu
moodi.
ta on: mõnikord on palgapäevani raha vähe, mõnel pereisal
Wimberg – Põhja-Eesti
on selline töö, et ainult arvutit klõbistab (võib-olla kirjutab
Contra
raamatut), mõni isa uurib sugupuud ja teab oma vanavanaContra – Lõuna-Eesti
vanaisasid, et üks neist oli Mart ja et selle isa vanaema oli
Wimberg
hea moosikeetja, ainult maasikamoosi ei teinud, sest maron ühtemasti mehed.
jad jõudsid enne kui purki lapse kõhus toormoosiks saada.
Contra veidi leebem,
Niimoodi autor on tahtnudki - toogu jutukesed ka
Wimberg teravam, ägedam. emmele-issile tagasi mõni lapsepõlvelugu ja olgu nendes
Ägedaid noori mehi ongi
ka ivake õpetlikku (“Mees, kes sai lindude keelest aru“).
vaja,
Olen veendunud, et kokkusaamised - lugejad ja kirjahärra Wimberg,
nikud - on vajalikud ja mõju mõlemapoolne.
alias kirjanik Urmet.
Salme Heinla

Külavahelood: TATRUSE
Haljala valla külalugude järg on jõudnud Tatruse külani.
Valla territoorium jaguneb tinglikult kolmeks piirkonnaks
ning Haljala piirkonda kuulub peale Haljala aleviku 7 küla,
nende hulgas ka Tatruse küla, mis paikneb Haljala-Karepa
ning Tatruse-Põdruse tee ääres. Viimane osa küll rahva
seas tuntud Männiku külana.
Tatruse küla esmamainitakse Taani hindamisraamatus
(1241) Tatarais kujul ning suurus on 26 Taani-aegset adramaad. Tatruse ajalugu seostub mõisate ajalooga. Teatavasti algas mõisate rajamine juba 13. sajandil, kuid eriti
hoogu võttis see 15. sajandil. Ajaloolane Enn Tarvel kirjutab: „Katkendlikud allikad ei luba järjekestvalt jälgida mõisamajanduse arenguprotsessi Haljala kihelkonnas. Kõige
varasemana esineb allikais Võle mõis (1361), järgnevad
Tatruse (1390) ja Kavastu (1398). E. Tarveli järgi oli Tatruse
rüütlimõis pikka aega Maydellide suguvõsa käes, 19.
sajandi lõpul nimetatakse Tatrust kui Varangu abimõisat
ning omanikeks on Luederite suguvõsa. Sanbergi kroonikast võime lugeda, et mõisa esimene asukoht oli TatrusePõdruse tee ääres praeguse Männiku talu kohal. Sealt viidud Kaldamäe alla ning pärast Põhjasõda viimasele asukohale.
Et parandada mõisate tulunduslikku olukorda, võeti
abinõudena tarvitusele meriinolammaste pidamine ja
kartulikasvatus (ka Haljala kihelkonnas). Meriinolammaste
kasvatus levis 19. sajandi teisel veerandil. 1864. aastal oli
Virumaal peenvillalambaid 52 mõisas, sealhulgas Tatrusel
733 lammast. Karulas ja Tatrusel suri lambakasvatus välja
alles 19. ja 20. sajandi vahetusel.
1858. aasta talurahvarahutused haarasid Vihula ja Selja
mõisa kõrval ka Tatruse mõisat. Kui 1860. aastate alguses
levis väljarändamisliikumine, siis käisid Samaaras maad
kuulamas Varangu, Idavere, Essu ja Tatruse talupoegade
saadikud.
19. sajandi lõpul on Tatrusel 11 renditalu ja 12 popsikohta, elanikke 200 ringis.
Kui 1917. aastal moodustati Haljala vald, siis hakkas
Tatruse kuuluma endise Varangu valla asemel Haljala valda.
2006. aasta Virumaa Teatajas (28. november) ilmusid
Tatruse küla põlise elaniku Väino Kivilo mälestused omaaegsest spordielust Haljala vallas. V. Kivilo meenutab
Kakumäe surnuaia ette vabale platsile rajatud spordiväljakut ja seal 1939. aastal toimunud kergejõustiku ja
ratsakaitseliidu võistlusi. V. Kivilo puudutas oma mälestuskildudes ka isamaa-armastuse teemat, mis oli talle kui 20.
SS-deviisis Sinimägede lahingus võidelnud mehele väga
oluline küsimus.
Lehitsedes Aino Kaasiku mälestusi omaaegsest, 20.

sajandi esimese poole kultuurielust Haljalas, leiame
laulukooride ja näiteringi ning tuletõrje seltsi liikmete seas
tegusaid Tatruse inimesi. Toomas Vimbergi Miku talu seitse
last (August, Eduard, Karl, Alfred, Marie, Elisabeth, Anette)
koos vanematega andsid välja nii väikese koori kui pereorkestri. Kõik lapsed laulsid kohalikes koorides, mängisid
näitemängu. Laulmas käidi ikka pereti (Bambergid,
Keskkülad, Trausid jt).
Tänapäeval elab Tatruse külas 47 inimest: 21 naist ja 26
meest, nendest on lapsed 11. On peresid, kes elavad mitmendat põlve Tatrusel, näiteks Keskkülad, kus praegused
elanikud on kolmandast-neljandast-viiendast põlvkonnast. Kaks naabruses olnud sugulaste talukohta on
läinud uutele omanikele. Põliste Tatruse küla elanike kõrval
elab peresid, kes soetanud oma kodu siia lähiminevikus:
renoveerinud vana elamise või ehitanud uue. Tatruse küla
inimesed käivad tööl Haljalas ning lähiümbruses, aga on
neidki, kes on leidnud tööd Soomes või Rootsis.
Külli Heinla
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 20.11. 2012.a:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Leo Ivask,
Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Martti Samolberg, Riina Tamberg, Tiit Toming ja
Viivi Voorand.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep, Liisa Saamot ja Viivo
Võlu.
Otsustati:
1. Muuta Haljala Lasteaed Pesapuu põhimäärust, täiendades uue lausega sõnastuses: Lasteasutuse postiaadress on Schönbergi tee 1, 45301 Haljala alevik.
2. Anda luba Haljala vallavalitsusele riigihanke „IT hooldusteenus 2013-2015“ korraldamiseks.
3. Anda luba Haljala vallavalitsusele riigihanke „Gümnaasiumile arvutite soetamine“ korraldamiseks.
4. Muuta Haljala valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja ametinimetusi. Vallavalitsuse
ametnike koosseisust viiakse välja IT spetsialisti ja keskkonnaspetsialisti ametikohad. Lastekaitsespetsialisti
uueks ametinimetuseks on lastekaitse ja noorsootöö
spetsialist. Lisandunud on remondimehe ametikoht.
5. Kinnitada Haljala valla kohalike maanteede ja avalikult
kasutatavate erateede nimekiri. Varem kehtinud nimekirjaga võrreldes on lisandunud mõned teed ja tänavad ning
on täpsustunud teede pikkused.
6. Muuta vallavanema puhkusegraafikut. Vallavanem on
puhkusel 27.12.2012-04.01.2013.a.
7. Muuta vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjoni
koosseisu, arvates komisjoni koosseisust välja komisjoni
liikme Erik Keskküla.
8. Infona kuulati ülevaadet teede talihooldusest ja ülevaadet Haljala ja Kunda koolide esindajate kohtumisest,
kus arutati koolide koostööd ja võimalikku ühinemist.

Haljala Valla Sõnumid
Haljala Vallavalitsus võtab tööle
REMONDITÖÖLISE

Vallavalitsus kutsub elanikke
osalema rahulolu uuringus

Nõuded kandidaadile:
Ø Varasem töökogemus antud valdkonnas
Ø Teadmised üldehitusest, tehnosüsteemide
hooldamisest
Ø Võimekus teostada väiksemaid elektritöid
Ø Oskus käsitleda tööriistu
Töötaja peamised tööülesanded on:
Haljala vallale kuuluva kinnisvara hooldus- ja remonttööde teostamine (igapäevane hooldustööde, avariiremontide teostamine, tehnosüsteemide korrashoiu
tagamine, väiksemamahuliste remonttööde teostamine);
Tööle asumise aeg – 10.12.2012
Avaldus ja CV esitada Haljala Vallavalitsusele aadressil
Rakvere mnt 3, 45301 Haljala alevik, Lääne-Virumaa või
digitaalselt allkirjastatult meili-aadressile
haljala@haljala.ee hiljemalt 26.11.2012.a

Palume Teil osaleda Haljala vallaelanike rahulolu uuringus. Täites küsimustiku, annate vallavalitsusele võimaluse
hinnata elanike rahulolu elu- ja töökeskkonnaga Haljala
vallas. Teie poolt antud vastused aitavad lahendada võimalikke probleeme ja kitsaskohti tulevikuarengu kavandamisel. Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks, s.t et
Teie nime ankeedis ei küsita. Küsitluse paremaks analüüsiks küsime vastaja üldisi andmeid. Teie arvamus on meie
kõigi jaoks väga oluline.
Andmeid kogutakse kuni 21.detsembrini 2012. Palun
täitke küsimustik paberkandjal või word´i dokumendina
valla koduleheküljel ning tagastage see valla raamatukogudes, vallavalitsuses või saatke postiga: Rakvere mnt 3
Haljala 45301. Küsimustikule on võimalik vastata ka elektrooniliselt. Täidetud küsimustik saatke palun e-posti
aadressile: haljala@haljala.ee
Uuringu tulemustest tehakse kokkuvõte vallalehes ja
valla koduleheküljel.
Kontaktisik on Riina Must (riina.must@haljala.ee;
tel 32 78223).

Lisainfo tel. 50 63 753 või marko.teiva@haljala.ee ja
www.haljala.ee

Teede talihoole 2012-2015
Avalikult kasutatavate teede, tänavate ja platside
talihooldustööde teostajad:
 Haljala aleviku teede, tänavate, parklate, platside
lumetõrje teostamine;
 Haljala-Idavere- Võle piirkond
OÜ Idavere Mõis (Siiri Heinpõld tel. 5113486)
 Lihulõpe-Auküla piirkonna teede lumetõrje teostamine;

OÜ Eleks Agro (Raivo Reinike tel. 56475596)
 Aaspere-Vanamõisa piirkonna teede lumetõrje teostamine;
OÜ Aaspere Agro (Aimur Ilisson tel 5290643)

Info liikluskorralduse kohta
Haljala liiklussõlmes
Rakvere suunal asuvad bussipeatused (T23 Rakvere –
Haljala tee) on mõeldud vaid busside peatumiseks bussitaskutes. Sõiduautodele on planeeritud parkimiskohad ja
ootekohad Rakvere tupiktee paremas ääres.
Bussi pealt tulevad inimesed peaksid kasutama kergliiklusteid (asfalteeritakse hiljemalt novembrikuu lõpuks)
ning minema üle jalakäijate viadukti Haljala poolsesse külge. Seal saavad nad ohutult istuda neid ootavatesse autodesse, mis saavad ohutult teha tupiktee otsas oleval väikesel ringteel ümberpöörde ja jõuavad välja Haljala tankla
juurde.
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 Varangu piirkonna teede lumetõrje teostamine;
Viru Teenus Grupp OÜ (Alar Veedla tel 5533835)
 Essu piirkonna teedel lumetõrje teostamine;
OÜ Roodevälja Uustalu (Ain Altermann tel. 5274826)

Eratee talihoolet korraldab tee omanik ja kannab kõik
sellega seotud kulutused. Eratee omanikul on võimalik talihoolde teenust tellida kokkuleppeliselt kõikidelt talihooldustööde teostajatelt.
Riigimaanteedel ehk enamikel kõvakattega teedel korraldab lume- ja libedusetõrjetöid AS Virumaa Teed. Probleemidega riigimaanteede hooldamise osas pöörduda
Haljala teemeistri poole tel 5245557 või lühinumbril 1510.
Muu info valla ehitus- ja planeerimisspetsialistilt
telefonidel 32 78 229 või 56694496.

Ette tänades,
Leo Aadel
vallavanem

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd
AS MERKO INFRA teostas ajavahemikul 29. oktoober
2010.a kuni 31. jaanuar 2012.a Haljala alevikus vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehitustöid.
Haljala veemajandusprojekti raames projekteeriti ja ehitati
Haljala alevikus kokku 14715 jm vee- ja kanalisatsioonitorustikke sh. 7899 jm veetorustikke, 6156 jm kanalisatsioonitorustikke, 660 jm survekanalisatsioonitorustikke, rajati 2 reoveepumplat ning rekonstrueeriti Naaritsa
puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaamaga.
Teostatud tööde kogumaksumuseks ilma käibemaksuta
kujunes 1 461 575 €, millest AS Haljala Soojuse omaosalus
oli 242 841 € ja EL ühtekuuluvusfondi toetus 1 218 734 €.
AS MERKO INFRA teostas tööd vastavalt sõlmitud lepingule tähtaegselt ning hea tava kohaselt.
Haljala veemajandusprojekti raames ehitatakse hetkel
Haljala aleviku uut reoveepuhastusjaama võimsusega
22500 ie, ehitustööde teostaja Nordecon AA ning lepingu
maksumuseks on 2 871 355 € sh Haljala valla omaosalus
91283 €, AS Viru Õlu kaasfinantseering 385 800 € ja EL
ühtekuuluvusfondi toetus 2 394280 €. Tööde teostamise
esialgne tähtaeg on 2013.a lõpp.
Marko Teiva
majandusspetsialist

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.10.2012
1. Määrati sünnitoetus ühele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
2. Määrati toimetulekutoetus kaheksale toetust vajavale
isikule kokku summas 1019,17 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kolmele toetust vajavale isikule kokku summas 270
eurot.
3. Suunati toetust vajav isik valla poolt finantseeritavale
hoolekandeteenusele.
4. Anti kasutusluba Essu külas Visuoja kinnistul asuvale
ehitisele - Tammispea lüpsikarjafarm I.
Vallavalitsuse istungil 31.10.2012
1. Määrati sünnitoetus ühele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
2. Tehti volikogule ettepanek viia struktuurist välja kaks
ametikohta ja lisada üks abiteenistuja ametikoht ning esitati vastav eelnõu.
3. Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel korraldada riigihange Haljala Gümnaasiumile 24 arvuti ja monitori soetamiseks ja esitati vastav eelnõu.
4. Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel korraldada riigihange IT hooldusteenuse sisseostmiseks tähtajaga 2013-2015 ja esitati vastav eelnõu.
5. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange nimetusega „Investeerimislaen 2012“, määrati riigihanke läbiviimise ja hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks finantsnõunik Õie Kelder ja riigihanke pakkumuste hindamise kriteeriumiks laenu 6 kuu Euriborile lisanduv madalaim intressimarginaal.
6. Otsustati korraldada avatud menetlusega riigihange
„Koristusteenuse osutamine Haljalas 2012 aastal“ tähtajaga 01.
jaanuar 2013 - 25.juuni 2015, määrati riigihanke eest vastutavaks isikuks majandusspetsialist Marko Teiva ja riigihanke pakkumuste hindamise kriteeriumiks majanduslikult

kõige soodsaim pakkumine.
7. Seoses Haljala lasteaia koha-aadressi muutmisega viia
vastav muudatus sisse ka lasteaia põhimäärusesse ja
esitati vastav eelnõu.
8. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2012/2013 õppeaastal.
9. Anti kasutusluba Varangu külas asuvale Jõeküla alajaama
F1 0,4kV elektrivõrgu rekonstrueerimisele.
10. Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ´le Liiguste külas
Männivälja maaüksuse liitumiseks.
11. Võeti vastu Vanamõisa külas asuva Vahepõllu ning
Vanamõisa ja Lihulõpe külas asuva Lillevälja maaüksuse
detailplaneering, AS Entec Eesti töö nr 881-09
(planeeringuga saab tutvuda Haljala valla kodulehel
www.haljala.ee).
12. Võeti vastu Vanamõisa külas asuva Vissi maaüksuse
detailplaneering, OÜ Head töö nr 2010-009 (planeeringuga
saab tutvuda Haljala valla kodulehel www.haljala.ee).
13. Nõustuti AS-le Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa
väljastamisega vastavalt ettevõtja poolt Keskkonnaameti
Viru regioonile esitatud jäätmeloa taotlusele.
14. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, üks jäätmevaldaja
perioodiliselt liitunuks ja jäeti rahuldamata ühe jäätmevaldaja taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.
15. Tunnistati edukaks riigihankele „Haljala valla teede ja tänavate talvine hooldus 2012-2015“ esitatud pakkumised
järgmiselt: Idavere Mõis OÜ - Haljala aleviku ja HaljalaIdavere-Võle piirkondade talihoolde teostamiseks; OÜ
Aaspere Agro - Aaspere- Vanamõisa piirkonna teede talihoolde teostamiseks; OÜ Eleks Agro - Lihulõpe - Auküla
piirkonna teede talihoolde teostamiseks.
16. Regionaalministri poolt omavalitsuskorralduse reformi
algatamiseks väljapakutud mudelitest otsustati toetada
mudelit - Kihelkondade Eesti.

Vallavalitsuse istungil 07.11.2012
1. Määrati matusetoetus ühele isikule.
2. Väljastati projekteerimistingimused Kavastu külas Mülla
maaüksuse elektriliitumise projekti koostamiseks.
3. Väljastati ehitusluba Idavere külas Läänekaare kinnistule
üksikelamu ehitamiseks.
4. Väljastati kasutusluba Naaritsa veetöötlusjaamale,
Lihulõpe külas asuvale Lihuvere alajaamale ning Õitseng
OÜ tahke- ja vedelsõnnikuhoidlatele.
5. Anti üürile Haljala valla omandis olevad korterid aadressidel Võsu mnt 4 ja Rakvere mnt 8.
Vallavalitsuse istungil 14.11.2012
1. Nõustuti Lihulõpe külas Karjavärava katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks Karjavärava ja Tiia.
2. Nõustuti Kavastu külas Murru katastriüksuse jagamisega
kaheks eraldi katastriüksuseks Murru ja Salmi.
3. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2012/2013 õppeaastal.
4. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
5. Väljastati kasutusluba Aaspere külas asuvale 0,4 kV maakaabelliini rekonstrueerimisele, Auküla välisvalgustuse liitumisele ja Kisuvere külas asuvale liiklussõlme valgustusele.
6. Talihoolde 2012-2015 teenuse lepingu sõlmine EssuVarangu piirkonnas
7. Otsustati sõlmida teede talihoolde teenuse leping EssuVarangu piirkonnas Viru Teenus Grupp OÜ-ga.
8. Määrati kohanimed valla kohalikele teedele ja tänavatele.
9. Esitati volikogule kinnitamiseks „Haljala valla kohalike
maanteede ja avalikult kasutatavate erateede nimekiri“
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Haljala Valla Sõnumid

November 2012

Haljala Kultuuriselts õpetab
käsitööd
Haljala Kultuuriselts korraldas 3. ja 4. novembril, Leader
meetme ja Haljala valla toetusel, Haljala rahvamajas rahvariidevöö kudumise õpitoad, kus juhendajate Helgi Simkini
ja Jüri Strelkovi juhendamisel alustati Haljala vöö kudumisega.
18. novembril toimusid lühikoolitused Leader meetmest
soetatud overlokkmasinaga tutvumiseks. Eve Sisa ja Malle
Kaarmann näitasid seltsile soetatud overlokkmasina erinevaid võimalusi ja õpetasid selgeks põhitõed masinaga
töötamiseks.
Lühikoolitustele järgnevad lapitöö ja tekstiilide kaunistamise õpitoad.
Septembris ja oktoobris Mäehansu talus toimunud
kangakudumise koolitusel valmis lisaks igaühe proovitööle ka pikk vaip seltsi ruumidesse.
Riina Must
Haljala Kultuuriselts

Õnnitleme vanemaid...
Fotod: R. Must

Laske mardid sisse tulla, ....
Mardipäev on üks olulisemaid sügisesi rahvakalendri
tähtpäevi, mis vanasti tähistas talve algust ja põllutööde
lõppu. Läbi aegade on saanud kombeks, et mardisandid nii
maal kui linnas perest peresse käivad, paludes luba tuppa
astuda. Mõnel pool katab pererahvas selleks puhuks pidulaua ja kostitab sanditajaid hea ja paremaga.

Külaseltsist, kes oma eeskavaga annid täiega välja
teenisid. Seejärel palusime lahkesti kõik mardid lauda
külarahva sekka. Pidu jätkus rahvaliku muusika ja
mängudega. Omavahel võtsid mõõtu osavuses ja
nutikuses Varangu ja Martide võistkond. Üsna tasavägiselt
kulgenud võistlusmängudes jäid Mardid siiski peale ja
napsasid meie omade eest peaauhinna. Majaõnne aga
peaks nüüd tükiks ajaks jätkuma, sest seda sooviti nii kuhja
kui kamaluga.
Selle toreda õhtu jätkuks võib ka Varangu Külaselts
öelda, et oleme tillukese panuse andnud oma esivanemate
traditsioonide hoidmisel ja edasikandmisel.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Väikesed mardid majaõnne soovimas.

Foto: U. Kingumets

Tegime meiegi nii ja lasime mardilaupäeva õhtul mardid
Varangu Seltsimaja uksest sisse. Külla tuli koguni kaks
seltskonda marte. Väikeste mardisantide maskeeringu taga
tundsime ära oma küla lapsed, kes laulsid ja küsisid mõistatusi. Veidi aja pärast kostus uuesti martide sissetulekulaul. Sedapuhku oli tegemist mardiperekonnaga Essu
Avatud:
E,K
12.00-18.00
T,N,R 10.00-16.00
L,P
Ettetellimisel

MERLYNI SALONG

11., 13., 18. detsembril lisaks järgnevad protseduurid:
• maniküür • pediküür
• ripsmete keemiline värvimine ja koolutamine
• kulmude värvimine ja kujundamine
• näohooldus • näomassaz
• depilatsioon (sooja vahaga)
Teistel päevadel õhtused ajad kokkuleppel.
Info ja registreerimine telefonil:
55638184 Merlin
5137451 Katre (kosmeetik)

Ostan kollektsiooni jaoks vanu (kuni 1945.a-ni), Haljalaga
seotud, postkaarte-fotosid. Võivad olla täis-kirjutatud. Hind
5 - 10 €/tk. Vaatan ka teisi Eesti kaarte. Tel. 5282330

ü Kas Teil on kõrge vererõhk?
ü Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
ü Kas Teil on perekonnas esinenud südame-

veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jala arterite ateroskleroosi.
TULE VERESOONI KONTROLLIMA!
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub
neljapäeval,13. detsembril alates kell 10.00
Haljala Rahvamajas(Tallinna mnt 13, Haljala)
Vastuvõtule tuleb ette registreerida. Registreerimine
toimub tööpäevadel kell 9-13 tel 5698 5633.
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb sageli
säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 6 eurot
Hooli endast ja tule kontrolli!
Tervise Tugi OÜ

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA

02.12. 16.00. Advenditule süütamine Haljala
Kirikus
02.12. 17.00. Advendikontsert rahvamajas.
Esi
nevad Eesti Õpetajate Meeskoor ja Nõmme Õpetajate
Naiskoor.
13.12. 19.00. Luciapäeva kontsert
14.12. 19.00. Vana Baskini Teatri külalisetendus "Mina
hakkan peaministriks".
16.12. 13.00. Memme - taadi jõulupuu
18.12. 18.00. Põhikooli jõulupidu
19.12. 18.00. Algklasside jõulupidu
20.12. 12.00. Gümnaasiumi jõuluaktus
21.12. 09.00. Jõululaat
22.12. 11.00.
Sünnitunnistuste pidulik kätteandmine
22.12. 12.00. Kodustelaste jõulpuu. Lasteteater Lepatriinu etendus "Reis ümber maakera"
29.12. 19.00. Vana - aasta lõpupidu. Rahvamaja näiteringi esietendus "Külaline Philadelphiast". Tantsuks
mängib ansambel "Ansambel". Laudade broneerimine
tel.3250444. Pilet 5.-

Kristi Tooming
Riho Sarapuu

sündis 23.10.2012 Oliver Sarapuu

Gelly Reinstein
Leo Kalme

sündis 01.11.2012 Gert Kalme

Erika Zainullina sündisid 01.11.2012 kaksikud
Madis Pilv
Karl Pilv ja Ander Pilv
Kristin Raudvee sündis 04.11.2012 Kameron Urmet
Kaido Urmet
Railyn Sepp
Tarmo Sepp

sündis 09.11.2012 Käroli Sepp

... ja sünnipäevalapsi!
92
Linda Tinnuri
91
Aino Kaasik
87
Seima-Valfriede Juuro
86
Johannes Soosar
85
Helmi Tamme
84
Heino Laansoo
Irma Apinis
83
Helmi Rätsep
82
Selma Sepp
75
Arno Keskküla
Lembit Koppen
Asta Rosenberg
Jaan Tampik
Ruube Marton
Ilme Mägi
70
Elle Voronkova
Riina Kaasike
Tiiu Küngas
65
Silvi Toomikas
60
Tõnis Mäemets
Leida Reinmann
55
Merle Martinson
Ilmar Reimets
Ats Kutter
Eha Kuzma
50
Esta Pulatova

21.detsember Haljala
15. detsember Haljala
30. detsember Haljala
25. detsember Haljala
16. detsember Haljala
15. detsember Sauste
25. detsember Haljala
22. detsember Sauste
29. detsember Põdruse
04. detsember
13. detsember
15. detsember
20. detsember
26. detsember
29. detsember

Aaspere
Kandle
Haljala
Võle
Pehka
Haljala

06. detsember Kisuvere
08. detsember Aaspere
23. detsember Kärmu
19. detsember Vanamõisa
13. detsember Sauste
29. detsember Haljala
01. detsember
16. detsember
19. detsember
29. detsember

Haljala
Haljala
Aaspere
Haljala

14. detsember Haljala

Andres Kingsepp
12.07.1950-26.10.2012
Kuuno-Harkaadi Sorel
20.04.1924-09.11.2012
Meie
Meie
hulgast
onhulgast
onlahkunud
lahkunud ......

Riina Kraav
08.12.1949-15.11.2012

