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Seoses vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoolitusega on 9. veebruaril vallamaja
suletud ja vastuvõttu ei toimu.
Vabandame.

Rahvamaja näitering võitis
ansamblimängupreemia
Haljala Rahvamaja näitering osales lavastusega „Uus
jõuluvana,“ 8-10. jaanuaril Eesti harrastusteatrite festivalil
Rakveres. Näidend, mis võitis 2009. aastal Lääne-Virumaa
näitemängupäeva, esindas festivalil meie maakonda.
Üleriigilisest festivalist võttis osa 13 harrastusteatrit. Žürii liige,
Rakvere Teatri peanäitejuht Üllar Saaremäe hindas Haljala
näitetruppi üheks tugevamaks. Žürii eripreemiatest sai meie
rahvamaja näitering ansamblimängupreemia. Lavastuses
mängisid Margus Punane, Jaanus Lassur, Heli Napp, Merje Mitt
ja Raavo Vask.
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Presidendi ihukaitseülem ei saa vabariigi
aastapäeval pidutseda
Kohtuda riigipeaga on au
igale Eesti kodanikule.
Presidendi ihukaitseülema
PRIIT ALTMÄE jaoks on
see aga igapäevane – ja
arusaadavalt vastutusrikas
– töö, mida ta on teinud
juba aastaid. Kuidas tõusis
üks Haljala koolipoiss riigi
esimese mehe lähikonda?

Eks hommikul kooli minna oli
lihtne, aga koju tulla juba
hoopis keerulisem. Isal ja emal
oli mingil imeväel alati teada,
mis krutskeid koolis tegin ja
millises tunnis korralikult
käituda ei tahtnud.
Kindlasti olid väga keerulises olukorras ka õpetajad.
Jätad karistamata, vaatavad

Rahvamaja ees parkimisplatsil
on avatud liuväli
Liuvälja tegija Tiit Toming:
Otsustasin teha liuvälja Haljalasse, kuna tahtsin taaselustada
vana traditsiooni, mil Haljalas oli igal talvel lastele tehtud
ohutu liuväli. Haljalas on ka paar ilusat järvesilma, aga neis on
palju allikaid ja ohutustehnilistel kaalutlustel tegin liuvälja just
rahvamaja esisele parkimisplatsile. Plats on ka valgustatud, nii
saab seal uisutada ka siis, kui väljas on juba pime. Kulude
katmisel loodan pisut ka valla toele.

Ka Haljala apteegis saab ravimeid osta digiretseptiga
Digiretsepti süsteem töötab ka Haljala apteegis. Oluline on
teada, et ravimi ostja peab apteekrile esitama oma isikut
tõendava dokumendi, millel on foto ja isikukood. Kui te ostate
ravimit kellelegi teisele, peate apteekrile esitama patsiendi
isikukoodi ning lisaks enda dokumendi. Doktor Saare sõnul on
alates märtsist põhiliselt kasutusel digiretsept. „Mingis osas
jääb toimima ka paberretsept, näiteks koduvisiitide puhul.
Digiretseptikeskus on olnud mitmel korral rivist välja, nii on
apteekrid palunud, et kõiki retsepte ei kirjutataks veel
digiretseptina,” sõnas doktor Saar. ”Meil kõigil nõuab
kohanemine veel aega. Aga olgem optimistlikud. Küll kõik
loksub paika ja siis on kindlasti nii haigetel kui ka arstidel
kergem,” on doktor Saar kindel.
Haljala apteek on endiselt avatud
E, K 9.00-18.00 T, N 9.00-17.00 R 9.00-15-00
Kliendikaardiga retseptiravim 10.- soodsam. Insuliinid tasuta.

Vallavanem tänas Itaalia
ärimeest sportlaste finantseerimise eest
11. jaanuaril k.a. võõrustas vallavanem Leo Aadel itaalia
ärimeest Guerrini Massimot. Kohtumise eesmärk oli tänada hr.
Massimot, kes finantseeris Haljala korvpalli nais- ja
meeskonda võistlussärkide ostmisel. Selline toetus sai teoks
tänu noorte treenerile Raivo Tribuntsovile, kelle eestvedamisel
kogu üritus toimus. Hea koostöö itaallasest ärimehega sai
alguse juba 1998. aastal toimunud korvpalliturniiril Itaalias.
Kohtumisel vallavanemaga tänas hr. Massimo võimaluse eest
finantseerida noori sportlasi ja rõhutas koostöö tähtsust
Haljala vallaga. Kohtumisel arutati ka edaspidiseid ühiseid
tegevusi. Selgus, et hr. Massimol on plaanis suuremahulised
ärilised ettevõtmised, mis on otseselt seotud Haljala vallaga.
Küsisime sellekohast kommentaari Haljala valla
majandusspetsialistilt Marko Teivalt (loe lk. 3).

Guerrini Massimo (pildil vasakul) finantseeris meie korvpallipoisse ja tüdrukuid võistlussärkide ostmisel. Pildil paremal noorte treener Raivo
Tribuntsov, ees korvpallinaiskonna liige Kaidi Pilemann.

Foto erakogu
Käepigistus kaitsealuselt
Kolisite Haljalasse koolipoisina. Meenutage mõne
sõnaga toda aega.
Kolisime Haljalasse suve lõpul
1986, kui olin 13-aastane.
Mäletan, et kõik oli jube põnev.
Eriti muljetavaldav oli võimla –
nii suur ja valge. Nii häid
tingimusi ei olnud tollal isegi
Rakveres. Rahvamaja, kirik,
l a s t e a e d , ka u p l u s , s u u r
kolhoosikeskus, perearstipunkt – eks need said määravaks ka vanemate otsusele
lahkuda Vaekülast ning tulla
Haljalasse tööle ja siia päriselt
kolida. Eks otsustada aitas
seegi, et isa lapsepõlv oli
samuti Haljalaga seotud.
Esimesed sõbrad ja tuttavad leidsin Haljalas kindlasti
tänu võimlale ja spordile. Koos
sai higi valatud ja sõprust
sobitatud.
Milline oli Haljala siis? Ja
milline on ta Teie arvates
praegu?
Kui võrrelda Haljalat aastal
1986 ja 2010, siis eelkõige on
muutunud elanikkond. Mulle
tundub, et siis oli Haljala
rohkem kogukonnakeskne –
enamik Haljala inimesi elas,
töötas ja õppis siin. Kõik
tundsid kõiki. Nüüd aga paljud
elavad küll siin, aga töötavad
või õpivad mujal. Paljud jällegi
elavad mujal ja käivad
Haljalasse tööle. Inimesed ei
ole enam nii seotud ning on
vähem hoolivad ümbritseva
suhtes.
Kindlasti on praegu Haljala
suureks plussiks mitmed edukad ettevõtted, kes pakuvad
hulga töökohti.
Muidugi on Haljalas ka
palju, mille kallal võib viriseda.
Aga eks rahulolematus – kui
see ei ole segatud laiskusega –
ongi ju edasiviiv jõud. Hoopis
hull oleks asi siis, kui kõik oleks
kõigega rahul.
Kui kerge või raske oli Teil
käia koolis, mille direktoriks oli oma isa?

teised õpilased – näe, mida see
sell endale lubada võib! Ega
ma õpetajate poolt mingit
erikohtlemist saanudki, pigem
vastupidi. Mäletan selgelt, et
kui tulin Haljala Keskkooli, siis
mu hinded halvenesid. Tundus,
et õpetajad hindasid hoopis
rangemalt kui Rakveres. Minu
poolt müts maha ja sügav
kummardus kõigi Haljala
õpetajate ees. Siin koolis on
olnud ja on praegu palju häid
õpetajaid. Kahju vaid, et me
mõistame seda alles hulga
aastate möödudes.
Milline on olnud Teie
haridustee ja karjäär?
Oma kooliteed alustasin
väikese Vaeküla väikeses
algkoolis, kus Altmäe-poisid
andsid poole kooli meesperest. Mitte et Altmäe-poisse
nii palju oli, vaid vennaga
kahekesi moodustasimegi
täpselt poole – koolis oli
kümme last, neist neli poissi.
Edasi õppisin Rakvere 3.
Keskkooli ehk nüüdse Rakvere
Reaalgümnaasiumi spordiklassis, erialaks võrkpall.
Trenni sai päris hullult tehtud.
Minu õnneks oli meil treeneriks
üks parimaid võrkpallitreenereid Mati Merirand.
Järgnesid gümnaasiumiaastad Haljala koolis. Neid
meenutan alati ülivõrdes.
Raudselt universumi parim
kool, parimad õpetajad,
ülilahedad koolikaaslased ja
eriti head klassiõed-vennad.
Pärast lõpetamist 1991
astusin Tallinna Pedagoogilisse
Instituuti (nüüdsesse Tallinna
Ülikooli) ja hakkasin kehakultuuri teaduskonnas õppima
kehalise kasvatuse õpetajakstreeneriks. Juba ülikooli teisel
kursusel hakkasin kandma aga
politseivormi, sest läksin tööle
tipp-poliitikute ja tähtsate riigiasutuste kaitsmise üksusesse.
Eks üheks tööleminemise
põhjuseks oli kindlasti rahapuudus, sest õpetajatest vane-

mad pole kunagi liialt palju
teeninud. Teiseks oli see kindlasti huvitav väljakutse ja
vahetustega töö tundus esialgu õpingute kõrvale sobivat.
Tegelikult läks kahe asja
sobitamine keeruliseks ja
koormus oli hullupööra suur.
Ülikool sai siiski õnnelikult
lõpetatud, misjärel lõpetasin
ka Paikuse Politseikooli.
Millised on Teie tööülesanded presidendi
ihukaisteülemana?
See tähendab, et meie korraldame riigipea ja tema perekonna kaitset. See omakorda
tähendab kaitsemeeskonna
töö juhtimist, tihedat koostööd mitmete ametkondadega, kui me valmistame ette
Vabariigi Presidendi siseriiklikke sõite või välisvisiite.
Kõlab klišeelikult, kuid töö on
vastutusrikas ja huvitav.
Milline on Teie tööpäev?
See sõltub riigipea päevakavast. Päevad aga, nagu me
kõik teame, on väga erinevad.
On päevi, mil võin istuda ainult
kabinetis ning tegeleda paberitööga või lakkamatult telefoniga rääkida. On päevi, mida
me pühendame tervenisti
koolitusele ja väljaõppele. On
päevi, mis kuluvad järjest
koosolekutel istudes, sest
valmistatakse ette mõnda
olulist visiiti või rahvusvahelise
kaaluga üritust. Ning muidugi
on päevi, mil tegelen ainult
otseselt ihukaitsja tööga.
Tavaliselt mahub aga igasse
päeva mõni kild igast eelloetletud asjast. Oluline on siin
hea professionaalne meeskond, sest meie töös ei tee
üksinda midagi. Meeskond on
meil super.
Kuidas õnnestub Teil sedavõrd tiheda graafiku juures
jagada tööd ja perekonnaelu?

kui inimesi?
Õigem oleks öelda, et ma olen
töötanud ja töötan Vabariigi
Presidendi kui institutsiooni
heaks, sest me ei allu otse
presidendile kui konkreetsele
inimesele ega ka presidendi
kantseleile.
Meie töös on tähtis professionaalsus, usaldus ja konfidentsiaalsus. Seetõttu me ei
kommenteeri kaitsealuseid, ei
võrdle neid omavahel ega anna
ka kunagi hinnanguid nende
kohta.
Küll aga võin kinnitada, et
kõik kolm riigipead on olnud ja
on väga erudeeritud inimesed,
kes panustavad väga palju
Eesti riigi ja rahva heaks.
Meenutage, palun, mõnda
eredamat seika oma tööaastatest.
Kõige eredamalt jäävad meelde hetked, kui saame oma
kogemusi jagada kolleegidega
välisriikidest. Eriti suur tunnustus meie tööle on, kui suurriikide ihukaitseteenistused
võtavad meist eeskuju.
Olete saanud Portugali
Vabariigi Teeneteordeni
2006. aastal. Mille eest?
Sain selle ordeni Portugali
presidendi riigivisiidi ajal Eesti
Vabariiki, olin siis tema Eestipoolne ihukaitsja. On protokolliline tava, et riigivisiitide
ajal vahetatakse kingitusi ja
riiklikke teenetemärke. Ju pidas
Portugali president oluliseks
tunnustada minu ja mu kolleegide tööd .
Väga kõrgelt hindan ma
Eesti presidendi antud Kotkaristi V klassi teenetemärki.
Kas vabariigi aastapäev on
Teie jaoks tööpäev või
olete kutsutud külalisena
presidendi vastuvõtule?
Kindlasti on see väga pikk ja
pingeline tööpäev. Tunnistan
ausalt, et ei mäleta, millal ja kas

Foto erakogu
Kas isa jälgedes?
Tööd ja perekonda ei saa
jagada. Need peavad olema
tasakaalus. Muidugi kannatab
ihukaitsja töö puhul mingil
määral perekond. Aga muidugi
on ka meie töös vabu päevi ja
need püüan siis tõesti perele
jätta. Õnneks on mul väga
mõistev abikaasa.
Olete töötanud kõigi kolme
taastatud Eesti Vabariigi
presidendi alluvuses, kui
nii võib öelda? Kas kirjeldaksite lühidalt presidente

ma üldse vabariigi aastapäeval
vaba olen olnud. Olen olnud ka
kutsutud presidendi vastuvõtule, kuid töökohustuste
tõttu ei ole ma saanud seal
osaleda külalisena.
Millised on Teie tulevikuplaanid?
Hetkel ei näe põhjust, et
vahetada töö- või elukohta.
Arvan, et ma olen väärt elama
Haljalas.
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Haljala Valla Sõnumid

Aeg tagasi vaadata, et edasi
minna
Haljala Valla Sõnumite esimene aasta on seljataga
Haljala Valla Sõnumid – ajaleht uue nime, näo ja toimetusega –
on saanud aastaseks. Selle aja jooksul on ilmunud 11
lehenumbrit. Siinkohal on hea korraks tagasi vaadata ja seada
kurssi tulevikuks. Kas need ootused ja eesmärgid, mida aasta
tagasi enda ette seadsime ja millest teidki, head lugejad,
teavitasime, on teostunud, teostumas või sootuks ununenud?
Ühesõnaga – on paras aeg oma senise töö analüüsimiseks,
korrigeerimiseks ning uute sihtide seadmiseks.
Meie esmaseks sooviks oli ja on teha ajalehte, mis kaasaks
kogu valda – seda nii inimeste kui territooriumi osas. Et ta
oleks iga kuu lõpul oodatud ja kõik vallaelanikud võiksid öelda:
see on meie leht. Meile endile tundub, et oleme siinkohal õigel
teel. Esimeste numbrite puhul oli probleeme lehe kohaletoimetamisega, aga nüüd näib Eesti Posti töö paremini
sujuvat.
Oleme püüdnud tuua teieni meie valla tublisid ja
toimekaid inimesi, alustasime külalugudega, oleme püüdnud
ärgitada arutelusid erinevate probleemide lahendamiseks.
Oluliseks peame ka paikkonna aja- ja kultuuriloo kajastamist,
süvendamaks siitkandi rahva meie-tunnet. Üleskutse
igakülgsele koostööle teiega jääb ka edaspidi aktuaalseks.
Seniilmunud lehti sirvides tundub meile, tõsi, et spordi osa
lehes on vähenenud, aga püüame edaspidi selleski plaanis
tasakaalu luua.
Koolilehte oleme Haljala Gümnaasiumis varemgi mitmel
korral püüdnud käima saada; paraku on see pärast paari
numbrit alati ära vajunud. Ei teagi täpselt, kas see on vastutus,
et koolileht vallalehe vahel saab ilmuda ning seeläbi iga
vallakodanikuni jõuab, või eeskuju, mida õpetajatena ees
näitame, igal juhul on praegused noored tegijad väga
innustunud ja meiepoolset abi on neil üha vähem vaja läinud.
Loodetavasti nii jääbki.
Mitte vähem tähtis ei ole meie jaoks ka ajalehe välimus ja
korrektne keelekasutus. Oleme veendunud, et Haljala valla
rahvas väärib ilusat ja sisukat häälekandjat. Seejuures oleme
püüdnud võimalusel säilitada iga meile kirjutanu keelelist
eripära, ilustamata või moonutamata autori sõnastust, aga
seeläbi ka mõtet.
14. jaanuaril kohtusime oma lugejatega Haljala raamatukogus. Et kokkusaamisele kaalu lisada, kutsusime külla Eesti
Päevalehe ajakirjaniku Rein Siku, kellelt palusime ausat ja
õiglast kokkuvõtet ajalehe sisust ja vormist. Päevalehe
tippajakirjaniku hinnang meie lehele oli igati positiivne – ta
söandas kümneid Eesti vallalehti lugenuna pidada Haljala
oma üheks parimaks –, samas tõi ta välja ka mõned vormilist
laadi nõrkused ja tegi mitmeid häid ettepanekuid. Kõik ikka
selleks, et leht edaspidi veel parem saaks. Lähiajal kavandame
kohtumisi oma lugejate ning võimalike kaastöölistega ka
Aasperes, Varangul ja Aukülas.
Lugemiseni!

Tuulepealne maa
Ka siis
unistasid ja armusid noored
pidudel käidi ja tantsiti
Loodi kodud
ja sündisid lapsed
Kuidas siis muidu
saakski nii olla
et üldse veel
olemas oleme
see väike rahvas
siin tuulepealsel
paepealsel
See põlvkond
kelle ellu see tuli
kõik mis oli
võttis argipäeva kui paratamatust
Aga uus põlvkond
need kes pärast „suure juhi“
surma sündisid
läksid taas sügavuti
tõe juurde
ja nendega kaasa
vanemad mehed ja naised
kellel suurem
elutarkus ja -kogemus
Kuid laulud ei läinudki meelest
Lauldi ikka
neid mida laulda ei tohtinud
Järgneb ...

Salme Heinla (2008)

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht, ilmub kord kuus. Tiraaž 1300
Toimetus: Külli Heinla, Kaido Kreintaal, 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
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Külavahelood: AAVIKU
Haljala valla väikseimast,
Aaviku külast, milles praegu elab rahvastikuregistri
andmetel10 inimest, pajatas meile sealne elanik
Aivo Pihel, kes elab Aaviku
külas astast 2000. Aivo
Pihel käib tööl Rakveres ja
talvisel perioodil on ta
elukohaks samuti Rakvere,
samas käib ta tihti ka
kodukülas.
„Aaviku külas võib alaliselt
tõesti elada umbes 10 inimest
ja tegemist on ikka rohkem
vanemate inimestega, kusjuures elab ka nooremaid, kes
käivad tööl linnas või Haljala
vallas. Suuremalt osalt on küla
ku j u n e n u d s u v e - ko d u k s .
Kindlasti on näha tulu-kesi
põlemas ka jõulude aegu.
Elavnemist on näha külas
samuti seoses lume sula-

misega – inimesed tulevad Pärnust, Tallinnast ja Rakverest,
linnamürast eemale. Pea kõigil
on ikka pisike peenar, viljapuud-põõsad, kasvuhoonedki
ja mesilastarud. Naabrid käivad ka suviti omavahel läbi –
tehakse grilliõhtuid, peetakse
koos jaanituld Küsisin Aaviku
küla kohta vanematelt inimestelt, öeldi, et nii kaua kui
mäletatakse, on ikka Aaviku
küla nimi olnud sama.
.Aaviku külas elamise teeb
meeldivaks ilus loodus –
laaned, kus kevaditi ja sügiseti
on suurte linnuparvede
peatumis-paigad, mida on
väga huvitav vaadelda, ja
muidugi loomad – kitsed,
põdrad, rebased, jänesed,
koprad ja ka karu (otsustades
rüüstatud mesitaru järgi).
Lähedus mereni on ca 8 km,
mis pole ka mitte raske jalg-

rattaga sõita.
Muresid vist nagu polegi,
vallavalitsusele muidugi kiidusõnad – talvel on teed väga
hästi hooldatud.
Mind isiklikult tõmbas
tagasi siia, kus on elanud,
koolis käinud ja töötanud mu
vanavanavanemad, vanavanemad ja vanemad, ning eks
enda lapsepõlvemälestused

pärinevad ju Aavikult. Pärast
kolhooside lagunemist kadus
ka suurem elu külast, kuni
aastaid tühjana seisnud majad
hakkasid taas täituma inimestega, aga seekord juba
suvitajatega. Minu mäletamise
järgi olin mina esimene
pääsuke selles rivis, aastal
2000.“

BC Rakvere Tarvase esiviisikus mängib Haljala poiss
Rain Veideman
Haljala poiss, 18-aastane
Rain Veideman on BC
Rakvere Tarvase põhiviisiku tagamängija. Spordihuvilised on saanud mitmel
korral jälgida Raini muljetavaldavat esinemist Rakvere spordihalli korvpalliplatsil. Ka leheveergudel
on Rain saanud vaatamata
oma noorusele juba palju
kiita. Küsisime meiegi
Rainilt keset kiiret koolipäeva mõned küsimused.
Pärast 9. klassi lõppu
läksid õppima Audentese
Erakooli Tallinnas, kuid
tulid tagasi Haljala Gümnaasiumi, et lõpetada siin
12. klass. Miks?
Mind kutsuti Tarvasesse mängima. Korvpallitreener Andres
Sõber oli algselt juba selle
vastu, et Tallinnasse lähen, aga
tahtsin ikka proovida. Ja ei
kahetse. Arvasin, et Tallinnas
on rohkem võimalusi, aga nagu
näha, siis on see võimalus
hoopis Rakveres.
Kuidas on Sinu korvpallikarjäär alguse saanud?
Alustasin väikese poisina, kui
mängisin kodus maja ees
korvpalli koos sõbraga, tänu
kellele ma ka selle alaga
tegelen. Edasi treenisin juba
koolis, Haljalas, siis Rakveres,
Kundas ja lõpuks Tallinnas.
Kuidas hindad oma praegust treenerit?
Ta (Andres Sõber – toim.) on
parim, kes mul on olnud.

Keda pead oma võistkonna parimaks
mängijaks?
Vanameister Kriisat. Tema hoiab meid üleval,
inspireerib. Tänu tema tulekule hakkasimegi
paremini mängima.
Kuidas hindad oma panust Tarvase
võistkonnas?
Tobedamat küsimust ei ole olemas. Ei tea, ei
oska öelda…
Millist mängu pead enda jaoks
parimaks?
Meistriliiga mängu detsembris TÜ/Rocki vastu
Tartus, mille võitsime.
Mis tunne on mängida kodupubliku ees,
kus saalis on palju tuttavaid?
Alguses võttis ikka värisema, aga nüüd on
ülimõnus feeling.
Kes on olnud Sinu eeskujud korvpallis?
Mitte keegi.
BC Tarvase varumängijate pingil on veel
kaks Haljala poissi – Oliver Metsalu ja
Sten Karro. Millisena näed nende
tulevikku?
See oleneb ikka nendest endist.
Millised on Sinu edasised plaanid?
Lõpetan kooli, mängin ühe aasta Rakveres ja
siis välismaale. Pakkumisi on juba olnud, kuid
veel ei taha neid avalikustada. Välismaal on
rohkem võimalusi edasi areneda.
BC Rakvere Tarvase treeneril, Andres
Rain Veideman võistlushoos
Sõberil jagus Raini jaoks ainult kiidusõnu:
„Rain on tubli korvpallipoiss, töökas, väga hea
suhtumisega. Kui meestel (Rain, Oliver, Sten) jätkub töökust ja arukust, võivad nad kaugele jõuda.“
Raini endine kehalise kasvatuse õpetaja ja treener Haljala koolist, Villu Kask sõnas, et Rain pole
oma eesmärkidega kunagi kelkinud, visa töö ja tahtejõuga on ta saavutanud selle, kus ta praegu on.
Raini ema, Marika Veidemani sõnul ei ole Rain spordipisikut saanud oma vanematelt, aga Raini
õde Triin on väiksest saadik võrkpalli mänginud. Kuidas vanemad elavad kaasa poja mängudele?
„Tarva kodumänge käin mina alati vaatamas, isa närvid ei pea vastu, tema vaatab kodus arvutist.
Algul oli küll ärevus sees, kui Rain mängis, kuid nüüd võtan asja rahulikult. Korvpall on ju
meeskonnamäng ja kõik päevad pole vennad. Aga hea tunne on küll, kui mäng õnnestub,“ sõnab
Marika Veideman. „Aktsepteerime seda, millega poeg tegeleb. Näeme, kuidas ta on hingega asja
juures, iga päev käib trennis ning treenib ka iseseisvalt.“

Mälumäng
DETSEMBRIKUU VASTUSED
1. Esku, Vainupea, Käsmu 2. Brasiilia (kohv) ja India (tee) 3. Arnold
Akberg 4. Svetlana Tširkova, vehklemine, Mexico 1968 5. Maidla
6. Irving Berlin „White Christmas“ 7. 1786.a. 8. Siiri Oviir ja Tunne
Kelam 9. Wiru Kadakaõlu 10. Jugapuu Auhinna võitis Raivo Kiis
JAANUARIKUU KÜSIMUSED
1. Haljala Valla Sõnumitel on olnud eelkäijaid. 1980. aastate lõpul
hakkas Viru kolhoos andma välja oma ajalehte, mis tekitas
parajalt skandaali nii julge sisu kui Eestis esmakordse
sinimustvalge kujunduse pärast. Mis nime see leht kandis ja kes
oli toimetaja?
2. Küsime Eesti levinuimat puuliiki, mis hõlmab 38 % meie
metsamaast ja 39 % puistutest.
3. Haljala kihelkonda kuuluva Käsmu küla üks visiitkaarte on
kabeliaias paiknev, skulptor J. Raudsepa poolt 1937 valmistatud
kaunis hauamonument, mis kujutab põlvitavat noort naist. Selle
kuju lasi püstitada Käsmu Laevaomanike Seltsi president Oskar
Tiedemann oma tuberkuloosi surnud tütre mälestuseks.
Monument kannab tütre nime, mida küsimegi.
4. Küllap pakkusid iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused
Tallinnas meile kõigile elamusi. Mis aastal ja kus (riik ja linn)

peetakse järgmine iluuisutamise EM?
5. 19. aprillil 2007 omistas Haljala vallavolikogu valla aukodaniku
tiitli kolmele auväärsele ja teenekale Haljala elanikule. Kes on
need kolm seni ainsat Haljala valla aukodanikku?
6. Peagi saame teada järgmise Ukraina presidendi nime. Praegune
riigipea Viktor Juštšenko on järjekorras neljas. Kes olid iseseisva
Ukraina esimene (ametis 1991-1994) ja teine (1994-2005)
president?
7. Riigi poolt kavandatav koolireform võib jätta Haljalasse taas
põhikooli, nagu see kunagi oli. Mis aastal sai Haljala koolist
keskkool?
8. Raadio 2 aastahiti galal 2009 võidutses Koit Toome lauluga
„Kaugele siit“. Milline laul valiti aga esimeseks aastahitiks
1994.a.? Küsime ka esitajat.
9. Juba mõne nädala pärast peab Haljala rahvamaja oma 25.
sünnipäeva. Kes on hoone arhitekt?
10. Maailma suurim mobiiltelefonide tootja (turuosa 38 %),
Soome majanduse lipulaev Nokia alustas väikese saeveskina
Tamperes 1865. Peatselt koliti Nokia linnakesse Tampere lähedal,
mis andis tänasele hiigelkontsernile nime. Millises linnas asub
Nokia peakorter nüüd?
Vastuseid ootame 15. veebruariks e-posti aadressil
leht@haljala.ee või aadressil Haljala Gümnaasium,
Rakvere mnt 10 (märksõna „Mälumäng”)
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19. jaanuaril 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Kaido Kreintaal, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv,
Margus Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Toomas
Sääsk, Riina Tamberg ja Viivo Võlu.
Istungilt puudus: Tiit Toming.
Otsustati: 1. Suunata Haljala valla 2010. aasta eelarve II
lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 29. jaanuar 2010.a. 2. Kompenseerida 209/2010
õppeaasta II poolaastal Haljala Gümnaasiumi 1.-9. klassi
õpilastele, kelle alaline elukoht Rahvastikuregistri andmetel
on Haljala vald, riigieelarvest koolilõuna kulude katmiseks
eraldatud summa ja tegeliku koolilõuna maksumuse vahe. 3.
Kinnitada enampakkumise tulemused. Tunnistada Roosi
kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumisel
edukaks pakkujaks Alar Lahi ja Nelgi kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumisel edukaks pakkujaks
Helve Lahi. 4. Koormata Haljala vallale kuuluvatele Roosi ja
Tulbi kinnistule teeservituut tagamaks juurdepääsutee Astri,
Tulbi ja Kivivare kinnistutele. 5. Kinnitada alates 01.02.2010
kuni 31.12.2010. vallavanem Leo Aadeli kuupalgamääraks
21 600 krooni, mis on varem kinnitatud palgamäärast 10%
madalam. 6. Kinnitada alates 01.02.2010 kuni 31.12.2010.
volikogu esimehe Margus Punase ametipalgaks 5400 krooni,
mis on varem kinnitatud palgamäärast 10% madalam. 7.
Muudeti Haljala Vallavolikogu 19. juuni 2007.a määrust nr 32
„Haljala valla koolieelse munitsipaallasteasutuse
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse
kehtestamine“. Vanemad tasuvad Haljala Lasteaia kulude
vanemate poolt kaetavat osa 11 kuu eest kalendriaastas. 8.
Kinnitati Haljala valla ametiasutuse struktuur, teenistujate
koosseis ja ametinimetused. 9. Muudeti Haljala Vallavolikogu
18. novembri 2008.a määrust nr 62 „Riigihangete
korraldamise kord“. 10. Muudeti Haljala alevikus Rakvere
mnt 23 b katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaast
tootmismaaks. 11. Esitada Haljala Rahvamaja nõukogusse
volikogu esindajaks Merle Eberhart ja Peeter Orgmets. 12.
Muudeti Haljala Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni
koosseisu arvates komisjonist välja endise noorsootöötaja
Gerttu Aaviku ja nimetades uueks komisjoni liikmeks
noorsootöötaja Greete Tominga.
Volikogu päevakorrast jäi välja Aasta Tegija ja Teo aunimetuse
määramine. Haljala Gümnaasiumi õpilased esitasid Aasta
Teo kandidaadiks Haljala Gümnaasiumi Õpetaja autähise
idee. Kuna Aasta Tegija ja Teo statuut näeb ette, et isikut,
kellele on juba aunimetus omistatud ei saa kolme aasta
jooksul uuesti esitada kandidaadiks. Haljala Gümnaasiumile
omistati Aasta Teo aunimetus 2008.aastal raamatu
„Okkakese lood“ ilmumise eest. Rohkem Aasta Tegija ja Teo
kandidaate ei esitatud.

Aadresside korrastamisest
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a määrusele nr
251 „Aadressiandmete süsteem” tuleb kogu vabariigis korrastada
aadressiandmed. Kohalike omavalitsuste jaoks toob uus
süsteem kaasa vajaduse korrastada maaüksuste, hoonete ja
korterite koha-aadressid vastavalt eelmainitud määruse
nõuetega. Haljala vallas on probleemseteks kohtadeks Aaspere
ja Essu küla, kus täna on suur segadus adresseerimisega.
Tiheasustus aladel on vajalik maaüksuste lähiaadressid määrata
tema lähedal asuva tänava (liikluspindade) järgi. Vastavalt
kohanimeseadusele määratakse Aaspere külas asuvatele
liikluspindadele nimeks Trahteri tee ja Tamme tee ning Essu külas
asuvatele liikluspindadele nimeks Pargi tänav, Antsu tänav Mõisa
tänav ja Tammispea tee. Tänase seisuga on Haljala alevikus palju
selliseid maaüksuseid/kinnistuid, mille lähiaadress ei ole
määratud mitte liikluspinna järgi, vaid on valdavalt endise
talunime või mõne muu tähendusega. Paigast on ära ka
liikluspindade järgi määratud aadresside numeratsioon.
Elanike jaoks toob aadresside korrastamine kaasa mõningaid
ebamugavusi, kuid pikemas perspektiivis saab adresseerimise
süsteem selgemaks ning aitab pigem inimeste igapäevaelule
kaasa. Aadresside määramise põhieesmärk on tagada, et
adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav. Loogiliselt määratud
aadress tagab, et ka eluliselt tähtsad üksused nagu kiirabi ja
päästeteenistus jõuavad kriisiolukorras sihtkohta kiiremini
kohale.
Seoses aadressiandmete korrastustöödega saavad Aaspere
ja Essu elanikud omale konkreetse aadressi. Näide: Aaspere külas
katastriüksuse nimetusega Aaspere maja 1 aadressiks saab Trahteri tee 3.
Maakatastris ja ehitisregistris saab katastriüksuse nimeks Trahteri tee 3.
Majas nr 1 korteris nr 2 elavate inimeste uueks aadressiks saab Trahteri tee
3-2, Aaspere küla, Haljala vald 45302 Lääne-Virumaa.
Haljala alevikus on eesmärgiks nimetada maaüksuste
lähiaadressid liikluspindade järgi. Alevikku ei tohi jääda ühtegi
lähiaadressi (kinnistu nimi), mis ei oleks määratud liikluspinna
järgi. Näiteks täna asub Võsu maantee ääres katastriüksus
nimega “Lageda” kinnistu, mis pärast korrastustöid saab
lähiaadressiks “Võsu mnt 32” jne. Kodanikule toob aadresside
korrastamine kaasa kohustuse teatada teenusepakkujatele uus
aadress (nt mobiilioperaator, ajalehed/ajakirjad, samuti tuleb
paigalda majale uus nr jne). Vallavalitsus registreerib aadressi
muutuse maakatastris ja kinnistusraamatus, teeb vajadusel
muudatuse elanikeregistris, maamaksuregistris, jäätmeregistris
ja ehitisregistris. Kodanikele, kelle aadress muutub, saadab vald
koju kirjaliku teate. Palun igal inimesel, kellel tekkib küsimusi,
tulla läbi vallamajast või helistada tel 3278231 ja uurida oma
aadressi kohta.
Kaja Roolaht, maakorraldaja

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 16.12.2009.a.
1. Suunati toetust vajav isik valla poolt osaliselt finantseeritavale
hooldekodu kohale. 2. Otsustati ütelda korraliselt üles tähtajatud
üürilepingud 3. Väljastati kasutusluba Taisto Toigeri omandis
olevale Haljala alevikus Uus tn 26a kinnistule püstitatud
üksikelamule. 4. Kehtestati alates 01.01.2010.a Haljala Rahvamajas tegutseva kitarriringi õppetasu määraks 25 krooni üks kord
ja trummiringi õppetasu määraks 50 krooni üks kord. 5. Kanti
maha Varangu Raamatukogu valduses olevad kasutamiskõlbmatuks muutunud raamatud kokku 322 eksemplari.
Haljala Vallavalitsuse istungil 21.12.2009.a.
1. Anti nõusolek loobuda alaealiste laste nimel pärandvara
vastuvõtmisest. 2. Määrati toimetulekutoetused
üheteistkümnele toetust vajavatele isikutele kokku summas 19
352 krooni, üksikvanema toetus neljale toetust vajavale isikule
kokku summas 800 krooni ja ühekordsed sotsiaaltoetused
kolmeteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 18 746
krooni. 3. Määrati sünnitoetus 3000 krooni neljale lapse sünni
registreerinud lapsevanematele. 4. Arutati sotsiaalkomisjoni
ettepanekut lasteaia võlgnevuste likvideerimise kohta.
Vallavalitsus otsustas teha lasteaia juhatajale ülesandeks teha
tõhusamalt tööd võlgnevuste likvideerimiseks ning alustada 01.
jaanuarist 2010.a viiviste arvestamist kõikide valla poolt
esitatavate arvete mitteõigeaegsete laekumiste osas. 5.
Korrastati raamatupidamises põhivara arvestust valla omandis
olevate teede ja tänavate osa ning kinnitati valla omandis olevate
teede ja tänavate pikkused ja maksumus. Valla omandis on teid ja
tänavaid kokku 59019 meetrit. 6. Haljala valla 2010 aasta eelarve
eelnõule kohaselt määrati 2010. a eeldatavad tegevuskulude
arvestuslikud maksumused Haljala valla haridusasutustes
vastavalt: Haljala Gümnaasium - 973 krooni kuus, Haljala
Lasteaed - 2 460 krooni kuus. 7. Väljastati ehitusluba Viru Õlu
AS`ile 112 m pikkuse gaasitorustiku paigaldamiseks Haljala
alevikus. 8. Määratai Haljala valla omandis oleva Aaspere külas
asuva spordiväljaku juurde moodustatava katastriüksuse
suuruseks 4653m² ja lähi-aadressiks Mänguväljak, Aaspere küla.
9. Muudeti Haljala Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu ja kinnitati
Jüri Sikkuti asemel uueks hoolekogu liikmeks vallavolikogu
esindajana Epp Orgmets. 10. Tehti volikogule ettepanek
kinnitada Roosi ja Nelgi kinnistute enampakkumise tulemused.
Haljala Vallavalitsuse istungil 08.01.2010.a.
1. Anti nõusolek AS-le Viru Õlu vee erikasutusloa väljastamiseks
AS Viru Õlu ja vee-ettevõtja vahelise ettevõtte heitvete käitlemise
lepingu sõlmimisel. 2. Otsustati korraldada programmi
„Maakondlik ,Lääne-Viru” raames rahastatud projektide
teostamiseks lihtmenetlusega hanked „Projekteerimistööd
Haljala alevik, Rakvere mnt 19a hoone, rekonstrueerimiseks
jäätmejaamana” ja „Ohtlike jäätmete kogumine Haljala valla
elanikelt” ning Haljala aleviku tiikide elustiku tervendamine“.
3. Nõustuti Varangu külas Leevikese katastriüksuse, suurusega 1
650 m², erastamisega kaasomandisse kinnistul asuvate hoonete
omanikele. 4. Tehti volikogule ettepanek muuta Rakvere mnt 23b
asuva 2289 m² suuruse, katastriüksuse senist sihtotstarvet: 100%
maatulundusmaa ja määrata uueks sihtotstarbeks 100%

Maamaksu tasumisel on
muudatusi
Alates 1. jaanuarist 2010. a. hakkas kehtima Maamaksuseaduse
muudatus, millega kehtestatakse järgmised muudatused:
1. Muudeti maamaksu tasumise tähtpäevi. Senise summa
kolmeks osaks jagamise ja kolme tähtpäeva asemel on nüüd kaks
tähtpäeva. Kuni 1000- kroonine maamaks tasutakse 31. märtsiks.
Maamaksust, mis ületab 1000 krooni, tasutakse 31. märtsiks
vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud osa
maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
2. Maksuteate väljastamise aeg tuuakse varasemaks. Maksu- ja
Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele
kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.
3. Tõsteti maamaksu määramise alampiiri. Maamaksu ei määrata
ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 50 krooni.
4. Maksumaksja, kes ei ole maamaksuteadet 25. veebruariks
kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama
Maksu- ja Tolliametit telefonil 8800816. Uue maksuteate
saamiseks pöörduda Maksu- ja Tolliameti Rakvere
teeninduskohta Laada tn 4A, tel 676 3542, 676 3543, e-maili
aadress rakvere[at]emta.ee.
5. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse kasutajale, kes on teatanud
oma e-posti aadressi, toimetatakse maamaksuteade kätte
elektrooniliselt e-maksuameti kaudu.
6. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja
maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on maa
omanik või kasutaja. Enam ei saadeta uusi maamaksuteateid
isikutele, kes maksustamisperioodi kestel on saanud maa
omanikuks või kasutajaks. Maamaksusumma hüvitavad
tehingupooled omavahelisel kokkuleppel.
2010.a. kehtivad samad maamaksu määrad.
Maamaksust on vabastatud Haljala valla elanike registrisse
kantud represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isik tema
kasutuses olevalt Haljala vallas asuvalt elamumaalt kuni 1,0 ha
ulatuses tingimusel, et maakasutaja ei saa maa kasutusõiguse
alusel rendi- ja üüritulu. Täiendava informatsiooni saamiseks
pöörduda Haljala Vallavalitsusse.
Kaja Roolaht, maakorraldaja
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tootmismaa. 5. Väljastati raieluba puude raideks Rakvere mnt 3
ja Tallinna mnt 13 kinnistutel. 6. Muudeti Rakvere mnt 3 asuvate
äriruumide üürimäära ajavahemikuks 01.03.2010.a kuni
31.12.2010.a 7. Tunnistati lihtmenetlusega riigihanke
„Koristusteenuse osutamine“ edukaks pakkumuseks
pakkumuste hindamise kriteeriumi kohaselt Clean Up OÜ
esitatud pakkumus, maksumusega 48 990 krooni (ilma
käibemaksuta) kuus. 8. Tehti volikogule ettepanek koormata seni
valla omandis olevad Võle külas asuvad kinnistud Roosi ja Tulbi
teeservituudiga naaberkinnistute kasuks, et tagada kinnistute
võõrandamise korral kinnistule takistusteta juurdepääs. 9.
Otsustati võtta Haljala valla 2009 aasta eelarvesse
sihtotstarbeliselt laekunud toetused: Lääne-Viru Maavalitsuselt
hajaasustuse veeprogrammi toetamiseks 30 000 krooni,
Rahandusministeeriumilt õppelaenu põhiosa ja erisoodustusmaksude tasumiseks 1 077 krooni, riigieelarvest Tasandusfondi
toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavalt 1 093 krooni, SA-lt
Keskkonnainvesteeringute Keskus 64 080 krooni suvise tiikide
puhastamise projekti kulude katmiseks. 10. Kehtestati 2010.a
makstavate sotsiaaltoetuste määrad, mis jäid eelmise aasta
tasemele, alljärgnevalt: 1) esmakordselt koolimineva lapse
toetus 300 krooni lapse kohta; 2) sünnitoetus 3 000 krooni lapse
kohta; 3) perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetus 1
000 krooni lapse kohta kuus; 4) hooldajatoetus 18-aastase ja
vanema sügava puudega inimese hooldajale 400 krooni kuus; 5)
hooldajatoetus 18-aastase ja vanema raske puudega inimese
hooldajale 240 krooni kuus; 6) hooldajatoetus 3-16 aastase
keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale
või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse
kasvatamise tõttu, 300 krooni kuus. 11. Esitati volikogule
ettepanek muuta Haljala Lasteaias vanemate poolt kaetava osa
maksmise määrust selliselt, et lapsevanemad tasuvad
kohamaksu 11 kuul aastas. 12. Esitati volikogule kinnitamiseks
Haljala valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis (vt
lisaks Haljala valla kodulehelt www.haljala.ee). 13. Kiideti heaks ja
esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla 2010 aasta eelarve
eelnõu kogumahuga 46 805 535 krooni. 14. Kinnitati vallavanema
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise piirmääraks,
esitatud sõidupäeviku alusel, kuni 4000 krooni kuus.
Haljala Vallavalitsuse istungil 13.01.2010.a.
1. Väljastati ehitusload: Tammis PM OÜ`le teraviljakuivati
püstitamiseks Haljala vallas Essu külas asuvale Tammise
kinnistule, Silver Vaade`le Vanamõisa külas Adolfi kinnistul asuva
tootmishoone rekonstrueerimiseks ja Õie Reineberg'le
puurkaevu rajamiseks Aaspere külas asuvale Nurme kinnistule. 2.
Väljastati raieluba puude raideks Haljala Kalmistul ja Haljala
Kirikuaias. 3. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange
„Audiitor-teenus Haljala valla 2009 kuni 2012 majandusaastate
auditeerimiseks“. 4. Seoses juubelisünnipäevadega otsustati
premeerida Haljala Gümnaasiumi õpetajaid Aili Biirerit ja Maret
Kivisaart ning eraldati selleks raha vallaeelarve reservfondist. 5.
Määrati Haljala vallas Aaspere külas asuvatele liikluspindadele
kohanimed: Trahteri tee ja Tamme tee ning Essu külas asuvatele
liikluspindadele kohanimed Tammispea tee, Pargi tänav, Mõisa
tänav ja Antsu tänav. (vt skeemid lk. 1, lisaks loe artikkel
„Aadresside korrastamisest“ või Haljala valla kodulehelt
www.haljala.ee).

Kommentaar
Itaallasest ärimees
hr. Guerrini Massimo tõi
välja suurejoonelised
äriplaanid, mis on kavas
lähitulevikus ellu viia.
Millised need on ja mida
toob see kaasa valla elanikele?
Haljala valla majandusspetsialist Marko Teiva:
Hr Massimo esitas üldplaneeringu koostamisel vallavalitsusele ettepaneku muuta viie talle kuuluva kinnistu
sihtotstarvet, st. muuta maatulundusmaa äri- ja tootmismaaks. Kinnistud asuvad Vanamõisas külas ja selle sooviga on
üldplaneeringu koostamisel arvestatud. Hr Massimo esitas
juunis 2009.a avalduse Haljala Vallavalitsusele detailplaneeringu koostamiseks lähteülesande saamiseks, et
arendada samadel kinnistutel elamumajandust, puhkeala,
vabaajakeskus-kontsertmaja, lao- ja büroopindu, välja ehitada
tankla-söögikoht-motell ja autoteeninduspunkt. Haljala
vallavalitsusel on võimalik lähteülesanne väljastada pärast
valla üldplaneeringu kehtestamist.
Samuti on hr Massimo küsinud Haljala valla seisukohta
ideele rajada lennurada väikelennukite tarbeks, samuti
arendada välja tuulepark. Vallavalitsus ei ole põhimõtteliselt
arendustegevuse vastu, kui see on kooskõlas seadusandluse ja
teiste kehtivate õigusaktidega. Tänase seisuga võib käsitleda
hr Massimo ettepanekuid ideedena, mida tuleb hakata
koostöös vallarahvaga arutama – millises mahus, kuidas ja mil
määral on võimlik neid ellu viia. Ideed on osaliselt pandud ka
paberile eelprojektidena ning huvilistel on nende võimalik
tutvuda vallamajas. Ideed on julged, kaugele tulevikku
vaatavad ning muudaksid kindlasti põhjalikult Haljala valla
tänast imagot.
Minu arvates muutub Haljala valla olemus ja elukorraldus
lähima 10-20-aastaga põhjalikult, seda seoses uue RakvereHaljala maantee ja Tallinn-Peterburi kiirmaantee rajamisega
ning neid toetavate tugimaanteede ehitusega. Uute rajatavate
liiklussõlmede lähistele on planeeritud logistikakeskusi,
büroopindu ja tootmisalasid, mis peaksid tulevikus looma
juurde sadu töökohti. Mitmed maanteedega piirnevate
kinnistute omanikud ja kinnistute ostmisest huvitatud isikud
on käinud vallas uurimas üldplaneeringu järgseid ehitusõigusi
eesmärgiga saada teada, kui suuri, kui kõrgeid ja millisest
materjalist hooneid on lubatud ehitada. Julgemad neist on
alustamas juba detailplaneeringute koostamisega.
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Haljala Valla Sõnumid

Haljala lugu
Sõda hakkas sõitemaie, vaenuvanker veeremaie…
Tänavu möödub 300 aastat
„vana hea Rootsi aja“ lõpust meie maal – Põhjasõja käigus liideti Eesti (ja
enamik Läti aladest) 1710.
a. Vene tsaaririigiga, algas
esimene Vene aeg meie
ajaloos. Mida tähendasid
need saatuslikud aastad
Haljala kihelkonnale?
Vaevalt oli 1695-1697.a. meie
maad laastanud Suur näljaaeg
järele andnud, kui idast hakkas
veerema sõjavanker. Et Rootsi
suurriigile surmahoopi andma
valmistuv Vene tsaar Peeter I
koondas oma peavägesid
rootslaste poolt hästi kindlustatud Narva alla, langes ränk
koorem esimeses järjekorras
Virumaale – nagu korduvalt
meie ajaloos. Siinne aadelkond

püüdis organiseerida talupoegadest maakaitseväge, ent
talurahvas oli loid lippude alla
tulema. Siiski saadi 1700.a.
sügiseks kokku paarsada püsside ja vikatitega relvastatud
talupoega Viru-Jaagupi, Simuna, Kadrina ja Haljala kihelkonnast. See vägi kogunes venelaste ootel Sämi jõele, mida
peeti omamoodi looduslikuks
tõkkeks. Siiski ei ulatunud Vene
vägede rünnakud Põhjasõja
esimestel aastatel Virumaa
lääneossa, küll aga rüüstati
Jõhvi ja Purtse ümbruses.
Ometi on 1700.a. sügis
oluline ka Haljala kihelkonna
jaoks. Nimelt koondusid Rootsi
peajõud novembris 1700
Rakvere alla, et oodata Pärnu
kaudu saabuvat noort kuningat
Karl XII. Valmistuti võitluseks

Kuupilt

Narva pärast. Rootsi väeosad
paigutati ümbruskonna küladesse ja nii tuli Haljala kihelkonnalgi anda oma panus kuninglike vägede ülalpidamisse.
Haljala pastoraadis leidsid
peavarju Rootsi ohvitserid,
pastoraadi rehe alla mahutati
50 hobust. Kuninglik ihukaitse
ratsarügement paiknes Idavere
ja Maheda (tollase nimega
Maidla) külas, ülejäänud ratsavägi Veltsis. Kindral Dahli rügement peatus Lihulõpes ja Kisuveres, Soome suurtükivägi Läsnal. Vägede toitlustamine oli
jagatud kõigi kihelkonna mõisate vahel. Lisaks toitlustamisele langes siinsete mõisate talurahvale küüdikohustus
– tuli vedada nii toidumoona
kui sõjavarustust. On teada
põgenemisi nii küüti ajamise
kui väkkevärbamise eest.
Et suur osa Rootsi vägede
varustusest saabus Käsmu
sadamasse ja vajas kiiremas
korras Rakverre toimetamist,

sai Haljala kihelkonna aadel
strateegilise ülesande – rajada
otsetee Käsmust Rakverre.
Nõnda kamandatigi siitkandi
talurahvas kirveste-labidate ja
hobuvankritega 1700.a. sügisel ehitama teed, mida täna
tunneme Rakvere-Võsu maanteena. Toonane tee ei kulgenud, tõsi, kaugeltki nii sirgjooneliselt kui praegu. Võsult
liikus tee algul Esku poole,
põikas seejärel läbi Villandi ja
Metsiku külade ning seejärel
ligikaudu mööda hilisemalt
joont Haljala suunas. Võsu ja
Esku vahelisel soisel alal olevat
tee alus kindlustatud palkidega. Tee valmis, rakendati
2000 küüthobust kogu kihelkonnast moona Käsmust ära
tooma. Toonaste sündmuste
mälestu sena seisab t änag i
Sagadi ja Villandi vahel maantee ääres suur lapiku pinnaga
rändrahn – nõndanimetatud
Kuningakivi –, millel kuningas
rahvapärimuse järg i o levat

Jaanuar 2010

Kuningas Karl XII (1682-1718)
keha kinnitanud.
Rootsi sõjaajaloo hiilgavamaid võite Vene vägede üle
Narva all 19. novembril 1700

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
19.02 kell 20.00. Haljala Rahvamaja 25. sünnipäevapidu
23.02 kell 12.00. Gümnaasiumi Vabariigi Aastapäeva aktuskontsert
26.02 kell 19.00. Pärnu Endlateatri külalisetendus
“Testosteroon". NB! lastele alla 16. eluaasta mittesoovitatav!
28.02 Folkloorifestivali Baltica 2010 ülevaatus
AASPERE KÜLAKODA
20.02 kell 11.00 "Värvide mõju keha ja vaimu tasakaalu hoidmisel"
Lektor TLÜ õppejõd Elene Espe. Soovijad saavad koolitustõendi.
Osalustasu 25 kr. Registreerimine tel 3550588; 53864539
16.02 kell 15.00 Vastlapäeva tähistamine. Vastlasupp ja kuklid.
Registreeri tel 3250588; 53864539 (supi ja kuklite arvu jaoks)

Tervist taga nõudmas?!

Sport
*Uusaastaturniirist korvpallis võttis osa kuus võistkonda –
SK Aaspere, RLV Massive 2, Team Ghost 88, Rakvere Spordikool/Tarvas, RLV Massive 1 ja GK Ehitus/Seesam Kindlustus.
Turniiri võitis Team Ghost 88, II koha sai Rakvere Spordikool/Tarvas ja III koha SK Aaspere.
Mängude vaheajal toimus ka sopsuvõistlus, mille võitis Alari
Uusmann. Teiseks tuli Toomas Kiis ja kolmandaks Gert
Koovits.
*Haljala koroonaturniiri
I etapi paremad: Vaiko Saar, Karlis Strazdin, Ants Reinik
II etapi paremad: Karlis Strazdin, Vaiko Saar, Kalev Erik
III etapi paremad. Aivar Strazdin, Vaiko Saar, Karlis Aas
Paremusjärjestus pärast III etappi:
1. Vaiko Saar 56 p.
2. Karlis Strazdin 51 p.
3. Kalev Erik 43,5 p.
4-5. Karlis Aas 40,5 p., 4-5. Marge Saun 40,5 p., 6. Aleks
Strazdin 38 p., 7. Eivo Kams 37,5 p., 8. Aivar Strazdin 36 p.,
9. Erna Kams 31,5 p., 10. Tarmo Nuija 27,5 p.,11. Jüri
Mändmets 25 p., 12. Edgar Sikka 21 p., 13. Ants Reinik 17 p.,
14. Veiko Salak 15 p., 15-16. Vello Uukivi 8 p., 15-16. Tõnis
Sääsk 8 p.,
*Haljala lauatenniseturniiri I etapi paremad: Tarmo
Kustola, Raivo Siispool, Tõnu Ploom.

Palun tule minu sünnipäevale !
19. veebruaril k.a. tähistan ma oma 25. sünnipäeva. Pidu algab kell 8
õhtul. Sünnipäeva kontserdikava kannab pealkirja „Segadus sünnipäeval“. Segaduses võib ju igasuguseid asju juhtuda. Näiteks võivad
sassi minna esinejate kostüümid, tekstid ning laulunoodid, ja siis võib
juhtuda nii, et tantsijad peavad hakkama laulma ja vastupidi.
Pärast kontserti palun ma kõiki väikesesse saali tantsima.
Tantsumuusikat mängivad sünnipäeval minu enda tantsuansamblid
„MPS“ , „MusaBox“ ja „Ansambel“.
Kaasa võta sõber, hea tuju ja väike kingitus ka! Tule kindlasti !
Kohtumiseni!
Sinu Rahvamaja

Prügiveo arvete tasumata jätmisel
peatatakse jäätmevedu
Tuletame meelde Ragn-Sells AS klientidele, et arvete tasumata jätmise
korral peatatakse jäätmevedu, ning peale arvete tasumist esitatakse
hinnakirja alusel jäätmeveo taasalustamistasu 120.00 EEK. Klientidele,
kellel on tekkinud võlgnevus ja selle tagajärjel jäätmevedu ei toimu,
pakume võimalust ilma lisakuluta taastada jäätmevedu. Selleks palume
peale võlgnevuse likvideerimist (enne 28.02.2010), võtta ühendust
Ragn-Sells AS klienditeenindusega telefonitsi 15 155 või elektrooniliselt
virumaa@ragnsells.ee.
Ragn-Sells AS

Kohanimede määramine Aaspere ja Essu külas Loe lisaks lk. 3 artiklit „Aadresside
korrastamisest” ja vallavalitsuse otsust 13.01.2010

jättis meie kodukoha sõjasündmustest mõneks ajaks
rahule. Aga mitte kauaks…
Järgneb veebruarikuu lehes

Õnnitleme vanemaid...
Mairo Arusoo

29.12.2009

... ja sünnipäevalapsi!
96
Helmi Tamberg
90
Ellen Lassur
88
Agnes Udikas
87
Alma Raamat
85
Endel Toomsalu
83
Linda Tartu
81
Elve Margat
75
Maire Kibin
Eha Pilt
65
Lea Altmäe
60
Aita Mitt
Hermann Sepp
Anne Karming
55
Arts Juur
Alla Säkk
Lembit Kirsipu
Meie
hulgast
on
lahkunud ...

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

11. veebruar

Kõldu

28. veebruar

Haljala

25. veebruar

Kavastu

23. veebruar

Essu

19. veebruar

Aaspere

14. veebruar

Haljala

12. veebruar

Sauste

10. veebruar
23. veebruar

Haljala
Pehka

17. veebruar

Haljala

16. veebruar
16. veebruar
20. veebruar

Haljala
Aaspere
Varangu

13. veebruar
17. veebruar
21. veebruar

Aaspere
Kisuvere
Idavere

Maret Hinnov
06.12.1934 – 16.12.2009
Edgar Lehiste
17.11.1925 – 20.12.2009
Viktor Sergijenko
08.08.1935 – 26.12.2009
Väino Ehasalu
07.02.1933 – 14.01.2010
Elvi Saar
30.03.1933 – 18.01.2010

Avatud on eriarve kalmistu
piirdeaia renoveerimiseks
Avatud on Haljala kalmistu piirdeaia renoveerimise eriarve.
Eriarvele laekunud annetusi kasutatakse Haljala kalmistu
piirdeaia renoveerimis-, hooldus- ja korrastustööde
finantseerimiseks. Haljala Vallavalitsuse eriarve number on
10502001693001 SEB pangas.

Tasuta küttepuud
Haljala Vallavalitsus annab võimaluse soovijatel teha tasuta
küttepuid Essu külas Pargi tänava äärselt alalt. Raiejäätmed
ja oksad tuleb raie teostajal likvideerida.
Soovijatel palun helistada maakorraldajale tel 3278231.
Kaja Roolaht, maakorraldaja

