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Peeter Toominga fotopreemia
võitis Anette Parksepp
Kuu alguses, 1. juunil andis Haljala vallavalitsus välja
järjekordse Peeter Toominga fotopreemia. Tänavuse
konkursi teema – „Haljala kihelkond eile ja täna“ – oli
inspireeritud äsjamöödunud Haljala 770. juubelist,
konkursil osales viis autorit oma fotoseeriatega.
Kui varasematel aastatel on žüriil (Jaan Künnap, Avo
Seidelberg, Martti Samolberg, Egon Mets) tulnud parima
foto väljasõelumiseks nii vaielda kui hääletada, siis
tänavune valik ei tekitanud kahtlust – žüriiliikmete
üksmeelne pilk jäi peatuma Anette Parksepa piltidel ja
320 euro suurune preemia kuulub talle.

Jaanipäeva eel Haljala Gümnaasiumi lõpetanud
Anette Parksepp – kooli Väikese Jaagu laureaat,
tänavune parim riigieksamite sooritaja, kooli ajalehe
kauaaegne toimetaja, erakordselt laia huvide- ja
silmaringiga noor neiu – on fotograafiaga tegelenud juba
aastaid, sealhulgas kooli fotoringis Avo Seidelbergi käe
all.
Anettet võis kooliaastatel harva kohata fotokaamerata, ta on kild killu haaval püüdnud hetki koolielust ja
oma kaasteelisest, aga ka näiteks varahommikusest
Haljalast teel kodust kooli läbi erinevate aastaaegade ja
meeleolude. Kes Anettet ja ta pilte tunneb, võib julgesti
kõnelda tema isikupärasest fotokäekirjast.

Mida ütleb Anette ise tänavuse konkursi kohta?
„Peeter Toominga fotokonkursiks ma suuremat
fotojahti ette võtma ei pidanud – Haljalat pildistan ma
peaaegu igapäevaselt niikuinii. Kui ma fotosid valisin,
jäid mulle silma mõned erinevatel piltidel pidevalt
korduvad objektid ning ma mõistsin, et need sümboliseerivadki minu jaoks Haljalat kõige enam. Suur
kirikutorn, mis on koju tulles juba kaugelt näha,
rahvamaja tiik, mis on iga päev erinevat nägu, vaiksed
kohakesed ja loomulikult erinevad inimesed.“
Kuidas mõtestab Anette aga oma pildistamisfilosoofiat laiemalt?
„Kui nende piltidega üritasin ma kirjeldada Haljalat,
siis sama meeldib mulle teha tegelikult ükskõik mida
pildistades. Kui ma midagi jäädvustan, kaasneb sellega
mu mõtetes mingi kindel lugu, isegi kui ma ise olen ainus,
kes sellest aru saab. Sellepärast ongi pildistamine minu
jaoks oluline – see on ühest küljest reaalsuse jäädvustamine, aga teisest küljest saan ma iga inimese, koha
ja hetkega kokku panna mingi loo. Kuude ja aastate
pärast saan ma uuesti pildid ette võtta ning tagasi
mingisse kindlasse aega minna, sest fotodel jäädvustatud hetked ei kao kuskile.“
Aitäh Sulle, Anette!
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Tuult tiibadesse!
Ootame teid kodukanti tagasi!
Haljala Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajad
Sule silmad ja kujutle, et Sa oskad lennata!
Siruta tiivad, lase unistused vabaks,
see lend viib Sind kaugele ...
Ava silmad ja
Sa seisad kindlalt kahe jalaga maa peal.
Vaid julgelt unistades jõuad kaugele!

Seisavad vasakult: Kadi Jõesalu (lõpetas hõbemedaliga), Ragnar Kalamets, Seidi Pakk, Reivo Maasik, Gerli Ismael,
Jorgen Nirgi, Piia Teedla, Anni Lillepuu, Bruno Meder, Anneli Palm, Delivis Ramot, Liis Vainola, Tauri Arge, Gerda Kunberg,
Marko Liiva,Teele Usk, Anette Parksepp, Karlis Strazdin, Mariliis Liiv, Kristjan Leppiko, Getter Lünekund, Tiia Tilga, Angela
Kuusemets, Triin Leevand, Kaja Markin (lõpetas hõbemedaliga), Gerda Marie Esko
Ees vasakult: klassijuhataja Ingrid Mäemets, Karl Mattias Kuulmaa, Toomas Kiis (lõpetas kuldmedaliga), Siim Einberg,
Reimo Saar, Margus Pullat, Reigo Kalamets, Kuldar Adel, Priit Rätsep, Kristo Vainumäe

Haljala Gümnaasiumi 9. klassi lõpetajad
Jälg, mille Sa endast jätad, salestatakse.
Mällu,
südamesse,
paberile...
See jääb osakeseks suures universumis.
Milline on järgmine samm, mille astud, millise jälje jätad?
Vaid Sina ise teed selle otsuse, oled ise enda teejuht!
Tarkust, meelekindlust, julgust, fantaasiat!

Esimene rida vasakult: Mariliis Leevand, Kaisa Margat, Kristin Toomejõe, Maarja Liis Eevald, Kenely Merelaid, Kerli
Martinson, Marilyn Teedla, Raili Pärtel, Kenely Johanson
Teine rida vasakult: Kadri Toming, Lotte Parksepp, Kadilyn Sirel-Reppo, Meelika Gitška, Gaia Vihman, Marit Kütt, Ville
Martinson, Aiko Hallimäe
Kolmas rida vasakult: Teili Dreifelt, Raimo Keskküla, Liispet Mets, Sander Aleks Paavo, Marko Mandel, Kardo Kurs,
Greetel Kangust, Rauno Reinol, Hendrik, Lahi, Karl Maalmets
Neljas rida vasakult: Andres Pilemann, Jürgen Elm, Leho Lepler, klassijuhataja Inge Laiv, Tõnu Sepp, Karl Kristjan
Kivisto, Erik Punane
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Haljala lugu
Haljala valla vabadusristi kavalerid
Ellen Tõevere,
MTÜ Haljala kultuuriselt asutajaliige
23. juunil tähistasime Eestile kõige olulisemat päeva –
Võidupüha. Tänavu möödus 92 aastat Võnnu lahingust,
mis oli pöördepunktiks Vabadussõjas. Meie kõrgeima
sõjalise aumärgi, Vabadusristi, annetas Vabariigi Valitsus
2078 Eesti kodanikule ja 1057 välismaalasele. 1343
Vabadusristi kavaleridest Eesti kodanike pildid ja lühikesed
elulood anti välja albumina 1934. aastal. Sellest albumist
toon teieni ka meie Haljala valla kangelased. Nende
lühikesed eluloolised andmed ja täiendused Aino
Kaasikult. Tänan samuti Virve Ternot abi eest.
Kapral Villem Stein-Raudkivi.
Sündis 29.08.1899 Haljala vallas. Villemi isa Karl Stein tuli
Maheda veski rentnikuks, hiljem oli selle omanik. Villem
omandas hariduse Idavere vallakoolis, seejärel Liiguste
m i n i s t e e r i u m i ko o l i s . Va b a d u s s õ j a s v õ i t l e s 5 .
jalaväerügemendis. Lahingu teenete eest autasustati II liigi
3. järgu Vabadusristiga ja tasuta taluga Kloodi karjamõisas
Lihulõpel.
Korrastas koos abikaasaga talu, ostis traktori ja ka
esimese kolmerattalise mootorratta vallas. Jätkas aktiivselt
Haljala kultuurielust osavõtmist, osales näitemängudes, oli
vabatahtliku tuletõrje ühingu pealik, 1923. aastal
raamatukogu seltsi asutaja ja juhatuse liige. Oli
vallavolikogu liige, ta oli hea kõneleja, mida tõestas
suurepärane tervituskõne Konstanti Pätsile viimase

Peretoetuste maksmine 16aastastele ja vanematele
õppuritele
16aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele
järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele,
siis makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni
õppimise lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks
saamiseni.
Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2011.
aastal on 19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale
järgmisele lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või
põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on
põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus
lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks
saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal
ka õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse
maksmine alates juulikuust väga paljudele tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud
16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis
pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise
kohta andmete saamist makstakse suvekuudel saamata
jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist
maksmist kuni õppimise lõpetamiseni või lapse 19aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis
peretoetuse saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama pensioniametile välisriigi vastava
õppeasutuse tõendi, millest selguks, et laps jätkab
õpinguid.
Urve Vogt, sotsiaaltöötaja
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Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaž 1200
Toimetus: Külli Heinla, Imbi Leevand, Egon Mets
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti
teel: Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

külaskäigu ajal Haljalas. 1935. aastal muutis ta oma nime
Raudkiviks.
Nõukogude aja saabudes töötas Villem oma talus kuni
14. juunini 1941. Küüditamise kartuses põgenes kodust, oli
metsavendade juhiks Lihulõpe laagris, mis hiljem ühines
Võle laagriga. Villemi abikaasa küüditati.
Sakslaste saabudes astus ta vabatahtlikult Saksa
sõjaväkke, oli Stalingradi piiramisrõngas, 1945. aastal USA
vangilaagris. 1946. aastal naasis kodumaale, siin ta
arreteeriti ja saadeti Siberi vangilaagrisse. Vangist
vabanedes asus elama Rakverre. Suri 22.12.1978, maetud
Rakvere Tõrma kalmistule.
Vanemallohvitser August Summataavet.
Sündis 03.11.1896 Vihula vallas, lõpetas Rakvere linnakooli
kolm klassi. Vabadussõjas teenis 9. jalaväerügemendi 9.
kompaniis vanemallohvitserina rühmavanema kohal.
Võttis osa paljudest lahingutest Viru rindel ja sai II 1iigi 3.
järgu Vabadusristi.
Elas Potsu külas, abikaasa oli Aliine-Marie Vespan –
tisler Juhan Vespani ja ämmaemand Olga Vespani kasulaps.
August oli hea ehitaja, tema juhatamisel valmis 1938.a.
Haljala arstimaja. Oli Haljala kaitseliidu pealik. Ta küüditati
koos abikaasaga juunis 1941. August lasti maha
Sevurallagis augustis 1942, Marie suri samal aastal
Vasjuganis.
Vanemallohvitser Albert Terno.
Sündis 31.10.1894 Iisaku vallas Virumaal, lõpetas Terevere
kaheklassilise ministeeriumikooli. Alberti isa tuli Iisakust

Külavahelood: Pehka
Juba muinasaja lõpul 800
aastat tagasi moodustas
Pehka koos Varangu ja
Seljaga ühe siitkandi tihedamini asustatud piirkonna.
Taani hindamisraamat aastast 1241 nimetab 31 adramaaga Paegkaelae küla,
mida tollase mõõdupuu järgi tuleb nimetada suureks
külaks (ka Varangu koosnes
tollal 32 adramaast ja Haljala kihelkonna suurim – Selja
küla – tervelt 45-st). Muistsetest aegadest annab tunnistust endise Keskküla talu

karjamaal tänini seisev 2
meetri kõrgune lohukivi –
kihelkonna kõrgeim.
Pehka külanime kirjapilt
on aja jooksul muutunud,
nagu ka küla halduslik kuuluvus. 1311.a. nimetati küla
Pekelle'ks, XV sajandil kuulus küla Saksa ordule, kes
rajas siia Rakvere foogti
ametimõisa. Niisiis oli jõukal Pehka külal täita tähtis
roll ordu asevalitseja majanduslikul ülalpidamisel.
Ent Liivi sõja käigus XVI
sajandi II poolel Pehka küla

Haljala valda. Vabadussõjas võttis osa lahingutest 4.
jalaväerügemendi 6. kompanii rühmavanemana
detsembrist 1918 kuni oktoobrini 1919, mil haavamise
tagajärjel evakueeriti.
Albert Tenno sai II 1iigi 3. järgu Vabadusristi ja talu Sauste
külla. Abiellus siin, peres oli kolm last, peale sõda oli
kohaliku kolhoosi esimees. Suri 1969.a. Kohilas.
Veltveebel Gustav Veinmann.
Sündis 06.05 1889 Karula mõisas, hariduse sai Vanamõisa
algkoolis. Vanemad tulid elama Avido külla Soosauna tallu,
isa Otto Veinmann oli hinnatud tisler.
I maailmasõjas omandas Gustav Veinmann 4., 3. ja 2.
järgu Georgi risti ning 4. ja 3. järgu Georgi medali.
Vabadussõjas võttis osa lahingutest 5. jalaväerügemendi
kossseisus 7. kompanii veltveeblina. Sai II liigi 3. järgu
Vabadusristi.
Gustav ostis Vabadussõja kompensatsiooni rahadega
Saaremetsa talu Sauste karjamõisas. Abiellus Helene
Kerbisega, peres kolm last. Suri 17.05.1966, maetud
Haljala kalmistule.
Kapten Jaan Mets.
Sündis 22.06.1885 Kõo vallas Viljandimaal, lõpetas
Treffneri gümnaasiumi neli klassi. Osales I maailmasõjas.
Vabadussõja lahingud tegi kaasa 4. jalaväerügemendi
kompanii- ja pataljoniülemana.MeieSai II 1iigi 3. järgu
Vabadusristi ning talukoha Veltsi mõisa maadele. Pärast
hulgast
Vabadussõda teenis 4. ja 1. jalaväerügemendis
kuni 1923.
on
aastani ja Kaitseliidu Viru malevas 1925. aastast kuni
surmani 08.05.1932. Maetud Rakvere
kaitseväekalmistule.
lahkunud
...

koos sealse ordumõisaga
hävis, 1586.a. nimetatakse
vaid Pechtell'i veskit koos 8
adramaaga.
XVII sajandi jooksul
vaidlesid Pehka pärast Kunda ja Rakvere mõis, XVIII
sajandil kuulus küla koguni
mõnda aega Kohala mõisa
alla, et siis sajandi lõpust
alates minna naabruses rajatud Varangu mõisa valdusse. 1805. a. elas Pehkal juba
26 peret.
Nagu mujalgi, tegutses
XIX sajandi Pehkal kõrts,
samuti talurahvapood. Aas-

Seekord võttis toimetus kätte,
kutsus sõbranna kaasa ja
otsustas Pehka küla oma
silmaga üle kaeda. Sinna
jõudmiseks kasutasime
loodussõbralikku liikumisviisi
- läksime jalgsi. Pehka küla
bussijaama jõudes ei
tundunudki asi veel nii hull,
ning ka nö külakeskus oli
vaikne ja meeldiv, kuid kokku
kuue-tunnine matk oli
lõpuks siiski väga väsitav ja
vahepeal mõistliku ideena tundunud jalgsimatka korraldamine läbi Haljala valla külade ununes
kiiresti kodus rakkus ja väsinud jalgu ravides.

tail 1882-1884 töötas Varangu vallakool ajutiselt
Pehka külas Kustarahva
talus – senine koolimaja
Karulõpel oli maha põlenud
ja uue ehitamine võttis
aega.
Talude päriseksostmine
Pehka külas algas alles
1910. a. paiku – Varangu
mõisnikuid von Luederid
olid ühed viimased Haljala
kihelkonnas, kes neid müüma hakkasid. Samuti oli
talude ostuhind siitkandi
k õ r g e m a i d . Te g e l i ku l t
omandas enamik Pehka
peredest oma talu lõplikult
alles Eesti Vabariigi päevil,
olles siis nõndanimetatud
riigi-rentnikud.
Kuni 1939. aastani kuulus Pehka koos Varangu ja
Aavikuga, aga ka tänaseks
kaardilt kadunud Saariku,
Jõe, Raja, Mõislõpe ja Karulõpega Varangu ehk Maarja
valla koosseisu. Kui Varangu
vald 1939.a. likvideeriti,
liideti kõik nimetatud külad
Haljala vallaga.
Täna elab rahvastikuregistri andmetel Pehka
külas 38 inimest, mida ei
olegi nii vähe. Kohalike
elanike sõnul käiakse tihedalt läbi Varangu rahvaga ja
ka ühisüritused peetakse
koos. Harrastatakse põllutööd, seda rohkem küll oma
tarbeks ning peetakse koduloomi.
Väikeste külade suurimaks probleemiks on bussiliiklus, seda enam kui külas
elab palju vanemaid inimesi. Selles ei erine Pehka
küla teistest. Kuid ega sellest elu seisma ei jää ning
loodame, et Pehka uued ja
vanad suitsud ei jää kunagi
tühjaks, vaid et noored
leiavad ikka tagasitee oma
koju.
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17. juuni 2011.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Kalju Kivistik, Krista
Hütsi, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus Punane,
Esta Pilv, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg,
Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Toomas Sääsk ja Risto Rätsep.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla 2011.aasta esimene
lisaeelarve kogumahuga78 372 eurot. 2. Kinnitada
Haljala valla 2010. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruanne. 3. Muuta Haljala Lasteaia põhimäärust ja
nimetust, uus nimi on Haljala Lasteaed Pesapuu. 4.
Nõustuda Midam OÜ kaevandamisloa taotlusega,
Kavastu külas Kaasiku II liivakarjääri mäeeraldisel,
ehitusliiva kaevandamiseks. 5. Muuta vallavolikogu
kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu, arvates
komisjonist välja Meelis Kari ja kinnitada uueks liikmeks
Merje Mitt. 6. Mitte anda nõusolekut projektis
“INNOCARE-Innovative solutions in care of elderly living
at home“ osalemiseks ja kaasfinantseerimiseks.

Vallavalitsus kutsub osalema
arengukava 2010–2020
uuendamisel ja täiendamisel
Vallavalitsus kutsub kõiki aktiivselt osalema, kaasa
rääkima ja tagasisidet andma arengukava 2010–2020
uuendamisel ja täiendamisel. Kõik ettepanekud on
teretulnud kuni 01.augustini 2011 e-posti aadressil
haljala@haljala.ee või paberkandjal lähimasse
külakeskusesse, raamatukokku, päevakeskusesse või
vallamajja.
Loodame sel aastal rohkem ergutada ning kaasata
vabaühendusi, vallakodanikke ja ettevõtjaid esitama
ettepanekuid külaelu või laiema piirkonna arendamiseks,
milleks korraldame augusti lõpus Aaspere, Essu ja
Varangu külakeskustes ning Haljala rahvamajas avalikud
arutelud. Täpsemad arutelude ajad avaldame valla
koduleheküljel ning avalikel stendidel.
Ilusat suve ja heade ettepanekute laengut!
Leo Aadel, vallavanem

Haljala valla kultuurimälestised
Vikipeediasse!
MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseamet kuulutasid
mai alguses välja fotovõistluse "Kultuurimälestised
Vikipeediasse", mille eesmärk on täiendada vaba
veebientsüklopeediat piltidega Eestis muinsuskaitse all
olevatest objektidest ning tuua muinsuskaitseteemasid
inimestele lähemale.
Võistlus toimub "Wiki Loves Monuments" nime all
2011. aastal samaaegselt terves reas Euroopa riikides
ning iga maa parimad fotod konkureerivad lisaks
kohalikele auhindadele lõpuks ka üleeuroopalise
tunnustuse nimel. Osaleda võib igaüks ja võistlusele
esitatavate fotode arv ei ole piiratud, vastupidi – mida
rohkem mälestisi on jäädvustatud, seda suuremad on
auhinnasaamise võimalused.
Eestikeelsesse Vikipeediasse on koostatud
Kultuurimälestiste riikliku registri alusel loendid, kus on
esitatud kõik registris olevad enam kui 27 000 objekti
koos asukohainfoga. Haljala vallas on kultuurimälestisi
116. Mälestisi saab leida ka spetsiaalse kaardirakenduse
abil. Võistlusel osalemiseks tuleb leida muinsuskaitse all
olev objekt, teha sellest foto ja laadida see
septembrikuus üles võistluse kodulehelt leitava vormi
abil. Võistlusest võtavad osa fotod, mis on üles laaditud
1.-30. septembril, foto tegemise aeg võib olla ka
varasem. Üleslaadija peab olema foto autor ning kõik
pildid tuleb avaldada vaba kasutuse litsentsi all.
Laekunud fotosid saab edaspidi vabalt kasutada nii
Vikipeedia artiklites kui ka Vikipeediast väljaspool
äramärgitud töödest koostatakse rändnäitus.
Lisainfo:www.wikilovesmonuments.ee
Ja nüüd kõik oma fotoarhiive läbi lappama!
Ave Maria Mõistlik, eestikeelse Vikipeedia vabatahtlik
toimetaja
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Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.05.2011:
1. Kinnitati AS-i Haljala Soojus 2010.a majandusaasta
aruanne. 2. Nimetati AS-i Haljala Soojus 2011. aasta
raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks Osaühing
„AMC Audit“ vandeaudiitor Merike Kiisk. 3. Määrati AS-i
Haljala Soojus nõukogu liikmete tasud 2011. a
majandusaasta eest alates 01. jaanuar 2011 kuni 16.
oktoober 2011.a (nõukogu liikmete volituste lõppemiseni)
järgmiselt: nõukogu esimehele 195 eurot kuus ja nõukogu
liige 65 eurot kuus. 4. Kinniti 2011. aasta maikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku
summas 1185,79 eurot ning ühekordne sotsiaaltoetus
kolmeteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
1279,12 eurot. 5. Kinnitati koolitarvete paki hinnaks kuni
25 eurot lapse kohta. 6. Määrati 2011. aasta Peeter
Toominga nimeline fotopreemia Anette Parksepp'le. 7.
Määrati ühele lapsele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks. 8. Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu lahtiolekuajad: Haljala Vallaraamatukogu esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede kell 10.00 – 18.00,
kolmapäev kell 11.00-19.00. Aaspere haruraamatukogu esmaspäev kell 9.00-17.00, teisipäev, kolmapäev,
neljapäev, reede kell 10.00-18.00. Varangu haruraamatukogu - teisipäev, reede kell 9.00-17.00, Varangu
haruraamatukogu Essu teeninduspunkt- esmaspäev kell
9.00-17.00,kolmapäev, neljapäev kell 10.00-18.00. 9.
Kinnitati Haljala Gümnaasiumi direktori ametikoha
täitmiseks korraldatud konkursi tulemused ja nimetati
Haljala Gümnaasiumi direktori ametikohale Inge Laiv. 10.
Kinnitati Haljala Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord.
11. Tunnistati lihtmenetlusega riigihankel „Haljala valla
kohalike teede teehoiutööde tellimine kevad-suvi 2011”
edukaks pakkumuseks AS Virumaa Teed poolt esitatud
pakkumus. 12. Väljastati kaevamisluba AS'le Merko Infra
kahe geoloogilise puuraugu puurimiseks, paekivi sügavuse
täpsustamiseks. 13. Väljastati ehitusluba AS'le Eesti Gaas
Lihulõpe külas paikneva liinikraanisõlme rekonstrueerimiseks. 14. Anti kasutusluba Eero Mandel`i
omandis olevale Auküla külas Kadapiku kinnistul asuvale
puurkaevule. 15. Väljastati MERKO Ehituse AS-le raieluba
kolme hariliku vahtra langetamiseks Haljala alevikus
seoses Haljala aleviku veemajandusprojektiga. 16. Anti
nõusolek moodustada Kisuvere külas asuvast Kaalu
katastriüksusest kolm eraldi katastriüksust Kaalu, Kaalu ja
23 Rakvere-Haljala tee. 17. Anti nõusolek moodustada
Lihulõpe külas asuvast Kiilu katastriüksusest kaks eraldi
katastriüksust Kiilu ja 1 Tallinn-Narva tee. 18. Anti
nõusolek moodustada Kandle külas asuvast Rajametsa
katastriüksusest kaks eraldi katastriüksust Rajametsa ja
Raja. 19. Anti nõusolek moodustada Tatruse külas asuvast
Kastani katastriüksusest kaks eraldi katastriüksust Kastani
ja Kadaka. 20. Anti nõusolek moodustada Kõldu külas
asuvast Põldhiire katastriüksusest kaks eraldi
katastriüksust Põldhiire ja Metskassi. 21. Määrati Auküla
külas asuva riigimaantee koha-aadressiks 17204 KautvereAuküla tee. 22. Nõustuti Kisuvere, Lihulõpe ja Idavere
külas asuvate 1 Tallinn-Narva tee katastriüksuste jätmisega
riigi omandisse ja määrati katastriüksuste sihtotstarve,
koha-aadress ja katastriüksustel lasuvad kohustused. 23.
Otsustati nõustuda ühe jäätmevaldaja erandkorras
jäätmeveoga mitteliitumisega ning ühe jäätmevaldaja osas
mitte nõustuda jäätmeveoga mitteliitumisega.
Vallavalitsuse istungil 01.06.2011:
1. Määrati sünnitoetus lapse sünni registreerinud
lapsevanemale. 2. Väljastati ehitusluba Rakvere mnt 10
asuvale kinnistule mänguväljaku ning tervise- ja
spordipargi valgustuse rajamiseks. 3. Väljastati ehitusluba
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus'ele Haljala vallas
mikrotorustiku optilise kaabli, kogupikkusega 19891m,
paigaldamiseks. 4. Tehti volikogule ettepanek nõustuda
kaevandamisloa väljastamisega Kaasiku liivamaardlas
Kaasiku II kruusakarjääris OÜ-le Midam ning esitati vastav
eelnõu. 5. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks alates
5.juuni 2011 kuni 20. jaanuar 2012. 6. Esitati vastus
volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni poolt esitatud
arupärimisele vastamine seosese Haljala lasteaia ehituse
lisatööde tellimisega. 7. Esitati volikogule kinnitamiseks
Haljala valla 2010. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne. 8. Tehti volikogule ettepanek
kinnitada Haljala Lasteaia nimeks ”Haljala Lasteaed
Pesapuu” ning muuta lasteaia põhimäärust tulenevalt
nimemuutmisest ja koolieelse lasteasutuse seaduse ja
töölepinguseaduse muudatustes.
Vallavalitsuse istungil 08.06.2011:
1. Tunnistati kõlbmatuks ja kanti maha Haljala Lasteaia
valitsemisel olev vallavara vastavalt Haljala Lasteaia
inventuuri ja varade mahakandmise komisjoni poolt
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28.03.2011.a koostatud varade mahakandmise aktile. 2.
Anti kasutusluba Tanel Pass`i omandis olevale Haljala
vallas Vanamõisa külas Kirsiaia kinnistul asuvale
puurkaevule. 3. Anti kirjalik nõusolek Rita Liiv-Pohlak'ule
puurkaevu rajamiseks Haljala vallas Võle külas asuvale
Astri kinnistule. 4. Määrati ühele õpilasele toetus huvikooli
kooliteenuse maksumuse hüvitamiseks. 5. Anti nõusolek
moodustada Kandle külas asuvast Jaanimäe katastriüksusest kaks eraldi katastriüksust Jaanimäe ja Suurekivi.
6. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat erandkorras
jäätmeveoga mitteliitunuks. 7. Otsustati kinnitada Haljala
Gümnaasiumi õpilase toidupäeva maksumuseks 1,20
eurot (hind sisaldab käibemaksu) alates 1. septembrist
2011.a. 8. Otsustati lubada MTÜ-l Aaspere Külakoda
korraldada avalik üritus, Aaspere jaanituli, koos avaliku
lõkke tegemisega Aaspere Külakoja lõkkeplatsil. 9. Eraldati
vallaeelarve reservfondist 100 eurot õpilase Paraolümpiamängude tiitlivõistlustel osalemise kulude
katteks. 10. Tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse
24.03.2011 korralduse nr 132 „Teenuste kontsessiooni
„Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Haljala
ja Kadrina valdade haldusterritooriumidel ühises
veopiirkonnas“ pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks
tunnistamine“ punkt 2 osas, millega tunnistati AS-i Jõgeva
Elamu pakkumus vastavaks ning tunnistada kehtetuks
nimetatud korralduse punkt 3, millega tunnistati edukaks
AS-i Jõgeva Elamu pakkumus. 11. Võtta Haljala valla 2010.
aasta majandusaasta aruande kohta OÜ AMC Audit
vandeaudiitor Merike Kiisk'i poolt koostatud aruandes
sisalduv teadmiseks ja võtta Haljala Gümnaasiumi
staadion raamatupidamises arvele kui rajatis seisuga 1.
jaanuar 2011.a.
Vallavalitsuse istungil 15.06.2011:
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist 100 eurot konstaabel
Meelis Pallon`i mobiiltelefoni kulude katmiseks, 150 eurot
vallapoolse kingituse ostmiseks Toomas Kiis'ile Haljala
Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise eest ja 100 eurot
Kadi Jõesalu'le ja Kaja Markin'ile Haljala Gümnaasiumi
hõbemedaliga lõpetamise eest. 2. Otsustati korraldada
avalik üritus „Haljala kihelkond 770“ ajavahemikul 22. – 25.
juuni 2011.a ja selle raames suuremad avalikud üritused
koos avalike lõkete tegemise ja ilutulestiku korraldamisega. 3. Eraldati Haljala valla 2011 aasta eelarvest
mittetulunduslikuks tegevuseks tegevustoetust Segapidi
Selts'ile 250 eurot osalemiseks rahvusvahelisel
folkloorifestivalil Valgevenes ja Spordiklubile Haljala 120.eurot lautennise ja koroona viie etapilise võistlussarja
läbiviimiseks 2010–2011 aastal. 4. Pikendati Haljala
Vallavalitsuse ja Tudengite Autopesula OÜ vahel sõlmitud
vara, Haljala Rahvamaja ruum, tasuta kasutamise lepingut
kuni 31. detsembrini 2011.a. 5. Nõustuti Sevenoil Est
OÜ`le välisõhu saasteloa väljastamisega heitmete
eraldamiseks välisõhku tanklast aadressil Rakvere mnt 26.
6. Nõustuti Aaspere Agro OÜ`le välisõhu saasteloa
väljastamisega heitmete eraldamiseks välisõhku teravilja
kuivatist asukohaga Tamme tee 1, Aaspere küla. 7. Anti
kasutusluba EE Jaotusvõrk OÜ omandis olevale Haljala
vallas Võle külas Metsanurga kinnistul asuvale 0,4 kV
kaabelliinile, jaotus- ja liitumiskilbile. 8. Anti kasutusluba
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse omandis olevale
Haljala vallas Kisuvere külas T23 Rakvere-Haljala tee
asuvale mikrotorustikule ja valguskaablile. 9. Väljastati
projekteerimistingimused Haljala alevikku läbiva kergliiklustee tööprojekti koostamiseks. 10. Anti kasutusload
AS Haljala Soojus omandis olevatele Haljala vallas Essu
külas asuvatele rajatistele Aerotank BIO-50, Kaevu
kinnistul asuvale kaevule ja Pargi tn 23 kinnistul asuvale
heitvee pumbašahtile. 11. Tunnistada edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihanke „Haljala valla kohalike
teede/tänavate teehoiutööd kevad-suvi 2011” Jalumäe,
Abimajandi ja Vanamõisa tee remonttööde teostamiseks
korraldatud suunatud pakkumisel AS Virumaa Teed
pakkumus. 12. Tehti volikogule ettepanek osaleda
kodudes elavate eakate elukvaliteedi ning neile pakutavate sotsiaalteenuste kvaliteedi parandamise projektis.
Vallavalitsuse istungil 20.06.2011:
1. Kinnitati 2011. aasta juuni toimetulekutoetuse
taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused
kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas 862,26
eurot ja määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheksale
toetust vajavale isikule kokku summas 1172,92 eurot. 2.
Määrati hooldus ja hooldajatoetus ühele toetust vajavale
isikule. 3. Väljastati osaline kasutusluba OÜ-le Pereköök
Haljala alevikus, Võsu mnt 7a paikneva kohviku
kohvikuruumi ja köögi kasutamiseks. 4. Kiideti heaks Aire
Lepp´a 2010 aasta Hajaasustuse veeprogrammi projekti
„Essu küla, Lepa kinnistule puurkaevu rajamine ” aruanne.
5. Nõustuti Seljajõe maastikukaitseala ja Kunda
metskonna katastriüksuste jätmisega riigi omandisse. 6.
Muudeti Haljala Vallavalitsuse ja AS VSS Viru Julgestusteenistuse vahel sõlmitud hoolduslepingut.
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Haljala Valla Sõnumid

Juuni 2011

Haljala kihelkond 770 juubelinädal pildis

Õnnitleme vanemaid...
Nils-Oliver Kütt 26.05.2011
Reigo Riks 24.06.2011

... ja sünnipäevalapsi!

Kes?Mis?Kus?

Leerilaager kutsub noori osalema
Kadrina kiriku juures toimub ajavahemikus 26-30 juulil
Leerilaager Virumaa noortele.
Leerilaager 2011 meeskonna nimel
Meelis-Lauri Erikson, Kadrina kirikuõpetaja.

Viitna järve jooks 2011 tulemused

Haljala Vallavalitsus tänab teid Haljala
kihelkonna 770 aastapäeva korraldamise
ja sisustamise eest:
Salme Heinla, Elve Bergström, Ahti Bachblum, Eva Samolberg,
Viivi Voorand, Kadri Voorand, Margit Nirgi, Mare Sikkut, Riina Must,
Lembit Kirsipu, Kaja Roolaht, Avo Seidelberg, Egon Mets, Erkki
Laidinen, Haljala näitering, Haljala Lasteaed, Haljala
Gümnaasium, Uhtna pasunakoor, Lahemaa Rahwamuusikud,
Haljala laulu- ja tantsumemmed, regilauluansambel Tink-Tingadi,
Kunda klubi, Viru-Nigula laulumehed, rahvatantsurühm Segapidi,
rahvatantsurühm Kakerdajad, RSK Sport Kunda, MTÜ SK Aaspere,
Varangu Külaselts, Haljala Noortekeskus, Haljala Rahvamaja,
Haljala Vallaraamatukogu, MTÜ-d Tudengite Autopesula,
Kodutütred, AS-i Viru Õlu, ansambel MPS, ansambel Musabox,
Ansambel Ansambel ja MTÜ Ans.Ambel.

Haljala Kihelkonna Rammumees 2011.a.
1) Kohvritega käimine kauguse peale
2 x 90kg
Jrk.nr. Ees- ja perekonnanimi Elukoht
Meetrid
1.
Sten Karro
Haljala
40 m
2.
Andrus Kokerov
Mõdriku
41 m

koht
II
I

Punktid
2
1

2) Palgi tõukamine korduste peale 90 kg
Jrk.nr. Ees- ja perekonnanimi Elukoht
1.
Sten Karro
Haljala
2.
Andrus Kokerov
Mõdriku

Kordused
0
5

koht
II
I

Punktid
2
1

3) Kivi tassimine 40m
111kg
Jrk.nr. Ees- ja perekonnanimi Elukoht
1.
Sten Karro
Haljala
2.
Andrus Kokerov
Mõdriku

aeg
10,73m
20 m

koht
II
I

Punktid
2
1

4) Kummi kantimine 4+4 korda 320 kg
Jrk.nr. Ees- ja perekonnanimi Elukoht
1.
Sten Karro
Haljala
2.
Andrus Kokerov
Mõdriku

aeg
1.34,9
39,8

koht
II
I

Punktid
2
1

5) Kombineeritud ala 20 kohvritega + 2 korda kummi kantimist
Jrk.nr. Ees- ja perekonnanimi Elukoht
Aeg
koht
1.
Sten Karro
Haljala
26,7
II
2.
Andrus Kokerov
Mõdriku
20,4
I
Lõpparvestus
Jrk.nr. Ees- ja perekonnanimi Elukoht
1.
Andrus Kokerov
Mõdriku
2.
Sten Karro
Haljala

Peakohtunik:
Abikohtunikud:
Sekretär :

Punktid
5
10

Kaido Vahesalu
Argo Bogdanov, Vaidar Mõek
Katri Vahesalu

89
Ivan Kolesnik
84
Hellmut-Artur Neiaru
83
Asta Aleste
81
Asta Erapart
75
Evi Soppe
Valentina Niin
70
Ants Tõevälja
Galina Kruglova
65
Ruudi Kams
Harri Põldma
60
Nadežda Medvedeva
Ene Malleus
Kalev Kivipalu
55
Meelis Pahkla
50
Tiina Mill
92
Klara Mets
88
Vilma Kivistik
87
Ilse Kolesnik
84
Leonid Šmutov
83
Hilga Võidula
82
Salme Heinla
Meeri Martinson
Maria Vainlo
81
Heino Lullu
80
Valter Laanemets
Vilma Keskküla
Heino Ambos
Lembit Mägi
70
Lia Sillavee
Ilmar Tõnurist
Eda Veideman
Vello Karming
60
Elle Villik
Aare Kütt
Liy Raja
55
Heino Telvik
50
Väino Viirok
Urve Kingumets

25. juuli

Haljala

9. juuli

Sauste

31. juuli

Haljala

31. juuli

Haljala

6. juuli
8. juuli

Haljala
Pehka

3. juuli
13. juuli
8. juuli
9. juuli
9. juuli
12. juuli
16. juuli

Võle
Essu
Haljala
Haljala
Lihulõpe
Lihulõpe
Haljala

5. juuli

Essu

6. juuli

Essu

10. august Võle
16. august Kõldu
3. august Haljala
12. august Haljala
8. august Põdruse
15. august Haljala
24. august Haljala
16. august Varangu
30. august Põdruse
5. august
7. august
21. august
31. august

Haljala
Aaspere
Aaspere
Haljala

6. august
14. august
30. august
31. august

Haljala
Essu
Lihulõpe
Varangu

5. august Haljala
14. august Haljala
30. august Kõldu
1. august Liiguste
25. august Haljala
25. august Varangu

Punktid
2
1

Leonhard-Daniel Sepp
16.01.1934 - 11.05.2011

Koht
I
II

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Maie Lepp
01.01.1938 – 31.05.2011

