Nr 4 (128)
Seoses vallavolikogu ja vallavalitsuse
ühiskoolitusega on kolmapäeval, 05. mail
vallamaja suletud ja vastuvõttu ei toimu.
Vabandame
14. aprillist kuni sügisvihmade saabumiseni
on Eestis tuleohtlik aeg, kulupõletamine on
kõikjal rangelt keelatud ning lõkete
põletamisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid
ja KOV õigusakte.

Aaspere raamatukogus saab
tutvuda Harald Kadari mälestustega
Aeg möödub, igavik jääb (Vergilius)
Minevik saab püsida mälus, kui keegi on oma mälestused ja
mälestuste mälestused kirja pannud. Aaspere kandis on
niisuguseks meheks olnud Harald Kadari (14.07.191110.12.2000), pärit Kavastu küla Kubjarahva talust, mille ajalugu
ta teadis 1680. aastast alates. Ta töötas arhitektina ja
pensionile jäädes koostas oma sünnikoha ajaloo-,
etnograafia-, asustuse-, keele- ja kultuuriloo alaseid
ülevaateid. Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus on
hoiul 13 Harald Kadari käsikirja, millest nüüd on Aaspere
raamatukogus köidetud koopiad. Raha selleks saime Kohaliku
Omaalgatuse Programmist. Nõnda on soovijail võimalus
tutvuda väga põhjaliku Kavastu ja Kõldu küla ajalooga,
kohalike murdesõnadega, mängudega-tantsudega, rahvameditsiiniga, elu-oluga vanasti, seltsieluga, koolide ajalooga,
põlistalude ja nende elanike kirjeldustega. Oskuslikult on üles
joonistatud vanad talud, tööriistad, talude plaanid jm.
Käsikirjad on kasutamiseks raamatukogus ja neid ei laenutata.
Kaia Kaljuvee, Aaspere raamatukogu juhataja

Talgupäev muudab valla
puhtamaks!
Talgud olid Eesti talupojakultuuris ühine ettevõtmine millegi
ärategemiseks, selleks kaasati rohkem tööjõudu, kui seda oli
ühel perel ja talgud kestsid ühe päeva. Kodanikualgatuse
Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena toimub laupäeval, 1. mail
2010 üle-eestiline talgupäev. Sel päeval on kõik eestimaalased
oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgutel, et
vajalikud heakorratööd ühisel jõul ära teha.
Talgud toimuvad reeglina kevadel, mil sulanud hangede alt
on välja ilmunud talve jooksul kogunenud prügi ja mustus.
Võimalus oma küla- ja heakorratalgud korraldada ning abilisi ja
sõpru appi kutsuda on aga igal inimesel, korteriühistul ja
ettevõttel, olgu vajalikuks tegevuseks siis üheskoos
koristamine, riisumine, lammutamine, istutamine,
kaunistamine, mõtlemine või midagi muud.
Vallavalitsus kutsub kõiki vallaelanikke, korteriühistuid ja ettevõtteid korraldama oma territooriumil
heakorratalguid, et elu ja keskkond meie ümber oleks
puhtam ja parem. Vallaametnikud istutavad sel puhul 30.
aprillil gümnaasiumi puhke- ja virgestusalale kuuseistikuid, et
luua roheline keskkond meie tulevastele põlvedele.
Leo Aadel, vallavanem
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Veerand sajandit viimasest koolikellast
28 aastat tagasi, sügisel 1982,
asus vastavatud Haljala
Keskkooli 9. klassis õppima 12
tüdrukut ja 4 poissi – osa
nendest Haljala koolist, aga ka
Võsult ja Annikverest.
16. aprillil olid toonase
Haljala Keskkooli I lennu
(1985.a.), tänasega niisiis juba
Haljala Gümnaasiumi hõbelennu
(nõnda nimetame koolilõpu
25. aastapäeva) lõpetanud ja
kõik kooli vilistlased kutsutud
pidulikule üritusele – Jaagu
päeva peole Haljala rahvamajas. Hõbelennust olid kohale saanud tulla vaid kaks, Ülle
Martinson ja Kuno Kuusemets.
Peale pidulikku kontserti saime
I lennu vilistlaste ja klassijuhataja Külli Heinlaga kokku,
et meenutada kooliaega.
Viimasest kokkusaamisest
on möödas viis aastat. „Tihti
me kokku ei saa. Eriti viimasel
ajal. Aga ikka teame, kus keegi
on ja mida teeb,“ sõnab Ülle
Martinson.
Klassis oli neli poissi ja 12
tüdrukut. „Ega see huvitav ei
olnud, et poisse nii vähe oli,“
naerab Kuno Kuusemets.
„Tüdrukutele tegime ikka
naistepäevaks kingitusi ja
viisime lilli.“ Aga meestepäev?
Selle küsimuse peale jäädakse
mõtlema ja Ülle sõnul ei tule
muud meelde, kui et poisid
käisid tüdrukutele närvidele,
olid kohe sellised kiuslikud.
„Eks me tegime ikka oma
klassijuhatajale palju peavalu,“
on Ülle Martinson murelik.
„Kord jäime bioloogia tundi
hiljaks – ostsime apteegist
piparmündikomme, vietnami
salvi ja hakkasime neid jagama.
Kellele see siis meeldib… Ja
lõpuks tuli sellest selline
pahandus, et lausa vanemad
kutsuti kooli. Kord jällegi tõi

Seisavad vasakult: Pille Noorlind, Ülle Martison, Lili Rahkema, Amor Nurme, Jaanus Veber, Kuno Kuusemets, Ülle
Põdra, Maie Kuorti
Istuvad vasakult: Kirsti Käiväräinen, Imbi Piiskoppel, Anne Norlind, klassijuhataja Külli Heinla, Pille-Riin Tude,
Ulvi Randoja, Sirly Neudorf
Pildilt puuduvad Jaak Jõe ja Aive Veski
Kuno varakevadel vaskussi
kooli. Uss hakkas soojas
ruumis elama, see pandi vene
keele õpetajale laua peale.“
Klassijuhatajal pahandust hilinemiste päras ei meenu, küll
aga oli tema sõnul probleemiks
11. klassis (tollal lõpuklassis)
laupäevane puudumine (siis oli
laupäev teatavasti koolipäev).
„Ei julgenud laupäeviti õpetajate tuppa minnagi, sest kolleegid pahandasid, et jälle on
abituuriumis palju puudujaid,“
meenutab Heinla.
Külli Heinla meenutab oma kasvandikke
naeratusega. „16 noort
inimest alustas oma
keskkooliteed, mina ise
esimest aastat Haljala
koolis. Küll mitte esimest tööaastat, aga olin
õpetajatöös üpris alguses ning tagantjärele
mõeldes tundub, et küll

Jaanus ja Amor – olid tublid
korvpallurid, Jaak suusatas.
Mee-nub ka 10. klassi LätiLeedu lõpuekskursioon. Peale
9. klassi nautisime Peterburi
(tollal Leningradi) vaatamisväärsusi. Lõpuklassis käisime
ka Moskvas.“
23. juunil 1985. aastal
kinkis Haljala Keskkooli I lend
oma lõpuaktusel koolile lipu,
mille nad ise kavandasid,
teostas Haljalas elav rõivakunstnik Eve Sisa. Märkimisväärne on tolle aja kontekstis

riskantne värvilahendus: helesinine, tumesinine (peaaegu
must) ja valge. Et Haljala koolil
polnud varem lippu olnud,
võime tänavu tähistada ka
selle väärika sümboli 25.
aastapäeva. Pärast keskkooli
muutmist gümnaasiumiks sügisel 2001 leidis lipp koha
Haljala muuseumis. Kool sai
aga uue lipu, mille kujundus
pärineb tollelt vanalt lipult.
Jaagu päeva peol ehtisid
aktusesaali mõlemad. Endist
lippu saatsid toonased vilistlased
Ülle Martinson ja Kuno Kuusemets
koos klassijuhataja Külli Heinlaga
(vasakul pildil). Ülemisel pildil
annab lipu koolile üle lõpetaja
Jaanus Veber.

Tegime ära!
Kui kampaania „Teeme ära“ toimub sel aastal 1. mail erinevate
ühistegevuste ja talgude vormis, siis julgen öelda, et sarnaselt
sellega on üht-teist juba ka ära tehtud. Tahan siinkohal EELK
Haljala koguduse nimel tänada kõiki hakkajaid ja tublisid
inimesi, kes osalesid ühistel heakorratöödel Haljala
kirikuhoone koristamisel. Aitäh teile, rahvatantsurühm
Segapidi, MTÜ Haljala Kultuuriselts, koguduse liikmed ja
vallakodanikud, kes oma panuse andsid.
Margus Punane, EELK Haljala koguduse juhatuse liige, Haljala
vallavolikogu esimees

Lasteaia laulupäev „Viisikera”
„Kui mina hakkan laulemaie….“ Nende sõnadega algas Haljala
Lasteaia ja Rahvamaja koostöös 15. aprillil toimunud
laulupäev „Viisikera“. Ürituse idee oli pakkuda rõõmu
kooslaulmisest nii lastele kui lapsevanematele.
Lasteaias peab olema lõbus! Miks? Sest kui tuju on hea,
läheb kõik ladusamalt ja rõõm tekitab ju omakorda rõõmu!
Avatus rõõmule kajastub ka meie ühisürituste kavas.
Laulud harutas „Viisikerast„ lahti kohale rutanud lustlik
nõid! Kontserdi esimeses osas laulis lasteaia viie -rühmaline
„koor“ tuntud lastelaule rahvamaja instrumentaalansambli
saatel. Teises osas esinesid lasteaia vilistlased ja väikesed
solistid oma ema või isaga. Peo lõpul ühendas lasteaiapere
käed mõnusas tantsuringis.
Unistustes näeme, et „Viisikera“ jääb veerema ka edaspidi,
pakkudes laulu- ja tantsurõõmu kõigile lasteaia lastele.
Ürituse kordamineku eest täname Haljala Rahvamaja
juhataja Martti Samolbergi, helitehnik Lembit Kirsipud,
muusikajuht Ahti Bachblumi, pillimehi, lapsevanemaid ja
külalisi .
Tiiu Vainola, Haljala Lasteaia juhataja asetäitja

oskaks nüüd kõike paremini
teha. Aga lapsed olid tublid.
Tüdrukud olid laululapsed,
esinesid koolipidudel, mängisid rahvapilliorkestris, laulsid
ansamblis. Sirly mängis kannelt ja lõõtsa, kirjutas luuletusi
ning oskas neid hingestatult
esitada. Maie ja Ülle tantsisid
tol ajal väga populaarses
varieteetrupis. Kristi oli olümpiaadide võitja maakonnas,
tark, sisemiselt rikas – lõpetas
kuldmedaliga. Poisid aga –

Leinas koos Poolaga
Möödunud laupäeval vapustas maailma teade Poola presidendi
Lech Kaczyński ja tema abikaasa Maria Kaczyńska ning neid
saatnud Poola riigidelegatsiooni hukkumisest Smolenski lähistel
lennukatastroofis.
Poola president koos 95 kaasmaalasega oli teel tähistama
Katõni massimõrvade 70. aastapäeva. Oma kõnes, mida
president Kaczyński pidi 10. aprillil Katõnis ette lugema, kutsus ta
rahvast palvetama hukkunute põrmudel. Kõne tekstis oli öeldud:
„Katõnist sai Poola ajaloo valulik haav ja see mürgitas poolakate
ja venelaste suhted mitmeks aastakümneks. Teeme nii, et Katõni
haav saaks lõpuks kinni kasvada ja paraneda.“
13. aprillil Tallinna meremuuseumi juures toimunud Katõni
massimõrva ning Smolenski lennukatastroofi ohvrite
mälestustseremoonial ütles riigikogu esimees pr. Ene Ergma:

„Tunneli lõpus oli ometi näha valgust. Ma loodan, et Venemaa
juhtkond teeb ka järgmise sammu ja võimaldab Poola uurijatele
juurdepääsu oma arhiivimaterjalidele. Poola rahvas vajab selgust
ja vabandust NKVD kuritegude eest.“
Mälestustseremoonial asetati hukkunute mälestuseks pärgi
ja lilli. Eesti Poola Seltsi „Pro Polonia“ ja EELK Haljala koguduse
poolt asetas pärja Haljala koguduse liige hr. Silver Loit.
Haljala vallavolikogu esimees hr. Margus Punane ja
vallavanem hr. Leo Aadel saatsid kaastundeavalduse Poola
Suursaatkonnale ja suursaadik hr. Tomasz Chłońile, kes on ka
Haljala kooli ja rahvamaja külastanud.
Issand ütleb: Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste
eest.“ Joh.10,11-12
Margit Nirgi, Haljala koguduse õpetaja
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Pärand meie ümber ja sees

Külavahelood: IDAVERE

Loodus tühja kohta ei salli. Lume asemele tuleb vesi, vee
asemele praht. Esimese kahe teguriga peame me paratamatult
leppima, aga meie endi poolt loodusesse panustatud prahiga
vast siiski mitte. Kevad on parim aeg üle vaadata kõik see, mis
tundub korrast ära olevat. Olgu selleks siis enda aed, riidekapp, hing või hoopis võssakasvanud kiviaed. Esimese ereda
päikese ning veel kõike mitte varjava roheluseta on segadus
selgemini nähtav.
Kaks aastat tagasi algatatud üleriiklike prügikoristustalgutega toodi uuesti laiema avalikkuse tähelepanu alla vana
kogukondlik tava üksteist raskematel töödel abistada. Talgutel
kui ühistöö ühel vormil on pikad juured ning sedalaadi
koostööd tundsid ja kasutasid paljud Euroopa rahvad.
Sugulasi ning naabreid abistati nii sõnnikuveol, heinateol ja
kartulivõtul, aga ka majaehitusel. Tundub loogiline, et
masinaajastu alguses polnud tarvis enam inimest, kogukonda,
kes selle töö varem oma käterammuga ära tegid. Ning seda
enam pole tänapäevases kiires ühiskonnas vaja sõnnikut
põllule laotama minna ega suvel heina teha. Pole aega, pole
vajadust ning pole ka enam oskusi. Maailm meie ümber muutub ning meie vist peame sama tegema. Või suudame me siiski
talgute traditsiooni tugevamalt ellu äratada, andes sõnnikuveo- ning rehepeksutalgutele tänapäevasemad vasted?
18.aprillil on rahvusvaheline muinsuskaitsepäev ning
sellega algab ka muinsuskaitsekuu, mille lõpetab
rahvusvaheline muuseumipäev 18.mail. Kui 25 aastat tagasi oli
sel päeval olulisem juhtida tähelepanu üldpoliitilistele
probleemidele, siis nüüdseks on muutunud vajadus
korrastada, säilitada ning tutvustada meie ajaloo
mälestusmärke järjest tugevamaks. Hoolimatust ning
pahatahtlikkust kultuuripärandi suhtes on tänapäeval liigagi
palju. Siinkohal oleks vajalik rõhutada, et meid ei ümbritse
ainult riikliku kaitse all olev kultuuripärand. Veelgi olulisem ning
kaitsetum on meie endi kodumetsades ning põldudel olev
pärandkultuur. Lembitu Tarang on pärandkultuuri mõtestanud
kui meile pärandiks jäetud kultuuri, mis on loodud eelnevate
põlvede poolt ja mis ühendab tänapäeva minevikuga, eestlast
tema maaga. Vanad ehitised, kooguga talu- ja karjamaakaevud,
taliteed, savitöngid, lubjapõletuskohad, tõrvaahjud,
pärimustega seotud puud ja kivid, kadunud külade põlispuud,
muistsed metsateed, kohanimed ning veel loendamatud
mälestised seovad eestlasi oma isamaaga. Kui me neid
sidemeid ei otsi üles, ei säilita, ei kaitse ega tutvusta oma
lastele, ei tunne järgmised inimpõlved enam oma ajalugu. Meil
on võtta palju näiteid, kus kergekäeliselt on kaotatud oma
ajalugu, pärimusi, juuri ning tagasi osta ei õnnestu neist
midagi. Muinsuskaitsekuul on õige aeg üles otsida,
teadvustada ning prügist ja võsast puhastada meieni säilinud
kodu loo ning aja loo mälestusmärgid, sest see, kes minevikku
ei mäleta, elab tulevikuta.
Mirjam Abel, Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa vaneminspektor

Idavere küla leiab esmamainimist meile juba tuttavas
Taani hindamisraamatus aastat 1241 Itereuerae (eks püüdke
hääldada!) nime all. Tegemist
oli väikese, 6-adramaalise
külaga, mis ei paiknenud aga
sugugi oma praeguses asukohas. Nimelt on tänane
Idavere küla Haljala vallas
kujunenud endisest Idavere
asundusest, mis tekkis Idavere
mõisamaade jagamisel 1920.
aastatel, ning Raja külast teisel
pool Tallinna-Narva vana
maanteed. Vana Idavere küla
paiknes aga mõisasüdamest
paar kilomeetrit lääne pool,
Haljala kirikust mööda vana
Tallinna maanteed lääne ja
edela poole. Õigupoolest ongi
Haljala alevik kasvanud kokku
kolmest omaaegsest külast –
Idavere mõisale (esmamainimine 1474.a.) kuulunud Idaverest (kirikust Tallinna poole),
Haljalast (kirikust Rakvere
poole) ja Mahedast (kirikust
Võsu poole).
Wrangelite aadlisuguvõsa
omanduses olnud Idavere

Tuulepealne maa
VIII
See väikene riik siin tuulepealsel
on meie oma riik
selle riigi eest tuleb võidelda
võitlesid need kes julgesid
julgust etteastujaile andis
kogu rahva jõud
arusaam ja tahe
kui astume koos
siis võidame
kui laulame koos
siis end vabaks laulame
Järgneb ...
Salme Heinla (2008)

Täheke
Tähekene õhtutaevas
valgusta mul teed siis kui süda murevaevas
sära minu ees.
Sulle usaldan kõik vaevad
hingepõhjast sügavalt sulle pühendan kõik rõõmud
pisemadki õnnesõõmud.
Sinu saatel olen julge
et ei eksi teelt vale rada samm ei kulge
sära võlts ei muuda meelt.
Tähekene õhtutaevas
sõbrale vii terviseid küll ta leiab tähelaevast
üles selle sõnumi.
Evi Tammekand

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

mõisa baasil tekkis 19. sajandi
algul Idavere vald, mis hõlmas
kolm nimetatud küla. Ja
Idavere valla Maheda külas,
samanimelise järve ääres rajati
1847.a. kool, mis Idavere
vallakooli nime all oli tänase
Haljala Gümnaasiumi otsene
eelkäija. 1893.a. vallareformi
käigus kiideti Idavere vald
suure Varangu vallaga. Idavere
mõis hävis revolutsioonikeerises 1917. a. Kool sai
1919.a. uue nime – Haljala
algkool. Idavere kohanimena
kandus senise mõisa maadele.
Idavere külas elab ametlikult
61 inimest ja küla vanuseline
koosseis keskmiselt on üks
valla nooremaid.
Idavere elaniku Marju
Kirsipu sõnul on Idaveres hea
elada. „Esiteks sellepärast, et
küla on Haljala alevikule nii
lähedal, et vajadusel saab
jalgsi või rattaga käia poes,
raamatukogus, arstil jne. Külas
on igal perel oma aed, kus
enamikul ikka viljapuud ja
m a r j a p õ õ s a d ka s v a m a s .

Kes Te olete, Ott Licht?
Alates 2006. aasta
jaanuarist on Viru Õlu
direktoriks Ott Licht. See, et
valla suurima maksumaksja
eesotsas on mees hoopiski
Tallinnast, on Viru Õlu suuraktsionäri, Taani õlletehase
Harboes Bryggeri AS teadlik
otsus. Varasem töökogemus
on Ott Lichtil gaasifirmast
AGA, kus ta töötas pea 15
aastat. „Esimesed 10 aastat
vastutasin kogu tehnika eest,
5 aastat firma juhtimise eest.
Arvan, et olen üks väheseid,
kes teab gaasidest peaaegu
kõike. Juhtum Poola gaasiautoga oleks minu ajal saanud
ehk kiirema lahenduse,“ on
Ott Licht kindel. Hariduselt on
Ott Licht aga autoeriala
inimene, lõpetanud Tallinna
Tehnikakõrgkooli (endise

Foto Viru Õlu
Selline saab olema uue nostalgiatoote etikett, mille tootmist sellel
hooajal alustatakse
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Samuti on ikka põllulapp, kus
vähemasti supiroheline
kasvab. Ühel külaelanikul on
suur vaarikaistandus. Vaatamata suurte teede ja aleviku
lähedusele on meie külas
metsloomadki esindatud –
jänesed, rebased, kährikud ja
kitsed. See on võrratu vaatepilt
– hommikuse päikesetõusu või
õhtuse loojangu taustal põllul
kitsekarja jalutamas vaadata.
Seega on meie külas nii hea
elada, et meeldib ka metsloomadele! On ikka maal
elamise tunne ja piisav
eraldatus – naabritest parajal
kaugusel. Meil sai just märtsis
15 aastat Idaveres maja
ostmisest ja elama kolimisest,“
sõnab Marju. Ka perekond
Meeritsate sõnul on Idavere
elamiseks just sobiv paik:
„Idaveres on hea elada,
plussiks privaatsus, Haljala
lähedus. Tunneme end küla
elanikena ja Haljala kortermajast ei unista. On nii
põliselanikke kui suvitajaid.
Suhtleme väikese ringiga, ei
tunne tihedast suhtlemisest
puudust, meile sobib nii.
Tegeldakse nii aia, põldude kui

loomadega, igaüks vastavalt
oma valikutele.“
Idavere plussiks on see, et
küla on väike, kõik teavad
kõiki. Külas toimib mitteametlik naabrivalve. Probleemidest toovad külaelanikud
välja talvise teehoolduse just
riigiteel, kuigi sellel aastal
nuriseda ei saa. Vaatamata
suurtele tuiskudele ja lumehulgale oli tee väga hästi
läbitav. „Lihtsalt oli tubli mees,
kes tegi oma tööd südamega,“
kiidab Marju Kirsipu.
Külal oma suurüritusi ei
toimu, vähemalt mitte selliseid, kus enamik külarahvast
koos käiks. Et asutakse
alevikule nii lähedal, siis
puudub vajadus seltsimaja
järele. Üritustel käiakse ikka
Haljala rahvamajas.
Idaveres tegutseb ka OÜ
Idavere Mõis, mis peab piimakarja. „Nii, et lehma nägemine
ei ole meie küla lastele võõras
ja ka Haljala lapsed käivad
meie külas lehmakarja uudistamas. Maalapsed ikkagi ju!“
räägib Marju Kirsipu.
Idaverest käiakse tööle
Haljalast kuni Tallinnani välja.

tab Licht.
2008. aastal ostis Viru Õlu

Rootsi turg. See eeldab, et
sisemiselt oleme kvaliteedi
paika saanud. Kui praegu on
mõni etikett kriibitud, siis
nendes riikides niimoodi ei
saa. Ka Venemaa turg pole
välistatud, aga Venemaal
reguleeritakse importõlut
aktsiisidega ja sellest on
kujunenud nišitoode. Selleks,
et seal läbi lüüa, peab kohapeal tootma,“ sõnab Licht.
Ott Licht on möödunud
sügisest Haljala vallavalitsuse liige.
„Kui pakkumine tehti, ütlesin
kohe, et tühja juttu ma ei viitsi
ajada. Külaelu ja vallaelu poolt
ma väga ei tea, mis on ka
lihtsam – ma lähenen asjadele
hoopis teise loogikaga. Tundub, et teistele vallavalitsuse
liikmetele meeldib selline
lähenemine.“
Ott Licht on tegev EestiSoome Äriliidu juhatuses ja
paaris äriklubis. Kuigi Ott Lichti
elukoht on Tallinna külje all
Sauel, läheb
tema enda sõnul
talle korda, mis
toimub Haljala
vallas. „Geograafiliselt on
Haljala heas
ko h a s , t u l e b
leida vaid õiged
magnetid,“ on
Ott Licht Haljala
arengus kindel.

Puls Brewery (endine Pärnu
Õlletehas) kaubamärgid, retseptid ja müügitehnika.

Hetkel toodetakse Viru
Õlus üle saja margi jooke.
Sellest kaks kolmandik on õlu
ja üks kolmandik muud joogid.
Viru Õlu peadirektori sõnul
eristutakse konkurentidest
sellega, et ei ole tehtud
õllereklaami, mis on suunatud
noortele. „Käitume eetiliselt.
Viru Õlu tarbijad on 30aastased ja vanemad, kelle
teadlikkus alkoholi tarbimisel
on suurem. Teadlik tarbija leiab
meie tooted ilma suurema
reklaamita üles.“

TEMT-i). Edasi õppis ta
autoeriala TTÜ-s, mõlemad
koolid lõpetas cum laude.
Samuti on ta lõpetanud EBS
magistriõppe finantsalal. „TTÜs katsetasime Vormel-3 mootoreid. Peale kooli suunati
mind Harju KEK-i. Olen läbi ja
lõhki autoinsener.“
Arvestades pikka staaži
gaasifirmas võiks arvata, et
tegemist on hoopis keemikuga, kuid Lichti sõnul ei peagi
joogitööstusest väga palju
teadma, et joogifirmat juhtida. „Juht on juht, kui sa ei tea
liiga palju, hakkad tekitama
dialooge. Juht püstitab ülesande ja otsib lahendusi.
Tähtis on, et lahendus tuleks
organisatsiooni seest,“ selgi-

Mälumäng
MÄRTSIKUU VASTUSED
1. Tormilind 2. Ujumises 3. Metsiku 4. Hetman 5. Järva-Madise 6.
Siiri Oviir (sotsiaalminister Edgar Savisaare valitsuses 1990-1992)
7. Melioraatorina 8. Bugatti Veyron 16.4 9. Karusloomade
pügaraia vastane vaktsiin 10. Jaan Talts (tõstmine)
Auhinna saab Annely Kingo.
APRILLIKUU KÜSIMUSED
1. Et tänane Vihula vald moodustas suure osa endisest Haljala
kihelkonnast, siis küsime: millal (kuupäev ja aasta) sai Vihula
külanõukogu taas valla õigused? Ning kes oli esimene vallavanem
taastatud Vihula vallas?
2. Et Venemaa on pindalalt maailma suurim riik, pole mingi uudis.
Rahvaarvult oli ta seda ka sada aastat tagasi. Ent mitmendal kohal
maailma riikide seas on Venemaa rahvaarvult täna?
3. Haljala kirik on teatavasti ainsa Eesti kirikuna pühitsetud
neeger-pühak Mauritiusele – 3. sajandil kristlasena märtrisurma
surnud Rooma leegionärile. Mis kuupäeval tähistatakse Püha
Mauritiuse mälestuspäeva?
4. Hiljuti lisas regionaalminister Eestis levinud perekonnanimede loetellu veel mitu nime, mida seaduse kohaselt oma
liignime vahetada sooviv isik enam võtta ei tohi. Mis on see piirarv, mis teeb nime liigse rohkuse tõttu soovijaile kättesaamatuks?
5. Haljala kihelkonna 18-st mõisast noorim sai iseseisva rüütli-

Millised plaanid on Viru
Õlul edaspidi? Kas on tulemas ka uusi töökohti?
„Uusi töökohti otseselt ei
planeeri. Omanik laiendab
tootmist Saksamaal ja hetkel
on ressursid sinna suunatud.
Arenemise koht on Soome ja

Pildid joonistas Alvar Jõe

mõisa õigused aastal 1796, mil ta lahutati Neeruti mõisast. Mis
mõisaga on tegu? Olgu öeldud, et see ei asu praeguses Haljala
vallas.
6. Malemängus tähistab vastase alistamist teatavasti võidukas
hüüatus „Matt!“ (sageli ka „Šahh ja matt!“. Nii see väljend kui
malemängu venekeelne nimetus шахматы tuleb araabia-keelsest
ütlusest „Al shah mat“. Mida see tähendab?
7. Pikka aega oli koolmeistriamet enesestmõistetavalt meeste
pärusmaa, nii ka Haljalas. Alles aastal 1919, juba Eesti Vabariigi
ajal, asus tollases Haljala algkoolis tööle esimene naisõpetaja.
Mis oli tema nimi?
8. Harjuskiteks nimetati vanasti rändkaupmehi, kes müütasid nii
taludes kui laatadel peamiselt pudukaupa ning pärinesid suurelt
jaolt Pihkva kubermangust või Sise-Venemaalt, mitte aga
Harjumaalt. Millest siis tuleb harjuski nimetus?
9. Aastail 1955-1971 teenis Haljala kogudust pastorina mees,
kelle perekonnanimi kattub ühe Eesti tuntud poliitiku nimega
ning keda vanem põlvkond tänaseni lahke sõnaga meenutab.
Pärast Haljalast lahkumist töötas see väärikas mees 1971-1985
Vastseliinas koguduses. Ta suri 1987 ja on maetud Tartu Raadi
kalmistule. Kes?
10. Mitte iga noort naist ei kutsunud vanarahvas noorikuks.
Noorikupõli jäi naisterahva elus kahe tähtsa sündmuse vahele.
Milliste?
Vastuseid ootame 15. maiks e-posti aadressil leht@haljala.ee või
aadressil Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10 (märksõna
„Mälumäng”)
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 20. aprillil 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 ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Toomas Sääsk, Riina Tamberg ja Tiit
Toming.
Otsustati: 1. Jätta Haljala valla üldplaneering kehtima kuni
üldplaneeringu uues redaktsioonis kehtestamiseni. 2. Muuta
katastriüksuste sihtotstarbeid ja määrata uued sihtotstarbed
alljärgnevalt: Jaani-Mardi kinnistu katastriüksusest
moodustuva katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa,
Kärmu külas Keskuse kinnistu katastriüksuse sihtotstarbeks
sotsiaalmaa, Liiguste külas asuvate Ellikmaa, Männi ja
Kruuskopi katastriüksuste sihtotstarveteks transpordimaa ja
Peetri kinnistu katastriüksusest moodustuva katastriüksuse
sihtotstarbeks tootmismaa. 3. Võõrandada tasuta
Aktsiaseltsile Haljala Soojus vallavarana arvel olevad
vedelküttekatlad Sime 1-R ja Sime 2-R, mis asuvad Essu külas.
4. Võõrandada enampakkumise korras Lihulõpe külas asuv
Põrgupõhja kinnistu. 5. Muuta Haljala Vallavolikogu 17.märtsi
2009 määrust nr 69 ”Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord Haljala vallas”. Muudatus puudutab hooldajatoetuse
maksmist. 6. Kuulati informatsiooni Haljala aleviku
veemajandusprojektist ja Haljala Lasteaia ehitustöödest.

Maaparandussüsteemidest
Korras maaparandussüsteemid võimaldavad vähendada
põllumajandustootjate kaotusi liigniisketel aastatel. Seega palun
kinnistute omanikel kontrollide maaparandussüsteemide
eesvoole (kogujakraave, peakraave, magistraalkraave,
maaparandustööde käigus reguleeritud oja või jõge) ja suublaid
(maaparanduse poolt reguleerimata jõgi, oja, tiik kuhu suubub
liigvesi eesvoolu või reguleeriva võrgu kaudu), et need ei oleks
ummistunud. Hooldamise kohustus lasub maaomanikel ja isikuil,
kes teistele isikutele kuuluvaid maaparandussüsteeme
kasutavad. Maaparandussüsteemid amortiseeruvad 25–30
aastaga ja nende käigushoidmiseks on 10–15 aasta järel vaja teha
süsteemide osalist taastusremonti, mis võimaldab mõnevõrra
edasi lükata kogu süsteemi kapitaalremondi.
Kaja Roolaht, maakorraldaja

Teedega piirnevate maade omanik!
Põllupidajad ja metsaomanikud, kelle kinnistud piirnevad vallavõi riigiteedega, vaadake üle oma piiritähised, et need oleksid
nähtavad ja ca 1 m läbimõõduga muldes. Kinnistuga piirnevate
teede ääred olgu niitmiseks kividest ja risust puhtad. Kui selgub,
et teeäärte niitmisel lõhuti niiduk piirneva kinnistu omaniku
hooldamata teeääre tõttu, on võimalik nõuda kinnistu omanikult
kahjude hüvitamist. Põllutööde käigus ei tohi kahjustada teed.
Vältida töökäikude vahel teele sõitmist, põllutöömasinatega
mulla kandumist teele ja mullaharimist lähemal kui 1 m teeäärest.
Sulev Kivibeg, keskkonnaspetsialist

Teavitus teetööde jätkamisesest
Nordecon Infra As teatab, et jätkuvad teetööd Põdruse-PadaKunda teelõigul km 0,0- 7,0. 10.04.2010 a. alustatakse Muda
sillast Põdruse ristmiku poole (km 3,2) freesimistöödega.
Töötsoonis on kiirusepiirang 30 km/h. Liiklust reguleerivad foorid,
arvestada tuleb lühiajaliste seisakutega.
Mai keskel jätkuvad ehitustööd Muda silla koonustega, rajatav
kergliiklustee ja Põdruse ristmik saavad välisvalgustuse juuni
alguseks. Samal ajal alustatakse asfalteerimistöödega.
Suve keskpaigast alates saab uuel teel segamatult liigelda.
Lauri Stimmer, objektijuht, Nordecon Infra As

Haljala veemajandusprojektist
Sarnaselt paljude teiste Eesti linnade ja omavalitsustega vajab
ka Haljala aleviku ühisveevärk ja –kanalisatsioon kiiret
arendamist ja rekonstrueerimist. Sellise vajaduse põhjuseks on
asjaolu, et järjest suureneva keskkonnateadlikkuse tulemusena
on muutunud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenusele
kehtestatud nõuded (seadused, määrused, direktiivid,
standardid) võrreldes rajatise ehituse ajaga oluliselt karmimaks
ning ajahammas on trasside seisukorda halvendanud. Haljala
alevikus on ühisveevarustussüsteemiga käesoleval ajal liitunud
c a 1 2 3 0 e l a n i k ku ( 9 6 % e l a n i k ko n n a s t ) , ü h i s kanalisatsioonisüsteemiga 980 elanikku (77 % elanikkonnast).
Pärast veemajandusprojekti realiseerimist kasvab
ühisveevarustussüsteemiga liitunute arv 1270 elanikuni ning
ühiskanalisatsioonisüsteemiga liitunute arv 993-ni.
Haljala aleviku ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni
vastavusse viimiseks on vajalik rekonstrueerida ca 5,1 km
veetorustikke, 4,8 km kanalisatsioonitorustikke, 0,8 km
survekanalisatsioonitorustikke, kaks reoveepumplat, üks
aleviku puurkaevpumpla ning
täielikul määral aleviku
reoveepuhasti (asendada olemasoleva reoveepuhasti täiesti
uue reoveepuhastiga). Olemasolev reoveepuhasti
likvideeritakse ja tema kõrvale rajatakse uus reoveepuhasti, mis
võimaldab puhastada nii Haljala alevikus tekkiva olemreovee
kui ka AS Viru Õlu tootmisprotsessides tekkiva reovee.
Arvestades projekti mahukust, osutub see vägagi kulukas,
mis 2008.a arvestuste kohaselt on ca 72 miljonit. Olgu siinkohal
teadmiseks, et aasta 2010 on kogu valla eelarve natuke üle 30
miljoni. Võrreldes neid kahte numbrit on näha, et antud

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 22.03.2010.a.
1. Määrati toimetulekutoetused toetust vajavatele isikutele
kokku summas 39 513 krooni ja üksikvanema toetust kokku
summas 1 000 krooni ning määrati ühekordsed sotsiaaltoetused
üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 10 231
krooni. 2. Määrati sotsiaaltoetus toidukulude hüvitamiseks
ühele Haljala Lasteaia toetust vajavale lapsele. 3. Määrati
sünnitoetus 3 000 krooni neljale lapse sünni registreerinud
lapsevanemale. 4. Väljastati raieluba Aleksandr Pullat'ile puude
raideks Essu külas Pargi tänava teekaitse tsoonis (kokku 32
haiget ja kahjustustega puud). 5. Esitati volikogule otsuse eelnõu
“Kehtestatud planeeringute läbivaatamine”. (kehtiva
üldplaneeringu peab vastavalt seadusele üle vaatama kuue kuu
jooksul peale valimistulemuste väljakuulutamist. Uus Haljala
valla üldplaneering edastatakse kehtestamiseks maikuu volikogu
istungile.). 6. Anti nõusolek Loodiku katastriüksuse jagamiseks
Loodiku, Kergliiklustee, 20 Põdruse-Kunda-Pada tee ja 20
Põdruse-Kunda-Pada tee katastriüksusteks ning määrati
katastriüksuste pindalad, sihtotstarbed ja koha-aadressid. 7.
Vallaeelarve reservfondist eraldati Iiris Uusallik'ule 500 krooni ja
Heike Pohla'le 500 krooni Soome Vabariigis toimuvast
korvpalliturniiril „XVI Easter Tournament“ osavõtukulude
osaliseks katmiseks. 8. Eraldati Haljala valla 2010.a eelarvest
tegevustoetusena OÜ-le Coramy 12 000 krooni, MTÜ-le Varangu
Külaselts 20 000 krooni, MTÜ-le Essu Selts 192 400 krooni,
Spordiklubile Aaspere 3 000 krooni ja MTÜ-le Spordiklubi Haljala
800 krooni ning mitte rahuldada MTÜ Aaspere Külakoda, MTÜ
Korvpalliklubi „B.C.Haljala“, MTÜ Spordiklubi Haljala, MTÜ RLV
Massive, MTÜ Varangu Külaselts ja MTÜ Auküla taotlusi
tegevustoetuse eraldamiseks. 9. Väljastati ehitusluba EELK
Haljala Püha Mauritiuse Kogudusele välisvalgustuse
paigaldamiseks Haljala alevikus Rakvere mnt 1b asuva kiriku ja
kergliiklustee valgustamiseks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 01.04.2010.a.
1. Pikendati AS-i SEB Ühisliisingu ja Haljala Vallavalitsuse vahel
12.aprillil 2005.a sõlmitud rendilepingut nr L05102623 sõiduauto
Suzuki Ignis 1,5 VVTi (sotsiaaltöötajate kasutuses olev sõiduauto)
kasutusrendile võtmiseks kuni 13.aprillini 2012.a. 2. Kinnitati
Haljala Rahvamaja nõukogu koosseisus Õnnela Lembke, Leho
Lepler, Merle Eberhart, Peeter Orgmets, Merje Mitt, Marge
Salumäe ja Riina Tamberg. 3. Haljala vallavolikogu majandus- ja
rahanduskomisjoni eelneval nõusolekul eraldati vallaeelarve
reservfondist 200 000 krooni Haljala valla teede hoolduseks ja 2
000 krooni EELK Haljala Püha Mauritiuse Kogudusele Haljala
kiriku välisvalgustuse paigaldamiseks väljastatava ehitusloa eest
riigilõivu tasumiseks. 4. Kehjtestati alates 01.aprillist kuni 30
aprillini 2010.a üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite
liikluskeeld Aaviku teel, Aaspere mõisa teel, Kärmu teel, Avido
teel, Veltsi teel ja Pehka teel. 5. Kuulutati välja lihtmenetlusega
riigihange Haljala valla kevad-suviste teehoiutööde teostaja
leidmiseks. 6. Esitati Haljala Vallavolikogule menetlemiseks
määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 17.märtsi 2009 määruse nr
69 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Haljala vallas“
muutmine“. 7. Esitada Haljala Vallavolikogule menetlemiseks
otsuse eelnõu „Vallavara tasuta võõrandamine Aktsiaseltsile
Haljala Soojus“ (Essu korterelamu juures olev konteinerkatlamaja). 8. Otsustati: lülitada suveperioodiks ajavahemikul
01.maist kuni 31.augustini 2010.a välja tänavavalgustus Haljala
alevikus ning Aaspere ja Essu külas. 9. Anti nõusolek Mäeotsa
katastriüksuse jagamiseks Mäeotsa ja 20 Põdruse-Kunda-Pada
katastriüksusteks ning määrati katastriüksuste pindalad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
Haljala Vallavalitsuse istungil 07.04.2010.a.
1. Võeti Haljala valla eelarvesse sihtotstarbeliste eraldistena
laekunud summad: *Kultuuriministeeriumilt 67 980 krooni
Haljala valla raamatukogudele raamatute ostmiseks;
*Rahandusministeeriumilt 108 845 krooni 2010.a. õppelaenu
ettevõtmine ilma välisabita oleks ühele väikesele omavalitsusele
ülejõukäiv. Õnneks on nende nõuete kohaste tööde täitmiseks
võimalik küsida toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, mida
ka aastal 2008 AS Haljala Soojus poolt tehti. AS Haljala Soojus
esitas rahastamistaotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
(edaspidi ÜF) Haljala aleviku veemajandusprojekti elluviimiseks,
mis SA Keskkonna-investeeringute Keskus (KIK) 18.12.2008
otsusega nõuetele vastavaks tunnistati ning AS-le Haljala Soojus
lubati eraldada projekti elluviimiseks rahalised vahendid.
Kui kogu veemajandusprojekti hinnanguliseks maksumuseks
on ca 72 miljonit, millest trassidega seotud investeeringud
moodustavad ca 34 miljonit ja reoveepuhasti ehitus ca 38
miljonit. Projekti omaosalus ehk omafinantseering on ca 24% ja
rahalises mõõtes teeb ca 17 miljonit koos käibemaksuga. Ilmselt
ei ole taas raske arvata, et ka sellist raha ei ole ühel väikesel
omavalitsusel võimalik sellise eelarve juures leida. Hea on aga
tõdeda seda, et oma abi euroopa rahade ärakasutamisel
pakkunud Eesti Vabariik, täpsemalt Keskkonnainvesteeringute
Keskus, kes annab AS Haljala Soojusele ja Haljala vallale 30
aastaks laenu. Lisaks osaleb omafinantseeringuga AS Viri Õlu, kui
Haljala aleviku suurim reoveetekitaja ja huvitatud osapool, kes on
pakkunud selle projekti eluviimiseks omapoolset abi. AS Viru Õlu
omafinantseeringu esialgne suurus on ca 6 miljonit krooni. AS
Viru Õlu omafinantseeringu suurus on proportsionaalses
vastavuses reovee hulga ja omaosaluse määraga.
Toetuse saaja AS Haljala Soojuse poolne omafinantseering
on ca 9 miljonit ja Haljala valla poolne omafinantseering on ca 2
miljonit krooni ehk kokku ca 11 miljonit krooni, mille krediteerib
KIK. Olgu siinkohal ka mainitud, et AS Haljala Soojus kuulub 100%
Haljala vallale.

3
põhiosade tasumiseks ja sellest tulenevate erisoodustuse
makseteks; *Põllumajandusministeeriumilt 22 891 krooni
koolipiima jagamise toetuseks ja 3 615 krooni juurviljade
jagamise toetamiseks 2009/2010 õppeaasta september kuni
detsember 2009.a. perioodi eest; *Eesti Kultuurkapitalilt 7 000
krooni Haljala Rahvamaja poolt läbiviidavate ürituste
toetamiseks; *Lääne-Viru Maavalitsuselt 7 275 krooni Haljala
Gümnaasiumile ujumise algõppeks; *Sotsiaalministeeriumilt 3
510 krooni palgatoetuseks Haljala Lasteaias töötu tööpraktikal
oleva töötaja juhendamiseks. 2. Eraldati vallaeelarve
reservfondist 600 krooni Sander Karro'le 08.-11.04.2010.a Riias
toimuvatele Põhja-Euroopa Noorte Liiga turniirile sõidu kulude
katteks. 3. Esitati volikogule menetlemiseks otsuste eelnõud
„Haljala vallas Liiguste külas asuvate katastriüksuste
sihtotstarvete muutmine“, „Kärmu külas Keskuse kinnistu
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine“.ja „Haljala alevikus JaaniMardi kinnistu katastriüksusest katastritunnusega
19002:003:0061 ca 5089 m2 maa-ala sihtotstarbe muutmine“. 4.
Otsustati teha volikogule ettepanek võõrandada Põrgupõhja
kinnistu enampakkumise korras ja esitada volikogule
menetlemiseks otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine“. 5.
Esitati volikogule menetlemiseks määruse eelnõu „Haljala valla
eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise
kord“.
Haljala Vallavalitsuse istungil 14.04.2010.a.
1. Väljastati ehitusluba Einar Erte`le puurkaevu rajamiseks
Vanamõisa külas asuvale Vahtra kinnistule. 2. Väljastati
ehitusluba Helle Remann`ile puurkaevu rajamiseks Kavastu külas
asuvale Mälla kinnistule. 3. Väljastati ehitusluba Vaike
Reeberg`ile puurkaevu rajamiseks Kavastu külas asuvale Mäetalu
kinnistule. 4. Väljastati projekteerimistingimused ArionPartner
OÜ`le kahe üksikelamu projekteerimiseks Võle külas asuvale
Metsanurga kinnistule. 5. Esitati volikogule otsuse eelnõu „Peetri
kinnistu katastriüksusest katastritunnusega 19002:004:0471
2292 m2 maa-ala eraldamine ja selle sihtotstarbe muutmine“. 6.
Muudeti Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt
väljaarvamise korda ja võeti vast vastav määrus. 7. Väljastati
MTÜ'le Aaspere Külakoda raieluba kahe papli raideks Aaspere
külas Mänguväljaku katastriüksusel. 8. Eraldati vallaeelarve
reservfondist 2000.- krooni MTÜ-le Aaspere Külakoda interneti
sidekaabli maasse paigaldamiseks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 21.04.2010.a.
1. Määrati toimetulekutoetus kaheksateistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 40 350 krooni ja ühekordne
sotsiaaltoetus üheksale toetust vajavale isikule kokku summas
6400 krooni. 2. Määrati sünnitoetus 3 000 krooni lapse sünni
registreerinud lapsevanemale. 3. Määrati sotsiaaltoetus
toidukulude hüvitamiseks ühele Haljala Lasteaia toetust vajavale
lapsele 100% tasumisele kuuluvast summast. 4. Väljastati
raieluba KÜ-le Haljala Pääsuke ühe hariliku saare raideks Rakvere
mnt 6 kinnistul. 5. Anti kasutusload Einar Erte omandis olevale
Haljala vallas Vanamõisa külas Vahtra kinnistul asuvale
puurkaevule ja Vaike Reeberg`i omandis olevale Kavastu külas
Mäetalu kinnistul asuvale puurkaevule. 6. Väljastati
kaevamisluba Eltel Networks AS`ile Essu külas Mõisa tn 3
paikneval Kodukoha kinnistul sidetrassile kaevu ja
sidekanalisatsioonitoru paigaldamiseks. 7. Seoses Haljala
Lasteaia territooriumi arvelt töömahu vähenemisega muudeti
AS-ga Ferra Capital sõlmitud haljastusteenuse lepingut. 8.
Arutati Haljala abikomando varade edasist kasutamist ja leiti, et
nimetatud vara (kaks ZIL-tüüpi päästeautot ja amortiseerunud
päästetehnika) edasise kasutamise osas võiks, enne nende
enampakkumise korras võõrandamist, algatada laiema arutelu
erinevate võimaluste leidmiseks. 9. Kiideti heaks ja esitati
volikogule menetlemiseks määruse eelnõu “Haljala valla
eelarvestrateegia aastateks 2010-2013”. 10. Otsustati esitada
volikogule menetlemiseks määruste eelnõud „Huvihariduse
toetamise kord“ ja „Taidlus- ja huviringide finantseerimise kord“.

Tänaseks on asjaajamistega nii kaugel, et laenutaotlus on
KIK-le esitatud, oma osalemisest projekti omafinantseeringu
katmiseks on ka AS Viru Õlu kirjalikult kinnitanud. Hetkel tegeleb
AS Viru Õlu pangapoolse garantiikirja hankimisega,
garanteerimaks AS Viru Õlu maksuvõimekust projekti ellu
viimisel.
Reoveepuhasti hanke väljakuulutamise aeg, kui kolmanda
etapi töö vajab veel täpsustamist, kui arvestama peab sellega,
et hiljemalt 31.12.2011.a peavad kõik tööd olema lõpetatud.
Reoveepuhasti rekonstrueerimise hanke väljakuulutamise eel
vajavad täpsustamist tehnilise näitajaid ja reostuskoormus, mis
puudutab IE-de (inimekvivalent) arvu ning reoveepuhasti
seadmete tehnilisi aspekte.
Täna on tähtis see, et projektiga minnakse edasi, sest kui
me seda võimalust ei kasuta, siis Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist uus teotussummast veemajanduse
olukorra parandamiseks Eestile enam ei eraldata, sest see
meede 2013.a lõppeb. Loodan siinkohal kõikide osapoolte
jätkuvale heatahtlikule ja mõistlikule suhtumisele ja koostööle,
sest kui antud projekt käivitub, kuid jääb mingil põhjusel
lõpetamata, jäägu paigaldamata kas või mõnemeetrine
torujupp, mis projektis kirjas on, kuulub tagasimaksmisele kogu
projekti abiraha, mis on ca 72 miljonit, seega mitte aga ainult
omaosaluse suurune osa. Olgu siinkohal veel täpsustusena
öeldud, et ilmselt väheneb tänast majandusolukorda ja
ehitushindasid arvestades mõneti ka kogu projekti rahaline
maht, mis selgub pärast hangete läbi viimist.
Margus Punane Haljala Vallavalikogu esimees
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Haljala Valla Sõnumid

Haljala lugu
Kitarrgi sisse toob rohkem kui
kõva pauguga trumm...
Algus märtsikuu lehes
Ansambel „Kristjan“
alustas tegevust 1976. aastal
Vinnis, kuhu ansambli liider
Gunnar Loho oli kolinud
elama. Seejärel tegutseti
mõnda aega Viru-Nigulas.
Koostöö tõttu Erki Õuna
varieteetrupi ja Haljala kultuurimaja sõnakunstiringiga
hakati aga vaik-selt piiluma
Haljala poole, kus „Kristjanit“
ootasid ees paremad tingimused. „Viru“ kolhoosi eesotsas olnud Toomas Varek oli
Gunnar Loho meenutusel
hoopis teise mõttelaadiga
inimene. „Kui Vinnil on võrkpall ja Väike-Maarjal hobused,
siis meil on kultuur!“ öelnud
Varek. „Kristjan“ saigi 1984.
aastal Viru kolhoosi palgaliseks ansambliks, kusjuures

tegu oli Eesti esimese kolhoosi palgal olnud muusikalise kollektiiviga. Oli võimalik
moodustada kooseis täiesti
professionaalsetest muusikutest. „Kristjanis“ olid vahepeal kaasa löönud väga paljud
muusikud: basskitarri olid
mänginud Lembit Liiker ja
Aarne Kukk, trummidel Kalle
Kuuse, Lembit Tealane, Toomas Rull ja Rein Joasoo,
laulmas käisid Viktor Kivi, Agu
Veisner, Jürno Vello, Tiina
Enula ja Ülle Kajando. Üksikutel esinemistel kasutati tuntud muusikute abi, näiteks
laulmas käisid Ivo Linna, Boris
Lehtlaan, Uno Kaupmees, Kalmer Tennossaar, Laimi Sprogis.
Kõige tugevamasse koosseisu, millele ka pidama jäädi,

Kuupilt

kuulusid Gunnar Loho, Raivo
Narits, Lembit Kirsipu, Oleg
Komissarov, Margus Martmaa
ja Andrei Dolgihh. Omaloominguga tegeles põhiliselt
ansambli kunstiline juht Raivo
Narits, aga ka kitarrist Lembit
Kirsipu, basskitarrist Margus
Martmaa ja Gunnar Loho, kes
nüüdseks oli juba ansambli
mänedžer.
1981. aastal lindistati tollase Eesti parimas, Tallinna
linnahalli stuudios oma plaat,
mis jõudis aasta hiljem poelettidele. „Kristjan“ oli juba
oma algusaastatel Rakvere
rajooni parim. Edukate esinemistega kõrgetasemelistel festivalidel ja nendelt kõrgeid
kohti saavutades tõestas see
Haljalas tegutsev kollektiiv
oma kuulumist Eesti muusika
paremiku hulka. Tartu muusikapäevadel aastal 1985 jagati
lava tippansamblitega, nagu
näiteks „Radar“, „In Spe“,
„Singer Vinger“, „Kaseke“ jt.
Samas oli „Kristjanil“ probleeme oma muusikalise suuna

Aprill 2010

ja maitse leidmisega. Vastuolusid oli nii bändiliikmete endi
kui ka pillimeeste ja kolhoosi
juhtkonna vahel. Viimane soovis rahvalikku ning lihtsat
tantsumuusikat, mis aga ei
pakkunud pillimeestele pinget.
„Kristjan“ soovis muusikamaastikul avastada midagi uut.
Nõrgaks kohaks jäi tasemel
laulja puudumine. Lagunemine
sai alguse peale seda, kui
ansambli vaimne Raivo Narits
lahkus ansamblisse „Radar“.
Gunnar Loho lahkus 1986. aastal Viljandisse ja sellega lõpetas
„Kristjan“ tegevuse.
1986. aastal loodi ansambel „Digital“, mille moodustajateks olid „Kristjanist“
Haljalasse alles jäänud liikmed.
Peale Andrei Dolgihhi, Lembit
Kirsipu ja Oleg Komissarovi
kuulusid „Digitali“ koosseisu
basskitarri mänginud Mihkel
Pajupuu ja kunstilise juhi rolli
täitnud Hannes Vahtramäe,
kelle osaks jäi samuti saksofoni
ning klahvpillide mängimine.
Solistideks olid Ilmar Vaher ja

Ansambel „Kristjan”
Riho Peil. Kuid õige pea tehti
Andrei Dolgihhile ja Oleg Komissarovile pakkumine jätkata
oma muusikukarjääri tollases
tippansamblis „Mahavok“,

Õnnitleme vanemaid...

Kultuurikalender

Mattias Erik Aitman 28.03.2010

08.05 kell 12.00. Sünnitunnistuste pidulik
kätteandmine
08.05 kell 13.00. Laste lauluvõistlus

Roheline vahetus
Hei, aiasõber! Kas sinu lillepeenral on harvendamist vajavaid
lillepuhmi või tekkinud tühimikke, mis vajaksid uute taimedega
täitmist? Siis ära viska oma üleliigseid taimi minema, vaid too need 15.
mail kella 10.00 – 14.00 Aaspere Külakoja juurde, tehes sellega
kellelegi rõõmu ja saad ehk vastu endale vajalikku taimematerjali. Info
tel 53864539
MTÜ Aaspere Külakoda juhatus

Hooletu peremees on häbiks nii elavatele kui
elututele. Pildil erakätes olev muinsuskaitse alla
kuuluv hoone Aasperes.

Alanud on puurkaevude rajamise tellimuste uus hooaeg! Balti
Puurkaev pakub teile kaevude puurimist, projekteerimist,
kaevude pesu, pumapade müüki ja paigaldust.
Kontakt: 52 17 415 ja 50 42 999 www.baltipuurkaev.ee
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HALJALA
APTEEK
Meie
AVATUD
E,hulgast
K 09.00- 18.00
T,onN 09.00- 17.00
Rlahkunud
09.00-... 15.00
SOODUSTUSED
!Palju südameravimeid
soodsa hinnaga!
!Kliendikaardiga
retseptiravim 10.odavam!
!Insuliinid tasuta!
!Iga päev mõõdame
vererõhku
KÜLASTAGE MEID!

Ohtlike jäätmete kogumise marsruut 8. mail

Ohtlike jäätmete kogumine
08 mail 2010 aastal toimub ohtlike jäätmete kogumisring.
Kogumisring on mõeldud ohtlike ainete või ohtlikke aineid
sisaldavate jäätmete kogumiseks elanikkonnalt. Selleks liigub
kindlal marsruudil kogumisauto, kuhu on elanikel võimalik tasuta
ära anda allpool loetletud ohtlikke jäätmeid. Juhul kui ei ole
võimalik jäätmeid märgitud peatuskohta toimetada, on need
võimalik üle anda ka auto liikumise marsruudi teistes kohtades.
Kokku on lepitud nii, et kui autojuht näeb tee ääres kedagi
kogutavate jäätmetega seismas, tehakse seal peatus. Kindlasti ei
tohi jäätmeid lihtsalt tee äärde viia ja ise lahkuda.
Alltoodud nimekirjas loetletud ohtlikke jäätmed võetakse
elanikkonnalt vastu tasuta. Ettevõtted peaksid jäätmete
üleandmiseks pöörduma otse jäätmeid koguva ettevõtte poole.
Jäätmete käitluskulud tuleb ettevõtetel endil kanda.
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust finantseerib SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Haljala Vallavalitsus.
Ohtlike jäätmete kogumisringi viib läbi AS Epler & Lorenz.
Ettevõttetel võtta ühendust otse jäätmekäilejaga.
Ohtlike jäätmete kogumisringi ajakava
09.00 Kärmu puidutöökoja juures
09.20 Aaspere kooli ristteel (seisuaeg 20 min)
09.50 Aaspere keskuse töökoja ees (seisuaeg 20 min)
10.10 Kõldu teerist
10.30 Kavastu tuvitorni juures
10.50 Sauste sigala teeotsas
11.15 Vanamõisa (endise bio. juures)

millest muidugi ei keeldutud.
„Digital“ lõpetas tegevuse juba
1987. aasta kevadel.
Järgneb maikuu lehes

11.30 Lambassaare bussipeatuse juures
11.50 Kautvere teeristis
12.00 Auküla töökoja juures (seisuaeg 20 min)
12.30 Lihulõpe teerist
12.50 Haljala ehitustarvete kaupluse juures parklas (seisuaeg 20 min)
13.20 Põdruse teerist
13.30 Essu töökoja juures (seisuaeg 20 min)
14.00 Varangu teerist
14.20 Kandle küla
14.50 Tatruse - Põdruse teeristis
15.00 - 15.20 Haljala tankla
Kogutavate jäätmete nimekiri
Pliiakud, patareid, ravimid, olmekeemiajäätmed, kemikaalid
(taimekaitsemürgid), värvi-, lakijäätmed, lahustid (ka värvipurgid),
õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid,
päevavalguslambid, elavhõbe, tahmakassetid, tulekustutid, külmikud,
elektroonikaseadmed, muud kodumasinad (elektri-, gaasipliidid,
köögikombainid, telerid jm.), vanarehvid (sõiduauto)
Lisainfo AS Epler & Lorenz tel. 7 421 398 või Haljala Vallavalitsusse tel
3 278 230 (Sulev Kiviberg)
NB! Kui kogumisauto ei ole punkti märgitud ajaks jõudnud,
oodake, võimalik hilinemine ei saa olla üle 5-15 minuti.
Tee äärde või kogumisauto peatuskohta ei ole lubatud jäätmeid
jätta.
Sulev Kiviberg, keskonnaspetsialist

... ja sünnipäevalapsi!
94
Ellen Tambik
85
Arnold Vainlo
Armilde Meigas
82
Viktor Kaasik
81
Ellen Sillandi
Andrei Stepanov
Laine Järva
80
Helju Toombu
75
Laine Valving
70
Maret Kendaru
Maia Biider
Arnold Saar
65
Maret Keskra
Liidia Tõld
60
Andrus Kaju
Tiiu Ossi
Harri Mägi
Natalia Bachmann
55
Tiit Rimmeld
Helgi Lehtmaa
Rika Källo
50
Vello Kaljula
Anne Salak
Heli Simuste
Uno Pinna

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

2. mai

Põdruse

6. mai
29. mai

Varangu
Liiguste

20. mai

Varangu

2. mai
13. mai
17. mai

Aaspere
Auküla
Haljala

17. mai

Essu

8. mai

Aaspere

20. mai
27. mai
27. mai

Kõldu
Kisuvere
Haljala

22. mai
22. mai

Põdruse
Liiguste

12. mai
15. mai
16. mai
19. mai

Aaspere
Haljala
Haljala
Varangu

3. mai
21. mai
29. mai

Haljala
Haljala
Kärmu

2. mai
17. mai
27. mai
28. mai

Põdruse
Lihulõpe
Vanamõisa
Haljala

Vello Viigipuu
11.07.1941 - 09.04.2010
Liidija Abel
11.02.1957 - 12.04.2010
Aivars Obzinis
21.01.1952 - 22.04.2010

Haljala Vallavalitsus ootab ideid ja
ettepanekuid endise Haljala abikomando
päästetehnika alternatiivseks kasutuseks.
Info 506 3753 või 327 8220

1. klassi astujate vanemad!
Haljala Gümnaasiumi 1. klassi astujate avalduste
vastuvõtt 2010/2011 õ.a. toimub 31. maini 2010.a.
igal tööpäeval kella 8.00 - 13.00 kooli kantseleis.
Lisainfo on kooli kodulehel www.haljala.edu.ee või
telefonil 325 0900

