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Jõulumõtted
Käes on valge ja talvine advendikuu. Paar nädalat lahutab
meid veel jõulupühadest ja aastavahetusest. Seekord on
pühadeperiood parajalt pikk, et õdusalt lähedaste ja
sõprade keskel aeg maha võtta ja mõnusalt puhata.
Isiklikult pean mööduvat aastat hästi kordaläinuks, sest
sellesse aastasse jagus nii palju tegusid ja lugusid, mida
rääkida, mida mäletada. Eriti õnnelik oli see aasta uutele
vallakodanikele ja nende vanematele. Hetkeseisuga on sel
aastal sündinud kokku 32 tüdrukut ja poissi, sealhulgas
kaks paari kaksikuid. Palju õnne!
Tänan kõiki koostööpartnereid erinevate algatuste ja
ettevõtmiste elluviimisel. Tegusad ja tulemuslikud on
olnud meie vabaühendused ja külaseltsid Aasperes,
Aukülas, Haljalas, Essus ja Varangul. Tänan Teid aja ja
pühendumuse eest, et olete läbi erinevate projektide
kaasanud ja sidunud kogukonda ning loonud uusi teadmisi,
vilumusi ja loovust. Eriti aga Haljala Kultuuriseltsi, keda
pärjati tänavu väljaantava valla kultuuripreemiaga.
Soovin kõigile meile, et iga järgmine päev oleks tegusam
ja parem eelmisest ning meie ise paremad ja hoolivamad
kui me olime seda täna. Olge terved, liikuvad ja hoolivad,
hoidke endid ja märgake enda kõrval lähedasi. Kaunist
jõulurahu, meeldejäävat aastavahetust ning rikast uut
aastat!

Kaunist jõulurahu,
meeldejäävat aastavahetust
ning rikast uut aastat!

Leo Aadel
vallavanem

Väikeste paikade suur väärtus ja võlu
Sageli sünnivad märkimisväärsed ideed ja suured
inimesed mitte suurlinnades, vaid just väikestes paikades.
Väiksemate paikade kokkuhoidmine, identiteeditunne,
erinevus suurlinnade massidest ja oma asjale truuks
jäämine loovad inimestele tugeva baasi ja pagasi ette võtta
uusi asju ning korda saata suuri tegusid. Meie vabariigi
parimad sportlased on ju läbi ajaloo olnud pärit enamasti
just maapiirkondadest, küladest või väiksematest
linnadest. Ning on siiamaani suunanäitajateks ja eeskujuks
meie noorsportlastele ja spordihuvilistele.
Sama on lugu kirjanike, kunstnike, loome- ja
kultuuriinimestega. Omamoodi mõtlemine, teistmoodi
kirjutamine ning kõige OMA ja eripärase talletamine jätab
jälje nii noorematele generatsioonidele kui Eesti aja- ja
kultuurilukku tervikuna. Lõppema hakkava aasta sees
tasubki kindlasti märkimist Haljala vallas ilmunud Harry
Veldi raamat „Minu Haljala lugu. Imelik töö?“ ja Egon Metsa
teos pealkirjaga „Hariduselu Haljalas. Aastasada piltides“.
Just haridusele ja haritusele rõhu panemine muudabki
Haljala nii eriliseks, mis tagab võimaluse, et siinkandis
kasvavad ja arenevad riigi parimad kirjanikud, tulevased

haridustegelased, literaadid, poeedid, kunstnikud. Sellele
viitab ka loetud kuude eest õpetajatele, õppimisele,
haridusele ja haritusele pühendatud autähis. Märk kogu
Eesti ja miks mitte, ka maailma jaoks! Virumaa vanima
koolina on Haljala Gümnaasiumi õpilased tõestanud oma
heade õpisaavutuste ja sportlike ning muusikaliste
tulemustega autähise õigsust ja vajalikkust.
On hea meel tõdeda, et autähise kõrval sai Haljala veel
ühe tähise, mis samamoodi innustust, kindlustunnet
teadmiste omandamise õigsuse ning inspiratsiooni ja
kodukohauhkust loob. Kirikaia ääres seisev pihlakapunane
kolmele Toomingule pühendatud pink märgib ühiseid
perekondlikke huvisid, väärtuseid ja eeskuju ning teisalt on
oluliseks märgiks Haljala ja kogu Eesti kultuuriloos.
Uute omapäraste ja kultuurilugu mõjutavate tegudeni uuel
aastal!
Rahulikku ja rõõmuküllast jõuluaega!
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem

Kujutelm
Minu silme ees on üks MÄLESTUSKILD, mil olin viieaastasena vanavanemate juures. Oli vist sügis. Tagakambri
uks oli lahti, väikesel nikerdustega ümmargusel laual öö-

Ja isa luges piiblit vanas tartu keeles
nii pikalt, vaikselt, pühalikus
rahumeeles.
Ja tundus imeline vägi isa sõnus.

lambi vihus luges vanaisa midagi paksust raamatust ja
tõusis, enesekindlalt …
Mis raamat see oli? Sain seda hiljem salaja piiluma
minna. Millegipärast ei
julgenud ma niisama vanaisa tegevust segada, miski
tundus kuidagi püha.
Mulle meeldisid selles
raamatus olnud tähekujud
ja teksti kirjapilt, kuid minu
ees olevast pühadusest ei
teadnud ma midagi, sest
sellest ei räägitud. See oli
piibel. Ja ega´s ma tea selle
raamatu sisu õieti tänase
päevani.
Küll tean ma kunstiajaloo kaudu midagi piiblistseenidest kuulsatel maalidel, tean, et mulle meeldivad võimsad sakraalehitised, vitraažidega aknad ja hingeliigutav orelimuusika kirikus.
Teame, et kogu inim-

konna ajalugu on jada piiblisündmustest, oskaks vaid kõike
tõlgendada. Uuel jõuluajal mõtleme taas heategijale,
avame oma vaimse ukse, et päästja saaks tulla meid
kõnetama.
JÕULUAEG on selline, kus justkui iseenesest rändab
mõttelõng tuttavalt inimeselt tuttavale, sõpradele,
pereliikmetele. Mõtteniitide kaudu saamegi üksteisele
soovida rahu ja kannatlikkust, austust ja tänulikkust. Ikka
vaikselt mõtiskledes. Avame selle ukse ja jätame praokile,
oleme loomingulised ja püüame mõista ning ette kujutada,
mis selle ukse taga õieti toimub …
Tänapäeval ollakse vahetud ja väsimatud suhtlema
foorumites, avama nii-öelda igasuguseid uksi, näiteks,
väikese näpuliigutusega suudame avada moesolevad
suhtlusportaalid, lööme kõik uksed valla internetis, avame
oma faile ja salvestame uusi, lisame oma panuse ja hoiame
end kursis pulbitseva eluga. Oleme ikka tublid, ka meie
noored on aktiivsed ning tublid, kuid see, mis meiega
jõuluajal sünnib, on vahest ehk ime. Soovigem siis avatud
meelel astuda sisse uksepraost imede aega. Avagem uksed
oma südames. Tahaks ju ise olla jälle natuke parem!
Kaunist ootust kõigile!
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor
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Julge unistamine pole patt
Kodanikupäeva tähistatakse üle Eesti igal aastal 26. novembril ja see on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Kodanikupäevaga tunnustatakse loovate, tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonda.
Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikustaatust, tõsta kodanikuuhkust, kõnelda kodanikuõigustest ja juhtida tähelepanu kodanikutundele, -kohusele ja -vastutusele. Kodanikupäeva tähistatakse 26.
novembril ehk Eesti Vabariigi kodanike dokumenteerimise
aastapäeval. Kodanikupäeva tähistamine sai alguse 1998.
aastal kodanikupäeva aumärkidega tunnustamise traditsioonist.
Haljala valla elanikel oli koos vallajuhi ning volikogu esimehega samuti võimalus osaleda kodanikupäeval Haljala
Rahvamajas. Teemal „Mina elan siin“ tulid kaasa rääkima nii
noored kui vanad Haljala valla ärksad kodanikud, kel oli
võimalus kuulata üheks Lääne-Virumaa sädeinimese kandidaadiks esitatud Margus Punase ettekannet kodanikukohusest ning kodukoha austamisest ja Sillamäel tehast
juhtiva ameeriklase David O'Brocki arvamusi Eesti ning
Ameerika erinevustest. Soliidse suurettevõtte juht veidi
kelmika kõnepruugiga sobis oma 10-aastase väga hästi selgeks õpitud keelega noorte american dream'i ümber lükkama küll – selgeks sai, et ilma pingutamata ei saa kuskil
kuulsaks ja rikkaks. Siin maailmas peab kõige nimel tööd
tegema. Ja kuigi temaga samal pulgal olevad tehasejuhid
Ameerika mandril saavad mitu korda kõrgemat palka, peab
Häid mõtteid jagus.

David O’Brock ja Margus Punane

Foto: G. Toming

David kõigest tähtsamaks seda, kus on tema pere ja kus
tema pere olla tahab – ning praegu on see just siin,
Eestimaal. Ameerika ühendriikides Ohio osariigis sündinud
David on küll läbi teinud keele-kui kirjaliku kodakondsuseksami, kuid eelistab siiski olla passi järgi ameeriklane.
Isegi kui kõik oskused ja teadmised olemas ja peagi mõtleb
vahepeal eesti keeles, jääb süda siiski ameeriklaseks.
Üllatusi jätkus päevas edaspidigi. Kui muidu oleme
harjunud Haljalas ringi käima pea pimesi – kõik on juba
ammu nii selgeks saanud, et tee kodust tööle võiks läbida
kotiski – siis nüüd tõid Kunstiakadeemia noored meieni
teadmise, milline võiks kodualev välja näha peale väikest
„remonti“. Sirge peatänav, otseteed jalakäijatele väikese
alevi läbimiseks, puhkealad jalgteede lähedal, võimalused
veeta enam aega väljas erinevatel atraktsioonidel… need
on vaid mõned mõtted mida Kunstiakadeemia vilistlased

Foto: G. Toming
välja tõid. Ja kui meelde tuletada, et 10 aastat tagasi ei olnud meil ei staadionit, koolimaja ümbritsevat parki, välijõusaali atraktsioone, valgustust ega palliplatsi, siis on lootus suur, et 10 aasta pärast tulevikus on kõik just nii nagu
noorte arhitektide slaididel.
Kodanikupäeva lõpul toimunud osaluskohvikus võtsid
huvilised osa erinevatest teemagruppidest, millest igaüks
nägi välja kui väike kohvikulaud – külalistel ees teekruusid
ning võimalus oli maiustada kommi, küpsise ja puuviljaga.
See vist panigi jutulõnga jooksma ning kõik 7 teemat said
läbi arutatud ning hiljem esitletudki. Häid mõtteid jagus –
Maheda ranna väljaarendamisest Mahe(da) festivalini,
ühismatkadest kosmosejaamani välja. Unistame suurelt ja
suured asjad juhtuvad!
Greete Toming

Iga pink räägib loo. Jaan Tooming
Kui nad oleksid juhuslikult kohtunud, kunagine Haljala 7kl. Kooli õpilane Jaan Tooming ja samal ajal samas koolis
töötanud emakeeleõpetaja Salme Heinla, ei oleks kumb
kumbagi tundnud. Nad oleksid tervitamata möödunud ja
mingit kohtumist ei oleks olnud.
Kuid minu jaoks oli ETV saade “Iga pink räägib loo“ kohtumine kõigi nende kolmega: kirjanik Osvald Toominga, fotokunstnik Peeter Toominga, näitleja ja lavastaja Jaan
Toomingaga.
Minu mõtisklus ei suuda avada kogu seda fenomeni Jaan Tooming, näitleja ja lavastaja. Seda teemat on koduuurimuslikul tasemel käsitlenud Haljala Gümnaasiumi õpilane Karin Koulen (1999. a). Ei taha ka selle töö detailidesse
laskuda, kuigi olin selle juhendaja; tahan siinkohal meenutada seoseid, millest saavad alguse paljud hilisemad lihtsad või keerulised seosed.
Kui näeme pingisaates Jaani lapsepõlve kodumaja poole
suunatud pilku ja kuuleme sõnu:“ See oli minu vanaisa maja“, siis meenub saate vaatajatele see poiss, kes kasvas selles majas, kelle esimene kool oli Haljalas.
Ka minule meenub see Jaan, kes istus vana koolimaja
ühes väiksemas klassiruumis V – VII kl. poisina, pinginaaber
Vello Saar, et nad kahekesi koolipeol laulsid „Küll sinust meri mehe teeb“. Ja kujutan ette sedagi, kuidas nad Maheda
järve ääres koos Toomas Varekiga konni püüdsid; kui riidest
kotti pandud konnad olid üle loetud ja võitja selgunud kummal rohkem - lasti loomad tagasi heinamaale hüppama. (T. Vareki kirja järgi.) Küll sinust meri mehe teeb, millise
mehe, kes ta kord on, seda ei teadnud sel ajal kumbki poiss.
Jaan oli hea õpilane, et ta teistest rohkem lugenud ja
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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

teadlikum oli, et isa oli kirjanik, seda ei lasknud ta kuidagi
välja paista. Pioneerimalevas oli ta fanfarist. Malevakoonduse päevadel kajas koolimaja fanfaarihelidest: Jaan
pidi ju pilli „häälde puhuma.“
Näitemäng, sel ajal tõesti ainult mäng, tuli Jaan Toominga
ellu juba lapsepõlves. Mängisime lastenäidendeid nii nääri- kui kevadpeol, katkendeid „Kevadest“. Ühe suurema näidendiga, Mihhalkovi „Sombreero“, me hästi hakkama ei
saanud. Kelle ees mul kõige rohkem piinlik oli, need olid
Jaani vanemad. Väga hästi läks korda lugu valgest tütarlapsest (mängis Lia Ambos) ja mustanahalisest poisist.
Minul Jaani õpetajana oli hea meel lugeda tema 50. juubeli puhul „Postimehele“ antud intervjuust „Minu esimeseks teatrikunsti õpetajaks oli Haljala kooli õpetaja
Salme Heinla“ ja võib-olla veel suurem oli vastastikune
tänutunne tema isiklikust kirjast minule: „Meenutan soojusega lapsepõlve. Eriti on jäänud meelde meie teatrielamused, mängimisest koolis. Eks sealt saigi alguse minu
teatritee. Olen Teile väga tänulik“ (31.05.1998).
Kui ma sellele ajale oma õpetajatöös tagasi mõtlen, tunnen ka mina oma õpilase suhtes tänulikkust - need olid
ilusad hetked, need samad lihtsad näitemängud.
Sellel pingipäeval ma ootasin erutusega kohtumist, aga
et see toimus ainult pildi vahendusel, ehk oligi parem.
Meie, see poiss Jaan, näitleja ja lavastaja Jaan Tooming ja
tema pensionärist õpetaja ei oleks kumb kumbagi tundnud.
1960. a lõpetas Jaan kodukooli; edasi õppis Tallinna 7.
Keskkoolis, üheaegselt Mati Undiga. Toimusid kirjandusõhtud õpilaste kodudes, pikad arutelud loetud teoste ja elu
üle. Nii meenutab oma kirjas Jaani matemaatikaõpetaja
Aino Siirak.
Edasiõppimine Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunsti kateedris, üheaegselt Evald Hermakülaga, sai Jaan
Toominga teatritee alguseks. Õping koolis lõppes III lennu
koosseisus 1968. aastal, kuid õppimine seoses loominguga jäi kestma, ilmselt tänaseni. Juba õpingute ajal algas
oma tee otsimine ja arusaam – teatris peab olema midagi
rohkemat kui tegelikkuse realistlik kujutamine.
Jaan Toominga ja Evald Hermaküla kompositsioon G.

Suitsu luule ainetel Kirjanike maja musta laega saalis 1968.
a pealkirja all „Ühte laulu tahaks ma laulda“ oli kui sissejuhatus järgnevale – loomingule lavastajana, näitlejana,
tõe ja iseenese otsijana.
Järgneb
Salme Heinla

Jaan Tooming

Foto: Margus Ansu, Postimees 21.09.2011
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Haljala Noortevolikogu asus Läheneb 20. jaanuar 2013 - Lasteaias üritustest
õhinal tööle
puudust ei tule
mis saab vabastustest?
Detsembrikuust alustab Haljala vallavolikogu kõrval tegutsemist Haljala Noortevolikogu II koosseis. Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt osaleda ühiskondlikus elus.
Osaluskogu esinaiseks sai Kristi Toming, HG 10. klassi õpilane, aseesinaiseks Elisabeth Orgmets, HG 9. klassi õpilane ning protokollija-ametit saab proovida Pärt Inno, HG 9.
klassi õpilane.
Noortevolikogusse kuuluvad veel Kender Uukivi, Sven
Rannar, Betti Toomejõe, Toomas Varek ning Kelli Margat.
Uue noortevolikogu ülesandeks on jätkata eelmise koosseisu projekti, millega saadi Eesti Noorteühenduste Liidult
800 eurot osaluskogu arendamiseks ning koostööks teiste
maakonna noortekogudega. Summale lisandub 80 eurot
omaosalust Haljala valla poolt. Detsembrikuu jooksul plaanivad noortevolikogulased korraldada ühiskoolituse VäikeMaarja Noortekoguga, et tutvuda nendegi kogemustega
ning kasvatada oma ideedebaasi.

Haljala noored on tublid
täpsuslaskurid
1. ja 2. detsembril toimusid Lääne-Virumaa meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises. Noorte arvestuses
esinesid meie Haljala gümnaasiumi laskeringi liikmed väga
edukalt. See oli esimene võistlus, kus meie omadel läks nii
hästi. „Kes viitsib harjutada, saavutab ka edu,“ arvab
laskurite treener Olev Lipp.
Kadilyn Sirel-Reppole oli need tema teised laskmisvõistlused. Laskmistrenni läks ta lihtsalt uudishimust. Et
Haljalas pakuti tasuta treenimisvõimalust, haaras ta sellest
kinni ning nüüdseks on neiu parim Haljala naislaskur.
Laskmistrennis on huvitav ja Kadilyn kavatseb trenni
jätkata.
Treeningud toimuvad kahel korral nädalas, esmaspäeval
ja teisipäeval. Kui on soovijaid, siis võib uuest aastast ka
uue grupi teha, leiab Olev Lipp ja palub huvilistel temaga
kontakti võtta.
Noormehed õhupüss 40 lasku:
1. koht Rainer Eluri 10. klass
2. koht Hendrik Lahi 11. klass
4. koht Aiko Hallimäe 11. klass
Mehed õhupüss 40 lasku:
6. koht Stenno Saaremõts
Neiud õhupüss 40 lasku:
2. koht Kadilyn Sirel-Reppo 11. klass
Noormehed õhupüstol 40 lasku:
2. koht Hendrik Lahi 11. klass
3. koht Rainer Eluri 10. klass
Neiud õhupüstol 40 lasku:
3. koht Kadilyn Sirel-Reppo 11. klass
Juhendaja Olev Lipp

Palume kodanikel, kes on vallavalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga liitumisest, jälgida haldusaktis nimetatud kuupäeva 20 jaanuar. Jäätmeseadusest
tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks
mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada igaaastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks kohalikule
omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise
aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks kirjalikku kinnitust ei esita, loetakse alates 21. jaanuarist 2013 korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on
õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või
tegevuskohast, pikemaajaline komandeering, suvekodu,
ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et "jäätmeid ei teki" ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo
süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud
need isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.
NB! Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui vallavalitsus on eelnevalt
veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka
ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad vallavalitsuses ning valla kodulehel www.haljala.ee. Taotluse
võib saata digiallkirjastatult
Kaja Roolaht
maakorraldaja

2. nov. tähistas Haljala Lasteaed oma 46. sünnipäeva.
Ettevalmistused peoks algasid varakult. Ükski sünnipäev ei
möödu ju tordi ja lauluta. Iga rühm valmistas pidupäevaks
sünnipäevakaardi ning maitsva küpsisetordi. Ja et üritus ka
aastate pärast meeles oleks, tuleb ju sünnipäevalisele kinkida ka midagi. Nii läkski meisterdamiseks lahti. Sünnipäevahommikul tuldigi kokku ning rõõmus pidu algaski …
„Austada tuleb leiba ja tööd“ – seda ütlust püüamegi
järgida meie igapäevatöös lastega. Traditsiooniks on saanud igal sügisel viia läbi leiva- ja piimanädalat. Nende
nädalate jooksul tuletame lastele meelde - kes, kuidas ja
kus toimetab, et meil oleks laual leib ja piim. Leivanädala
läbiviijateks olid sellel aastal „Sipsiku“ rühma õpetajad.
Nädalat kokkuvõtval üritusel said lapsed kombata erinevaid teravilju, eristada neid teineteisest ning maitsta
erinevaid leivasorte.
Piimanädala eesmärgiks oli välistada situatsiooni, et lastel jääks pelgalt teadmine, et piim tulebki ju poest kas
tetra- või kilepakendist. Et aga teadmiseks tuleksid reaalsest elust, külastasid rühmad 21. novembril Idavere Mõisa
farmi. Siiri Heinpõld tutvustas külastajatele farmi tööd.
Kõige rohkem meeldis lastele tädi Siiri võrdlus, et ka temal
on justkui „väikeste vasikate lasteaed“, kes vajavad igapäevast hoolitsust.
Nädalat kokkuvõtva ürituse eestvedajatest oli „Miki“
rühm. Õpetaja rääkis taas piima saamisloost, tegi kokkuvõtte laste abiga käigust lauta. „Miki“ rühma lapsed esitasid koos õpetajaga näidendi. Üritusele kutsutud Siiri
Heinpõld oli siiralt rõõmus laste avatuse üle ning tõi lasteaiaperele toreda kingituse.
Oleme jätkuvalt tublid ja avatud uutele kogemustele ja
teadmistele.
Riina Tamberg
Haljala Lasteaed Pesapuu direktor

Haljala jäätmejaama ehitustööd
Haljala alevikus Rakvere mnt 19a kinnistul toimusid
Haljala jäätmejaama II etapi ehitustööd ajavahemikul
01.06-01.10.2012 a. Haljala Vallavalitsuse poolt korraldatud vähempakkumise tulemusena teostas ehitustöid
Oto Ehitus OÜ ja omanikujärelevalvet teostas OÜ Reiska
PA. Teostatud tööde kogumaksumuseks kujunes 35 701.18
€, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) finantseering moodustas 31 845.46 € ja Haljala valla omaosalus 3
855.72 €.
Projekti käigus asfalteeriti Haljala jäätmejaama juurdepääsutee ja kogumisplats, territoorium piirati võrkaiaga
ning rajati kaks konteinerite varjualust. Lisaks korrastati
hoone terrass ja paigaldati kaks kaasaegset tõstust. Tänu
rajatud varjualustele paranesid võimalused elanikkonnalt
vastu võtta eri liiki jäätmeid sh klaastaarat, polüetüleenkilet, pakendeid, paberit-kartongi, metalltaarat, romuelektroonikat.
Haljala jäätmejaam võtab elanikkonnalt vastu järgmisi
ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid: vedelad ja tahked

õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
ravimid, värvi- ja lakijäätmed, lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid, akud ja patareid, päevavalgus- ja säästulambid, kemikaalid. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetest võetakse vastu komplektseid pesumasinaid, külmikuid, elektripliite, televiisoreid, raadioid,
arvuteid, kuvareid ja kõik teisi arvutiseadmeid, tolmuimejaid, väikeseid kodumasinaid, elektrilisi käsitööriistu,
soojaveeboilereid. Lisaks on võimalik jäätmejaama tasuta
ära anda suurjäätmeid sh erinevad mööbliesemed, vaibad,
madratsid, immutamata puit, aknaraamid jms.

AS SEB Pank poolt esitatud pakkumus.
4. Esitati volikogule eelnõud: „Haljala valla 2013 aasta eelarve“, „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ ja „Koolilõuna kulude katmine“.
5. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi ühe õpilaskoha kuu
arvestuslikuks maksumuseks 2013. aastal 93,60 eurot ja
Haljala Lasteaia Pesapuu ühe lasteaiakoha kuu arvestuslikuks maksumuseks 2013. aastal tavarühmas 209,00
eurot ja kõnepuudega ja -häiretega laste tasandusrühmas
257,44 eurot.
6. Otsustati pikendada Haljala-Võle maanteel (endine
Avido tee) liikluspinda Uus tänav Lepiku kinnistult kuni
aleviku piirini.

VÄIKE- MAARJA ÕPPEKESKUS
Talvine vastuvõtt 2012/2013. õppeaastaks
alates 10. detsembrist

Haljala jäätmejaam on avatud:
E ja T, kell 9.00-14.00
R ja L kell 14.00-18.00
Marko Teiva
majandusspetsialist

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.11.2012
1. Määrati toimetulekutoetused kaheteistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 1812,75 eurot ja ühekordne
sotsiaaltoetus kahele toetust vajavale isikule kokku summas 70,00 eurot.
2. Määrati sotsiaaltoetus toidukulude hüvitamiseks kolmele Haljala Lasteaia Pesapuu toetust vajavale lapsele.
3. Määrati sünnitoetus kuuele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
4. Määrati matusetoetus kahele isikule.
5. Kehtestati Haljala valla 2013. aasta eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste määrad.
6. Määrati toetus huvikooli kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks 2012/2013 õppeaastal.
7. Otsustati hõivata ja võtta arvele aadressil Kodupaiga,
Põdruse küla, Haljala vald asuvas 12-korterilises elamus
asuv 3-toaline korter nr 2 ja 2-toaline korter nr 10.
8. Väljastati raieluba kuuse langetamiseks Ööbiku kinnistul
ja nelja kuuse raideks Võsu mnt 8 kinnistul.
9. Otsustati korraldada riigihanked „Gümnaasiumile arvutite
soetamine“ ja „IT hooldusteenus 2013-2015“.
Vallavalitsuse istungil 28.11.2012
1. Nimetati Haljala valla 2012. aasta kultuuripreemia määramise komisjoni liikmeteks Õie Kelder, Epp Orgmets, Riina
Kapten ja Marge Lepik.
2. Väljastati ehitusluba Tallinna mnt 25 ja Tallinna mnt 21c
10 kV maakaabelliini ehitamiseks.
3. Tunnistati edukaks riigihankel „Investeerimislaen 2012“

Vallavalitsuse istungil 05.12.2012
1. Tunnistati edukaks riigihankele „Koristusteenuse osutamine
Haljalas 2013-2015“ Clean Up OÜ poolt esitatud pakkumus.
2. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
3. Väljastati ehitusluba Põdruse külas Potsu kinnistule
hoiukuuri ehitamiseks.
4. Anti nõusoleku kinnistusraamatu kande järjekoha muutmiseks.
5. Eraldati vallaeelarve reservfondist 725 eurot Haljala
Jäätmejaama jäätmekonteinerite ostmiseks.
6. Esitati volikogule kinnitamiseks Haljala Gümnaasiumi
arengukava kuni aastani 2016.

Alates 7.01.2013. a. ootame õppima järgmistele
erialadele:
*KOKK 2,5 a. põhihariduse baasil
*ABIKOKK 1 a. põhihariduse baasil.
Õppetöö toimub 1 päeval nädalas või nädalaste
sessioonidena(kokkuleppel õppijatega).
*MÜÜJA (toidukaupade müüja) 1 a. keskhariduse
baasil
Õppetöö toimub 1 päeval nädalas.
Õppetöö ajal võimalik majutus õpilaskodus.
Täpsem info telefonil 32 61892 ja
koolikoduleheküljel vastuvõtu info all.
https://www.v-maarja.ee/vmok
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Sportlauamängud Varangul
Varangu seltsimaja on renoveeritud Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi ja Haljala valla toetusel. Maja
avas uksed 2010. aasta algul ja siin on Varangu Külaseltsi
eestvedamisel toimunud koolitusi, kohtumisi huvitavate
inimestega kui ka pidusid. Oleme mõelnud sellele, kuidas
maja veelgi atraktiivsemaks muuta ja et see leiaks kasutust
ka igapäevaselt. Selleks sai kirjutatud sportlauamängude
soetamiseks projekt LEADER meetmesse, mis sai rahastuse. Nüüd saabki Varangu seltsimajas mängida piljardit ja
õhuhokit. Projekti raames tuleb läbi viia ka sportlauamängude turniire erinevatele sihtgruppidele. Esimene
toimus 27. novembril ja osalejateks olid meie valla eakad
Haljalast, Essust ja Varangult. Kokku oli memme-taadi

võistlusel osalejaid 25.
Mänge juhendasid ja hindasid kaks noort Aaspere SK-st.
Võisteldi piljardis, õhuhokis, noolemängus, kabes ja doominos. Igas mängus valiti välja ja autasustati kolme parimat. Päeva lõpetuseks istuti kohvilauas. Meile jäävad aga
seda toredat üritust meenutama külalisteraamatusse kirjutatud tänusõnad sooja vastuvõtu ja hubase maja eest.
Tulge mängima ja üritustest osa võtma!
Peatse kohtumiseni seltsi jõulupeol 22. dets. kell 17.00.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Minu teine kodu
Noortekeskuse teise korruse aknad on kaua valged - mis
seal toimub? Kes seal on? Kas askeldavad päkapikud või
toimub midagi muud? Sellest õppeaastast on seal Haljala
Gümnaasiumi õpilaskodu. Õpilaskodus saavad elada
nooremad õpilased, kelle kodu on kaugel või pere vajab
tuge. Tõdesime, et on tekkinud vajadus majutada nii
Haljala valla kui naabervaldade lapsi, kes õpivad Haljala
koolis. Emotsionaalset tuge pakuvad õpilastele vaba aega
sisustavad mängud, huviringid ja sportimisvõimalused
Haljalas. Kool tagab kõikidele õpilaskodu õpilastele vastavalt individuaalsetele vajadustele ja huvidele head õppimis-, elamis- ja kasvamistingimused. Kool soovis taastada
õpilaskodu olemasolu Haljala alevis, et pakkuda turvatunnet piirkonna peredele. Täname selle võimaluse eest kohalikku omavalitsust, kes samuti mõistis, et õpilaskodu
lahendab nii mõnedki mured. Õpilaskodu sisustati OÜ
Baltic Fibres ja EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse
toel.
Detsembri alguses kirjutasid õpilaskodus elavad lapsed,
mis neile seal meeldib ja miks.
Kermo: Meil on kaheksa õpilast ja kolm kasvatajat. Meil
on koroona ja lauamängud. Oleme omavahel sõbralikud.
Me sööme kell pool 6 ja kell 8. Neljapäevad on poes käimise päevad. Kui me koolist tuleme, siis näitame kohe õppimised ette. Mulle meeldib õpilaskodus.
Kaja: Mulle meeldib õpilaskodus, sest siin on toredad
kasvatajad ja saab noortekeskuses käia. Mulle meeldib, et
saab ka kell pool kuus ja kell kaheksa süüa. Vahel saab ka
koos süüa teha. Õpilaskodus on ka minu kõige parem sõber ja me mängime koos. Temaga saab vahel nalja.
Karel Kristjan: Mulle meeldivad õpilaskodus kõik 3 õpetajat. Meid on 8 õpilast. Mulle meeldib ka noortekas käia.
Oleme omavahel sõbralikud ja püüame olla korralikud.
Mulle meeldib koroona ja koos juttu ajada. Kui me õpilaskodusse tuleme, siis hakkame õppima. Mulle meeldib
õpilaskodu.

Madis: Me oleme omavahel sõbrad! Me saame kell 6 ja
kell 8 süüa. Neljapäeval on poepäev. Vahel saame noortekas käia. Me peame õppimised ette näitama. Käin mitmes
trennis ja tegemist on palju. Mulle meeldivad õpetajad!
Reiko: Mulle meeldib õpilaskodu sellepärast, et siin saab
palju süüa ja siin ei ole igav. Mulle meeldivad kasvatajad ja
me oleme sõbrad! Saab ka palju noortekeskuses olla ja
sõpradega mängida. Siin on head kasvatajad, kes on
sõbralikud ja abivalmis. Õpilaskodus on ainult üks lauamäng - koroona. Võiks olla rohkem lauamänge, näiteks
monopol. Vahel ka meisterdame.
Sirli: Õnneks oleme kõik head sõbrad.
kui keegi
Fotod: Tore,
R. Must
meil külas käib. Mulle ei meeldi teistega tülis olla, tahame
rohkem sõbralikult koos mängida. Ma püüan viisakalt käituda nii kasvatajate kui ka poistega. Mulle meeldib õpilaskodus olla.
Kasvataja Lille: Kasvatajate meelsus on alati positiivne.
Tuleme õpilaskodusse rõõmsa ja hea tujuga. Töö, mida
teeme on huvitav, kuid pingeline ja õpetlik.
Õhtupoolik õpilaskodus möödub õppides, sportides,
meisterdades, raamatuid lugedes, filme vaadates, mängides. Kas teate, et meie õpilased oskavad hästi fantaseerida ja trikitada? Vahel juhtub ka õpilaskodus üht-teist: kõik
teeme elus vigu, eksime, see on inimlik. Igat õpilast tuleb
mõista. Õpetame neid tunnistama oma vigu, analüüsima
juhtumit. Püüame üksteist usaldada. Õpime koos ja kontrollime õpilaste kodutöid, nõuame hügieeninõuete täitmist, puhtaid ja korras kooliriideid jne. Seep ja sokk, niit ja
nõel on tihtipeale meie õhtused „kaaslased“. Selline ongi
õpilaskodu igapäevane elu.
On advendiaeg ja 13. detsembril käisid õpilaskodu lapsed Rakvere Karmeli koguduse jõulumaal.
Ülle Lehari
õpilaskodu kasvataja

Valimisliit Maheda

Jõuluvanal kingid reel
ja nüüd laste juurde teel ...
Kutsuge Jõuluvana külla !
Telefon taskus 56469548

Ja muidugi võib ära anda ka ainult jupikese oma ajast
– tule ning korralda mõni üritus, vii läbi joonistamise-,
meisterdamise-, loovuse- või remonditöötuba. Ka
selle üle on meil hea meel!
Aitame koos noortel sisustada mõnusa koha, kus
asjalikult aega veeta!
Liina, tel. 552 1779, e-mail essu.selts@mail.ee

Õnnitleme vanemaid...
Annely Põld
Mario Alusalu

KAUNIST JÕULUAEGA JA
HEAD UUT AASTAT!
VARANGU KÜLASELTS

sündisid 29.11.2012 kaksikud
Karoliine ja Kaspar Alusalu

... ja sünnipäevalapsi!
86
Vaike Penjam

83
Selma Voll

Lõbusat
aastavahetust!

Rahulikke jõule ja
kaunist aastavahetust!

Sul on kodus üleliigseks jäänud lauamäng, arvuti,
koroonalaud, joonistamis- või meisterdamistarbeid?
Midagi, mis sobiks ühte noortekeskusesse ja teeks
sealse elu rõõmsamaks, tegevusrohkemaks ja mugavamaks? Või tahaksid teha ühe jõuluaja heateo?

84
Aino Kruusamägi

Kui Sa keset ööd selle peale ärkad,
et üks paks mees kotti topib sind,
siis tea, et jõuluvanalt kingituseks
keegi soovinud on Sind...

Igal aastal süütab keegi
kuusel küünlad, mille leegid
toovad vaikset jõulurahu.
Ja su südamesse mahub
korraga nii palju head,
et seda jagama sa pead.

Essu Noortekeskus
ootab annetusi!

6.jaanuar

Varangu

17. jaanuar

Haljala

2. jaanuar

Haljala

81
Helmut-Johannes Bachaus 2. jaan.
Johannes Ruut
22. jaanuar
Miralda Arge
22. jaanuar

Lihulõpe
Võle
Haljala

80
Maia Aasumets
1. jaanuar
Lembit-Mihkel Tammekand 7. jaan.
Alfred Viiksar
20.jaanuar

Sauste
Haljala
Idavere

75
Vello Õunsalu

9. jaanuar

Kisuvere

70
Lehte Suurkaev

17. jaanuar

Varangu

65
Sirje Kaljuvee

24.jaanuar

Sauste

60
Valve Heinberk
Silvi Pugri
Tiit Meisner

4.jaanuar
18. jaanuar
24. jaanuar

Kõldu
Essu
Aaspere

55
Hilli Viks

10. jaanuar

Tatruse

50
Pekka Kukkola
Marina Sheveleva
Meie
Malle
hulgast Raagmets

18. jaanuar
28. jaanuar
31.jaanuar

Vanamõisa
Põdruse
Aaspere k

on lahkunud ...

