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Noored tulevad Haljalasse tagasi
Juunikuust alates hakkavad lehvima Haljala vallamaja
ees ja staadionil uued mastivimplid. Kujundus ja
teostus on Lipuvabrikult.
Haljala Vallavalitsus tänab kõiki vallaelanikke ja
ettevõtjaid, kes osalesid Haljala valla heakorratöödel.

"Teeme ära" Varangu moodi
24.aprilli hommikul koguneti Varangu Seltsimaja juurde talgupäevale. Ilm oli nagu tellitult soe ja päikesepaisteline. Kohale
oli tulnud 37 igas vanuses inimest oma külast ja ka kaugemalt,
kaasas hea tuju ja tahe midagi ühisel jõul ära teha. Kavas olid
tööd kolmel objektil, jaguneti rühmadesse. Osa talgulisi läksid
mõisaparki ja kiigeplatsi koristama, mehed asusid küttepuid
saagima ja lõhkuma. Noored korjasid seltsimaja ümbert kive,
et hiljem oleks võimalik külvata muruseeme.

Töö edenes jõudsasti ja juba keskpäevaks jõuti
planeerituga valmis. Naised olid keetnud talgusupi ja katnud
kohvilaua. Koos einestades arutati tulevikuplaane ja lubati
kaasa lüüa ka järgmisel ühisel talgupäeval, mille käigus peaks
ilus seltsimaja saama ka kena välisilme haljastuse näol.
Varangu Külaselts tänab Varangu Jahisektsiooni liikmeid ja
kõiki teisi tublisid talgupäeval osalejaid!
Urve Kingumets, Varangu raamatukogu juhataja

Haljala kihelkonna laste lauluvõistlus
Käesoleva aasta lastelauluvõistlusest 8. mail võttis osa 40
laululast, kes võistlesid viies erinevas vanuserühmas.
Lauluvõistlust juhtis lõbus kloun, kes koos lastega erinevaid
trikke korda saatis ning teise klouni endale külla kutsus. Koos
korraldati vahva lauluvõistlus.
Nagu eelnevatel aastatel valis zürii ka seekord välja parimad
lauljad :
2 – 4 aastased: võitja oli teist aastat järjest Eliise Mai
Reinman, Ergutuspreemia sai Joel Reinol.
5 – 7 aastased: võitjaks tuli Katariina Siilak, kes laulis laulu
„Padjasõja laul“. Auhinnatud said ka Miia Vask, Prandon-Jens
Tomel ja Heleri Tamberg, kelle publik valik oma lemmikuks.
8 – 10 aastased: kõrgeima koha pälvis Elis-Marii Anton
lauluga „Saab sööki ja jooki“. Ergutuspreemia võitsid Marko
Kalgre, Arabella Strazdin.
11 – 13 aastased: kõrgema koha sai Kelly Vask. Tunnustuse
pälvisid ka Elis Emma Ranne ja Sven Rannar.
14 – 16 aastased: kõige vanemate laululaste arvestuses
võitis Berit Delia Lille, kes laulis laulu „Minu Eestimaa”.
Ergutuspreemia sai Aleks Strazdin.
Suur tänu züriile ja juhendajatele. Suur tänu ka kõikidele
headele sõpradele, kes toetasid lauluvõistlust ning aitasid
laululastele auhindu muretseda. Aitäh teile, Inge Rahkema,
Maheda Palkmaja, Eleks Telefon, Viru Õlu, Bellus Furniture,
Baltic Fibres, Lions Club Haljala, Haljala vallavalitsus.
Rahvamaja

On tõsi, et meie lehelugude
peategelasteks on sageli
auväärsemas eas vallakodanikud. Ometi elab
Haljala-mail ka ärksa
meelega ja tegusaid noori,
kes väärivad, mis seal
salata, tunnustust juba
ainuüksi selle eest, et nad
aina avaramate võimaluste
kiuste end justnimelt
Haljalaga on sidunud. Üks
nendest on Kristo Lipp,
Haljala kooli vilistlane
aastast 2001.
Lõpetasid 2001. aastal
Haljala Gümnaasiumi. Kuhu
seejärel õppima (või tööle)
läksid?
Peale keskkooli läksin õppima
Soome Pieksamäele metsandust, õpingud kestsid kolm
aastat. Siis jätkasin õpinguid
Eesti Maaülikooli Metsandusja maaehitusinstituudis metsamajanduse erialal.
Teise kursuse algul sai
tehtud oma ettevõte, mis
võttis küllalt palju energiat ja
aega. Selle tagajärjel jäid
õpingud veidi tagaplaanile ja
nii otsustasin peale teist
kursust minna üle kaugõppesse, et oma asjadega
paremini toime tulla. Kuna
peale kolmandat kursust tuli
käia ära ka sõjaväes, siis tekkis
õpingutesse paus ja hetkel on
kool veel lõpetamata.
Soomes koolis olles sai
nädalavahetustel ja ka enne
või pärast koolitunde käia tööl
nii ehitusel, metsas, kui
tänavahooldus firmas. Sai
tehtud kõike, mida pakuti, isegi
tulpe istutada. Eestis ongi mu
ainus töökoht olnud seni oma
firma Tolira Ehitus.
Millega Su firma tegeleb? Ja
kuidas läheb?
Firma põhivaldkond on ehitus.
Praegu on küll rasked ajad, kuid
siiamaani on olnud leib laual ja
töölistele palgad makstud.
Seega peab olema rahul, et
oleme suutnud raskel ajal

Foto erakogu
Väike Johanna isa süles on väga rahulolev ja veendunud, et Haljalas on hea elada
püsima jääda.
Õnneks on mul suurepärane ja väga pädev kaasomanik – lapsepõlvesõber ja
klassivend Lauri Raud. Ta
annab väga suure panuse firma
heaks oma põhitöö kõrvalt.

Tule tööle Haljala Noorte Töömalevasse!
MTÜ Haljala Noortekeskus koostöös Haljala valla ning Eesti
Noorsootöö Keskusega ootab töökaid 13-16-aastaseid
Haljala valla noori töömalevasse, mis hakkab tööle nii Haljala
alevikus, Essus kui Aasperes
Malevad toimuvad kolmes vahetuses:
28.07 – 02.07
05.07 – 09.07
12.07 – 16.07
Malevasse registreerimiseks too Haljala Noortekeskusesse
avaldus ning motivatsioonikiri. Avaldusse märgi oma eesnimi,
perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress,
elukoha aadress, lapsevanema nimi ja telefoninumber ja
malevas osalemise vahetuse aeg. Motivatsioonikirja märgi,
miks just SINA oleksid õige kandidaat osalema Haljala Noorte
Töömalevas! Registreerimine kestab 04.06.2010
Lisainformatsiooni noortekas@haljala.ee,
www.haljalanoortekeskus.ee või telefonil 56950532

Foto erakogu
Kristol on tõsiselt näkanud - mitte iga kalamees ei saa nii suure saagiga
poseerida

Lauri tugevam pool on majanduse valdkond, minul jällegi
tehniline. Usun, et oleme
piisavalt hea meeskond, et
rasked ajad üle elada.
Sul on Haljalas valmimas
oma maja. Miks otsustasid
elama asuda just Haljalasse?
Maja ehitamine sai alguse
juhuste kokkusattumisest. See
polnud üldse pikalt ette
plaanitud, pigem kuskil unistustes mõlgutatud. Siis sai
krunt ostetud ja vaevaline tee
jalge alla võetud, mille lõppu ei
oska öelda. Aga kui kõik hästi
läheb, kolime sügiseks sisse.
Haljalasse otsustasime
elama jääda, kuna see tundub
hea turvaline koht laste
kasvatamiseks ja tööd leidub
nii mulle kui ka elukaaslasele.
Millisena näed enda ja oma
pere tulevikku Haljalas?
Tulevikus loodan esmalt maja
lõplikult valmis saada. Soovin,
et Haljala inimesed ehitaksid
võimalikult palju – siis ei pea
tööd Tallinnast otsima.
Olen vabaabielus Aikiga,
kellega meil on pooleaastane
tütar Johanna. Elukaaslane oli
enne emapuhkusele jäämist
Haljalas ja Rakveres võrkpallitreener.
On Sul hobisid?
Hobideks on jaht ja kalapüük.
Võimlasse, mis oli kooli ajal
justkui teine kodu, satun
viimasel ajal ikka väga harva.
Õnneks mul on mõistev pere ja
töökoht, kus olen ise oma aja

peremees, nii et jääb aega ka
hobidele. Kui ikka on näha et
on igati sobiv ilm kalastamiseks, siis tuleb üritada omi
asju niimoodi sättida, et see
oleks võimalik.
Millised on Sinu silme läbi
tänase Haljala suuremad
probleemid? Ja mis teeb
Haljala elus rõõmu?
Ei näe Haljala elus suuri
probleeme, pigem vastupidi.
Haljala lähiümbruses on mitu
suurt ettevõtet, töövõimalusi
peaks olema väga erineva
eriala ja haridustasemega
inimestele. Kõik muud asjad on
ka käe-jala juures (arstiabi,
sportimisvõimalus, lasteaed,
gümnaasium, rahvamaja).
Rakvere on ka lähedal. Võiksid
olla küll metsarajad, kus saaks
käia jooksmas, ja ka jalgrattateed.
Sina oled üks väheseid
Haljala noori, kes on kodukohta tagasi tulnud. Miks
noored Haljalas lahkuvad?
Mida teha, et see nii ei
oleks?
Peale kooli lähevad paljud
suurematesse linnadesse õppima, leiavad seal töö ja elukaaslase, raske on kuskil jälle
uuesti oma elu alustada. Paljude noorte jaoks on siin võibolla
ka liiga vaikne, ja arvatakse ,et
mujal (näiteks Tallinnas) on
rohkem võimalusi.
Minu sõpruskonnas on küll
palju neid, kes siia tagasi
tulnud.
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Kevad – milline ta on?

Külavahelood: KANDLE

Sellel aastal külm, pikk, sombune, venib ja venib. Kooliskäiva
õpilase jaoks on see hea, vähemalt viitsib istuda toas, natuke
raamatusse piiluda, kuigi peas toimub teab mis. Kuigi linnud
laulavad, ülasedki õitsevad, aga midagi on puudu- ja see on
soojus.
Aga meie Külliga seda saime – esimest kevadet, ja juba
aprillis.
Kui meie reis Hollandisse algas, lootsin laevast maha astudes
näha päikest, tunda soojust, aga võta näpust, Stockholm
võttis meid vastu lumelörtsiga, lootus kadus.
Sõites Taani poole, otsisime ülaseid, aga nägime ilusaid
kaljusid, natukene puude pakatavaid pungi.
Ja siis Hot Lee loss oma aiaga, õitsvate murelipuudega ja
külastajate vahel jalutavate paabulindudega. Kui vähe on
õnneks vaja, ainult pisut kevadet. Edasi Amsterdam küll
tuulisena, aga päikesepaistelisena. Sõit kanalitel – paatmajad
– muide neid on 2500. Kõrged kitsad majad, rattad, igal pool
rattad. Hollandlaste lapsed pidid sündimagi jalgratas kahe jala
vahel.
Mida rohkem me Hollandimaal seiklesime, seda
rohelisemaks läks ja jänesed kalpsasid rohumall, metskitsed
näksisid värsket rohtu ja kõik kraav-kanalid olid luikesid täis,
partidest me ei räägigi, isegi faasanid jalutasid ringi.
See oli kevad, aga puudu olid tulbiväljad. Ja järgmine
hommik – päikesepaisteline, tuuline, aga juba soe. Kui
suundusime Keukenhofi poole, siis me ees laiusid tulbi-,
nartsissi- ja hüatsindipõllud. Fotokas välja ja esimesed pildid.
Ja nad kasvavad nagu meil kartul, lihtsalt põllul; erivärviliste
siiludena. See oli võrratu!
Ja äkki oli kõike – lilli, liblikaid, päikest (Külli jõudis saada
oma esimese päikesepõletusegi), linde, kergetes riietes
inimesi. Jälgisime lilleparaadi – 64 kaunistatud autot, õigemini
öelda lilleõitest ülekuhjatud, mis kujundatud vastavalt
teemale. Fotokas muudkui klõpsus, aga seda soojust, ilu ja
lillederohkust ei suuda keegi kaasa tuua.
Veel külastasime kevadist „Mini Hollandit“, tuulikuteküla
Zaanse-Schansi vabaõhumuuseumi, Volendami kaluriküla, kus
lapsed jooksid, täiskasvanud nautisid rannas jalutamist ja
pubis istumist.
Ja siis kolm päeva läbi Saksamaa, Poola, Leedu, Läti tagasi
Eestimaale, mis võttis meid vastu raagus puude, jaheda ilma ja
lörtsiga.
Ootasime, mis me ootasime, kuid õiterohke ja soe kevad
on jõudnud ka lõpuks Eestimaale. Paljudest eestlastest
erinevalt kogesime meie sel aastal kauni kevade saabumist
kaks korda.
Kaunist kevadet soovides Ingrid Mäemets ja Külli Heinla.

Kandle küla leiab esmamainimist Kandalae nime all
Taani hindamisraamatus aastal
1241. Kandle mõisast on
esimesed teated aastast 1583,
mõisale kuulusid järgnevatel
sajanditel lisaks Kandle külale
Aaviku, Kiva ja Eisma rannaküla; viimases asus ka Kandle
suvemõis.
Kandle oli esimesi Eesti
mõisaid, kus vastava eraseadusega (1801.a.) anti
talupoegadel võimalus end
pärisorjusest vabaks osta. Ja
1820. aastatel hakkas just
Kandle mõis esimesena Haljala
kihelkonnas kartulit kasvatama.
1863. aastal asutati Kandle
vallakool, esialgu päris mõisa
külje alla, kust see hiljem
(1897.a.) kolis Kiva küla Muna
tallu – nii tuntigi Kandle kooli
Muna kooli nime all.
Kandle küla kuulus kuni XIX
sajandi lõpuni samanimelisse
valda, seejärel 1893-1939.a.
Varangu valda. Pärast Varangu
valla likvideerimist liideti
kandle Vihula vallaga ja kuulus
alates 1950. aastast Vihula
külanõukogusse. Alles pärast
piirimuutusi 1970. aastatel
liitus Kandle Haljala külanõukogu ja seeläbi tänase
vallaga.

Tuulepealne maa
Nagu sädemest sütib leek
nii lahvatas kokkuhoidev meel
Tule! Sina tule! Tule sina!
kõik me sõbrad tulge
lipud võtke kaasa
meie sini-must-valged!
Meie kätest kinnihoidev inimkett nõuab
Vabadus!
Läbi Eesti Läti ja Leedu
rahvad nõudsid
Vabadus!
Laulud südames ja suus
Need kes julgesid
taas kuulutasid välja
iseseisva Eesti riigi
siin Tuulepealsel maal
oli augustikuu kahekümnes päev
aasta 1991
Ikka kevadveed ja sügistuuled
ikka kalda vastas meri
ja meri vastu kallast
ja need pilved taevas
üle selle maa
üle metsade ja mere
Meie oma Tuulepealne maa
Lõpp
Salme Heinla (2008)

Toimetus ootab uusi lugusid! Ära kirjuta lauasahtlisse, vaid
saada oma looming meile, et saaksime seda teistega jagada.

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht, ilmub kord kuus. Tiraaz 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

Noorperenaise Annika sõnul
on Kandle elamiseks ideaalne
koht. Võrdluseks toob ta
Tallinna, kus ühest linna otsast
teise sõites läheb ajaliselt
samapalju aega kui Kandlelt
Rakverre sõites. „Kõik on
suhtumise asi,“ sõnab Annika
„Hakkama saab inimene igal
pool, kui ta vaid tahab.
Inimene tahab aga ruttu ja
lihtsalt saada.“ Ise tegemine ja
loominguline pool kasvõi
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Eraomanduses olev mõisapark kõlakojaga paneb Kandle küla elanikke muretema. Meeledi ollakse nõus
heakorratöödel kaasa lööma, kui vaid kutsutaks.
hoidiste valmistamisel on maal
elamise üks eeliseid, on Annika
kindel.
Kandle küla lagunemine
algas koos kolhoosikorra
lõpuga, arvab proua Eha. Enne
seda küla elas, endises
mõisapargis olid peod ja
kontserdid. Külas oli pood.
Praegu käib külas kaks korda
nädalas kauplusauto, mis toob
söögikraami otse koju kätte.
Buss käib külas vaid paar korda
nädalas. Kohalikke elanikke on
järele jäänud vähe, enamiku
majadest on ära ostnud
võõrad inimesed, kes rohkem
suviti külas elavad. Mere
lähedus on Kandle küla
suureks plussiks, miks just siia
suvila muretseda.
Proua Annika sõnul teeb
muret see, et kui linnas on
loomapidamisreeglid kindlalt
paigas, siis maal on tihti koerad

lahti, ja kui võõras koer on aias
ja toimetab oma hädasid
sinna, kus väike laps mängib,
siis ei ole see sugugi meeldiv.
Külavanemat Kandlel veel
ei ole, kuigi teda oleks just
külaelu elavnemiseks vaja,
arvab proua Eha. Noorperenaise Annika sõnul võtab
see veel aega, kuni kõik oma
elu paika saavad ja leidub
aktiivne eestvedaja, kes külale
taas elu sisse puhub.
Kandle külas üle kahekümne aasta elanud Meeli ja
Priit muretsevad küla vananeva
elanikkonna pärast. Talvel on
külas vaid paar peret, sõnab
proua murelikult.
Kandle küla keskel asetseb
uhke restaureeritud mõisakompleks, mis on erakätes.
Mõisa omanikele kuulub ka
Kandle kõlakoda üle tee pargis,
mis kunagi oli küla keskuseks.

Praegu on kõlakoda lagunemas, park räämas ja uutest
mõisnikest ei tea külarahvas
tõtt-öelda midagi. Ka lehetoimetusel ei õnnestunud
seda saladuseloori kergitada,
kuna kokkulepitud ajal mõisas
kedagi ei olnud.
Mõisapargi pärast muretsevad kohalikud elanikud väga
ja on meeleldi nõus heako r r a t ö ö d e l k ä e d k ü l g e
panema, kui vaid kutsutaks,
sest eramaal ju omapäid
toimetada ei ole lubatud.
Vahest saab uhkest mõisahoonest just see visiitkaart,
mis Kandle küla taas kaardile
toob? Ja ehk saab mõisapargist külaelanike ja mõisaomanike koostöös jälle külake s ku s , ku s ku u l e b n i i
muusikat kui laste kilkeid?
Elame-näeme.

Aaspere endises koolimajas on toimunud põlvkondade
vahetus
Peale Aaspere Põhikooli
sulgemist 2007. aastal tegi
Haljala vallavalistus mitu
katset koolimaja müüa. Vald
soovis hoonetele rakenduse
leida hooldekoduna, kuid kaks
esimest investorit, kellega
räägiti, ei suutnud neid ideid
ellu viia. Kolmas ettevõtja, OÜ
Inrada omanik Olev Puldre
allkirjastas Haljala vallavalitsusega lepingu koolihoone
kinnistule hoonestusõiguse
seadmiseks 2009. aasta algul
ning sama aasta 1. novembril
avas Aaspere eakate kodu
uksed.
Meie lehe toimetus külastas eakate kodu ühel maikuu
päikesepaistelisel pärastlõunal. Maja elanikud tervitasid meid juba välisuksel, kus
koos päikest nauditi. Majas
võttis meid vastu ja tegi
ekskursiooni Tiina Liiv, kes õpib
Mõdrikul Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis sotsiaaltööd ja
on Aaspere eakate kodus
praktikal. Valgus, avarus,
puhtus ja hoolivus on märksõnad, mis iseloomustavad
maja, kus praegu elab 27 seitse
inimest.
Maja esimesel korrusel on

paar tuba, personaliruum,
pesuruum ja suur köök. Süüa
kohapeal ei tehta, vaid tuuakse
kohale väljastpoolt. Korrusel
on selleks oma sööginurk.
Teisel korrusel on tube
rohkem, need on avarad, nii et

miseks. Samas on ka söögilauad teise korruse elanikele.
Kolmas korrus on väljaehitamisel. Sinna tuleb juurde
mitu tuba.
Toad on kõik avarad ja
puhtad. Igas toas on

Endise Aaspere Põhikooli direktor Kaido Kreintaal muheleb diivanil, mis on
samas kohas, kus ta 12 aastat tagasi selle kooli direktorina oma viimase 1.
septembri aktuse avas
ratastooliga on seal mugav
liikuda. Teisele korrusele viib ka
invalift. Koridor, mida kooli ajal
kasutati aktusesaalina, on avar.
Seal on mugav diivanitega
varustatud nurgake televiisori
vaatamiseks ja raamatu luge-

televiisorivaatamise
võimalus. Öökappidel võis
näha kevadlilli ja maiustusi.
„Vaatamas käiakse tihti,
kellel on lähedasi. Seda, et
ke e g i o n s i i a t u l l e s
lähedaste poolt hooletusse

jäetud, seda ei ole,“ sõnab
Tiina Liiv.
Töötajaid on vähe, kuid
need, kes on, teevad oma tööd
südamega ja nende kohta
jagub Tiinal vaid kiidusõnu. Et
töötajaid võiks olla rohkem,
seda kinnitavad ka eakate
kodu elanikud, kelle sõnul ei
jää puudu küll hoolitsusest,
kuid suhtlemiseks ei ole
hooldajatel kuigi palju aega.
Proua Helvi Länts kiidab
Aaspere eakate kodu. „Siia
tulles anti kohe ratastool,
millega saab ringi liikuda.
Lapsed käivad ikka vaatamas
ja toidud on siin head,“ sõnab
eakas proua, kes sel suvel saab
juba 80 aastaseks.
Soodsa hinna ja imeilusa
looduse pärast tuuakse
Aasperesse inimesi
Tallinnastki. Kohamaksumus
Aaspere eakate kodus algab
7000Meiekroonist ja sõltub iga
inimese vajadustest.
hulgast
Kellel on soovi minna tööle
on eakate kodusse või
Aaspere
kes lahkunud
soovib
... informatsiooni
kohtade olemasolu kohta, võib
julgelt helistada telefonil
5021747. Infot saab ka
www.eakatekodu.ee.

Mälumäng
APRILLIKUU MÄLUMÄNGU VASTUSED
1. 12. detsembril 1991; Hilma Männik. 2. 9. kohal (Hiina, India, USA,
Indoneesia, Brasiilia, Pakistani, Bangladeshi ja Nigeeria järel),
elanikke 142 miljonit. 3. 22. septembril (hukati sel päeval 287.a.). 4.
500 nime. 5. Veltsi mõis. 6. Kuningas on surnud! 7. Pauliine Räämet
(abielludes Wimberg/Varek). 8. Ostsid kokku seaharjaseid. 9. Aldur

Parts 10. Pulmade ja esimese lapse sünni
Nüüd, kus oleme Sinuni, hea lugeja, toonud ühtekokku
150 küsimust ja vastust, paneme senisele mälumängule
punkti. Pärast suvepuhkust tahame Sulle pakkuda
nuputamist hoopis uuel kujul. Kuidas täpselt, see jäägu
üllatuseks.
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 18. mail 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik, Olev
Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv, Margus Punane, Liisa
Saamot, Martti Samolberg, Toomas Sääsk, Riina Tamberg, Tiit
Toming ja Viivo Võlu. Istungilt puudus: Kaido Kreintaal.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 20102013. 2. Kehtestada Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord. 3. Kehtestati Haljala valla
üldplaneering. 4. Muudeti Haljala Vallavolikogu 20.10.2009.a
määrust nr 84 „Haljala valla kohalike maanteede ja avalikult
kasutatavate erateede nimekirja kinnitamine“. Muudeti teede
nimetusi ja korrigeeriti teede pikkuseid. 5. Kinnitati Astri ja Salu
k i n n i s t u t e v õ õ r a n d a m i s e k s ko r r a l d a t u d k i r j a l i ku
enampakkumise tulemused. Tunnistati edukaks pakkujaks Võle
külas asuvale Astri kinnistule Rita Liiv-Pohlak ja Varangu külas
asuvale Salu kinnistule OÜ Alavara. 6. Muudeti Liiguste külas
asuva Liiva katastriüksuse sihtotstarvet. Uus sihtotstarve on
transpordimaa.

Vallavara müük
Haljala Vallavalitsus ootab ostuavaldusi järgmistele kinnistutele:
-Lihulõpe k. Põrgupõhja mü, 19002:004:0099, alghinnaga 300
000 kr
-Võle küla Ristikheina mü, 19002:001:0163, alghinnaga 25 000 kr
-Kavastu k Viljasalve mü, 19001:001:0148, alghinnaga 15 000 kr,
-Idavere küla Naki mü, 19002:002:0057, alghinnaga 25 000 kr,
Lisainfo Marko Teiva gsm 50 63 753, e-mail: marko@haljala.ee või
www.haljala,ee

Hajaasustuse veeprogrammi
2010. aasta voor avatud
Lääne-Viru maavanem kuulutab avatuks hajaasustuse
veeprogrammi 2010. aasta vooru. Projekti eesmärk on tagada
hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee
kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Rakke, Rägavere,
Sõmeru, Vihula, Viru-Nigula ja Haljala valdade hajaasustuses
asuvate majapidamiste omanikud ja kasutajad (valla
elanikeregistris enne kui 01.01.2009 registreeritud) ja vallas (enne
kui 01.01.2009) registreeritud mittetulundusühingud ning
sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või
mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või
elanike veega varustamine.
Toetatakse:
1. Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist,
kaevumajade ehitamist 2. Olemasolevatest või uutest kaevudest
joogiveetorustiku ehitamist ja selle ühendamist hoonesisese
veesüsteemiga 3. Kaevude varustamist vee pumpamiseks ja
puhastamiseks mõeldud seadmetega 4. Hoonetevälise
veesüsteemi teostusmõõdistamist 5. Vanade puurkaevude
tamponeerimist 6. Vee kvaliteedi analüüsi
* tegevusi 4-6 toetatakse vaid juhul kui nad kaasnevad tegevustega 1-3
Toetuse maksimaalne suurus on 100 000 krooni ning toetus ei saa
olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu tegevusjärgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 16.august 2010
Täpsemat informatsiooni toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude kohta saate Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt
http://www.l-virumv.ee Toetusprogrammid/ Hajaasustuse veeprogramm
(otseviide http://www2.l-virumv.ee/?id=23643) valiku alt.
Maakondlik programmi kontaktisik on Mati Jõgi, Lääne-Viru
Maavalitsus, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, 325 8010,
505 6177, mati.jogi@l-virumv.ee
Hajaasustuse programmi infopäev toimub 9.juuni 2010 LääneViru maavalitsuse saalis (Kreutzwaldi 5, I korrus; Rakvere) algusega
kell 15.00.

Kuidas käituda eramaal
Võõral maal ole tähelepanelik
Asjaõigusseaduse § 142 kohaselt eraomandis oleval
kinnisasjal, mis on omaniku poolt piiratud või tähistatud, ei või
teised isikud omaniku loata viibida, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti. Seadusega on tehtud erandid teatud
kategooria ametiisikutele (looduskaitseinspektorid jt), kellele
need piirangud ei kehti. Oma maade piiramine ja tähistamine
võib toimuda mitmel moel. Aia, tara, heki või mingi muu piirde
puhul võib eeldada, et tegemist on eramaaga. Kui maaomanik
soovib teatavaks teha, et tegu on eramaaga, võiks ta
paigutada maaüksuse piiridele, näiteks teele või ka piiretele,
sellekohased sildid, kus leiduks ka infot omaniku kohta, et
oleks võimalik küsida luba maal viibimiseks või selle
läbimiseks.
Seaduse kohaselt ei või eraomandis oleval piiramata ja
tähistamata kinnisasjal teised isikud omaniku loata viibida
päikeseloojangust päikesetõusuni, kui seaduses ei ole
sätestatud teisiti. Maaomanik, kes ei ole oma maad piiranud
või tähistanud, ei saa takistada kellelgi tema maal viibimist
päevasel ajal. Kui keegi matkab öisel ajal ja satub võõrale
maale, mille kohta kuskil mingit tähist ega piiret ei ole, siis ta
rikub enese teadmata seadust ja maaomaniku õigusi.
Samuti tuleb teada, et mootorsõidukid, välja arvatud
eritalituse sõidukid ei või sõita, peatuda ega parkida
väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud
mootorsõidukite liikluseks. Nendes kohtades võib liigelda
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Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 28.04.2010.a
1. Kinnitati AS Haljala Soojus 2009.a majandusaasta aruanne
bilansimahuga 14 962 922 krooni ja suunati aruandeaasta kasum
238 755 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääki ning
kinnitati AS-i Haljala Soojus nõukogu liikmetele tasu 2010. a
majandusaasta eest. 2. Otsustati viia AS-is Haljala Soojus läbi
sisekontroll 2007-2009.a majandusaasta kohta, mille eesmärk on
juhtimis- ja majandusanalüüsi koostamine nimetatud perioodi
kohta ja määrati sisekontrolli teostajaks sisekontrolör Tiit
Hallikmaa. 3. Kinnitati Põrgupõhja kinnistu võõrandamise
tingimused. 4. Anti nõusolek Auküla külas Peetri kinnistu
jagamiseks Peetri ja Aru katastriüksusteks, määrates
katastriüksuste pindalad, sihtotstarbed ja koha-aadressid. 5. Anti
nõusolek Liiguste külas Männi katastriüksuse jagamiseks Männi
ja 1 Tallinn-Narva tee katastriüksusteks, määrates katastriüksuste
pindalad, sihtotstarbed ja koha-aadressid. 6. Anti nõusolek
Liiguste külas Kruuskopi katastriüksuse jagamiseks Kruuskopi ja
17174 Liiguste-Põdruse tee katastriüksusteks, määrates
katastriüksuste pindalad, sihtotstarbed ja koha-aadressid. 7. Anti
nõusolek Liiguste külas Ellikmaa katastriüksuse jagamiseks
Ellikmaa ja 17174 Liiguste-Põdruse tee katastriüksusteks,
määrates katastriüksuste pindalad, sihtotstarbed ja kohaaadressid. 8. Anti nõusolek Essu külas Jõeääre katastriüksuse
jagamiseks Jõeääre ja 20 Põdruse-Kunda-Pada tee
katastriüksusteks, määrates katastriüksuste pindalad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid. 9. Nõustuti vaba
põllumajandusmaa maatüki nr. KV-2, asukohaga Liiguste küla
pindalaga 4,28 ha, kasutusvalduse seadmisega Osaühing Aaspere
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Agro kasuks. 10. Väljastati raieluba ühe vahtra ja ühe
määratlemata liigiga puu raideks ning ühe toominga
noorenduslõikuseks Haljala alevikus Tallinna mnt 5 kinnistul.
11. Eraldati vallaeelarve reservfondist 5000.- krooni MTÜ
Segapidi sõiduks Indoneesia Rahvusvahelisele Folkloorifestivalile ja kuni 6000.- koristustalgute läbiviimiseks. 12.
Kinnitati Haljala Lasteaia 2010.aasta suvine töökorraldus. 13.
Esitati Haljala valla 2010 aasta I lisaeelarve volikogule menetlemiseks. 14. Määrati ametlik kohanimi Haljala alevikus
asuvatele liikluspindadele ja Haljala valla avalikult kasutatavatele teedele. 15. Esitati Haljala valla üldplaneering volikogule kehtestamiseks. 16. Toimus arutelu kultuuri- ja hariduskomisjoni koostatud hallatavate asutuste töö analüüsist.
Haljala Vallavalitsuse istungil 13.05.2010.a
1. Lõpetati hooldajatoetuse maksmine üheksateistkümnele
isikule. 2. Otsustati hõivata ja võtta peremehetute rajatistena
arvele Tatruse külas asuv krossirada, Haljala alevikus Uus põik
8 asuv laste mänguväljak-palliplats, Haljala alevikus Uus põik 6
asuv veehoidla, Haljala alevikus Veskijärve tn 3a asuv
mänguväljak-palliplats ja Haljala alevikus asuv endine
ülepumpla. 3. Esitati vallavolikogule menetlemiseks otsuse
eelnõu “Haljala vallas Liiguste külas asuva katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine”. 4. Tehti volikogule ettepanek
kinnitada enampakkumise tulemused ja esitati vallavolikogule
menetlemiseks otsuse eelnõu „Astri ja Salu kinnistute
võõrandamiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise
tulemuste kinnitamine ja ostu-müügilepingute sõlmimine”. 5.
Tehti volikogule ettepanek võõrandada valla omandis olevad
päästeautod avaliku enampakkumise korras ja esitada
volikogule vastav eelnõu.

Haljalas moodustatakse noortevolikogu
Eesti Noorteühenduste Liidu poolt 30. märtsil välja kuulutatud konkursil noortevolikogude loomiseks kandideerisid 12 maakonna
vallad, nende hulgas ka Haljala vald. Kohaliku noortevolikogu loomiseks lõid käed MTÜ Haljala Noortekeskus, Haljala Gümnaasiumi
Õpilasesindus ning Haljala valla kohalik võim.
Rõõmuga võib nüüd öelda, et koostöös kirjutatud projekt sai rahuldava vastuse ning peagi luuakse Haljala vallavolikogu juurde ka
valla noortevolikogu. Noorteühenduste Liit osutab volikogule sisulist tuge mentori näol ning rahalist toetust noortevolikogu
eelarvereale 3000 krooni ulatuses
Noortevolikogu liikmeks võivad saada noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud Haljala vallas. Noortevolikogu tagab
Sulle, noor, võimaluse kaasa rääkida enda elu puudutavates otsustes, omada otsustamisel võrdseid võimalusi, aktiivsemalt osaleda
ühiskondlikus elus ning tutvuda demokraatia põhimõtetega.
Noortevolikogu abiga saad ise midagi ära teha, et Sinu kodukoht ei oleks enam „pommiauk”
Greete Toming, Haljala Noortekeskuse juhataja

Halajala valla üldplaneeringu kehtestamine
Haljala vallavolikogu 18.mai 2010.a. määrusega nr. 10 kehtestati Haljala valla üldplaneering.
Haljala valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete
kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine.
Üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused, tehakse ettepanek täpsustada ja muuta
kehtivat Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringut „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused.“, nähakse ette
detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus, ning nõuded ehitistele. Üldplaneeringu koostamise
käigus on kaalutlemise ja mõjude hindamise tulemusena leitud parimad lahendused Haljala valla säästvaks ja tasakaalustatud
arenguks.
Haljala valla üldplaneeringu kehtestamine“ määrus jõustub 1.juunist 2010.a.
Kaja Roolaht, maakorraldaja

Tulekul on jalgrattamatk „ÜHESKOOS ON PAREM”
LEADER programmi Meetme 2 – ÜHISTEGEVUSE TOETAMINE raames 2010.a taotlusvooru esitatud projekt „Üheskoos on parem“ on
saanud kohaliku tegevusgrupi Mittetulundusühing Partnerid heakskiidu. Projekti raames korraldatakse kahepäevane jalgrattamatk
Haljala valla külades ja Haljala valla külade vahelised spordimängud. Matka eesmärgiks on sõita läbi Haljala valla külade, tutvuda
külaseltside tegevusega ning kuulata huvitavaid fakte erinevate paikade ajaloost. Jalgrattamatka marsruut ja ajakava on koostatud
selliselt, et kõikidele peaks olema etteantud marsruudi läbimine jõukohane ning soovijatel on võimalik matkaseltskonnaga liituda
temale sobival ajal ja kohas. Iga osavõtja saab trükitud voldiku kuhu on kantud jalgrattamatka mõlema päeva marsruut ja päevakava
ning osaleja meelespea.
Kahepäevase rattamatka peatuspaik on Aaspere külakoda. Ööbimine on külakoja territooriumil telkides. Telgid ja muu varustus
toimetatakse stardipaigast Aasperre ja pühapäeval Haljalasse tagasi. Kui telgis ööbimine ei ole vastuvõetav, siis on võimalus ööbida ka
külakoja ruumides. Matkast osavõtuks registreerida hiljemalt 3. juuniks (märkida ka ööbimissoov) e-posti aadressil
riinatamberg5@gmail.com või telefonil 5515013 (samast saad ka täpsemat lisainformatsiooni matka kohta). Vaata ka www.haljala.ee.
Üritusi aitavad korraldada MTÜ Ans.Ambel, MTÜ Auküla, Essu Selts, Haljala Kultuuriselts, Haljala Spordiklubi, Varangu Külakoda,
Haljala Vallavalitsus ja Foori kohvik.
Järgneb lk. 4
ainult maaomaniku loal. Ka maastikusõidukiga võib maastikul
sõita või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal.
Eratee kasutamine on lubatud ainult teeomaniku loal
Teeseaduse kohaselt võib erateed kasutada üksnes omaniku loal
ja tema määratud tingimustel üldjuhul ainult tasu eest. Erandina
võivad erateed kasutada ilma maaomaniku loata alarmsõidukid –
tuletõrje, kiirabi, muu päästeteenistus. Muudel sõidukitel peab
tee omanik lubama teed tasuta kasutada ainult juhul, kui avalikult
kasutatav tee on avarii või loodusõnnetuse tagajärgede
likvideerimiseks suletud.
Teeseadus ei näe üldjuhul ette teeomaniku õigust teed
sulgeda. Erandina võib teed sulgeda, kui pinnase sulamise, vihma
või muude liiklust mõjutavate tegurite tõttu on tee
konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või
liigelda on ohtlik. Sellistel juhtudel võib teeomanik tee või selle
osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Kui
maaomanik ei soovi, et võõrad tema erateel sõidaksid, on õige
eratee algus tähistada sellekohaste märkide ja teeviitadega
vastavalt liiklusseadusele.
Vastavalt veeseadusele on kallasrada avaliku veekogu ja
avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub
kaldavööndis. Vaba kallasrada ei ole aga näiteks nende
väikejärvede ääres, mis ei ole määratud avalikuks kasutamiseks.
Looduskaitseseaduse § 36 kohaselt on rannal või kaldal asuva
kinnisasja valdaja kohustatud tagama inimeste ja loomade vaba
läbipääsu kallasrajal. Samuti on kohalikud omavalitsused
kohustatud üld- ja detailplaneeringuga tagama avalikud
juurdepääsuvõimalused kallasrajale. Sellistel juhtudel peab

kallasraja sulgeja kinnise territooriumi tähistama ja
võimaldama kinnisest territooriumist möödapääsu,
tähistades selle viitadega
Kariloomade ajamine olgu ohutu
Suvisel ajal võivad lahti pääseda kariloomad, kuid seaduse
järgi ei ole maaomanikul õigust tema maale sattunud loomi
(ega muud võõrast vara) enda omaks pidada. Vastavalt
liiklusseadusele tohib kariloomi ajada ainult valgel ajal ja
võimalikult tee parempoolse ääre lähedal. Ajajaid peab olema
nii palju, et oleks tagatud ohutus ja loomade kooshoidmine.
Vajaduse korral tuleb loomad rühmitada. Kariloomi ei tohi
ajada kattega teel ilma teeomaniku (-valdaja) loata, jätta teele
järelevalveta, ajada üle raudtee või sõidutee kohas, mis ei ole
selleks ette nähtud, või ajada pimedal ajal või halva nähtavuse
kor ral.
Maaomanikul on õigus oma valdust kaitsta
Asjaõigusseaduse § 40 kohaselt on iga maaomaniku ja
maavaldaja õigused omavoli vastu kaitstud seadusega.
Omavoli on kõik, mis toimub maaomaniku maal ilma tema
nõusolekuta, on see telkimine, lõkke tegemine, sõit erateel või
parkimine eramaal jne. Omavoli vastu saab rakendada sama
seaduse §s 41 ette nähtud omaabi. See tähendab, et oma
valdust saab omavoli vastu jõuga kaitsta, ületamata seejuures
hädakaitse piire. Jõuga kaitse tähendab ka eramaalt lahkuma
sundimist ühel või teisel viisil, kuid seejuures ei tohi ületada
hädakaitse piire.
Jaan Nurk, Haljala vallavolikogu maa–ja keskkonnakomisjoni
esimees, õigusteaduste magister
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Haljala lugu
Kitarrgi sisse toob rohkem kui
kõva pauguga trumm...
Ansambli „Agent“ esimene
avalik ülesastumine toimus 29.
novembril 1986. aastal.
Ansambli nimeks oli alguses
„±440“, see tähistas helihargi
sagedust. Hiljem, kui ansambel hakkas uut nime otsima,
pakkus Harry Veldi nime
„Agent“. Algkoosseisu kuulusid lisaks juhendaja ja kitarristi
rolli kandnud Marek Innole
veel trummar Vallo Vildak,
basskitarrist Argo Toomel,
klahvpille mänginud Rauno
Kiik, saksofonist Indrek
Kaljuvee ning solist Rünno
Veidrik. Kuna Rünno Veidrik
otsustas aktiivsest muusikuelust loobuda, asus Marek
Inno otsima uut võimekat
solisti, kes võiks ansambli
ambitsioonikaid plaane aidata
ellu viia. „Päästjaks“ sai taas
Otsa-kool, kus vanameister
Uno Loobi käe all õppis
laulmist Mareki kursusekaaslane Jaan Killing, kes liitus
„Agendiga“ 1987. aasta juunis.
Tema sulest pärines ka enamik

„Agendi“ omaloomingust.
1988. aasta suvel toimus
„Agendi“ koosseisus jälle
muutusi, mille põhjuseks oli
osa pillimeeste kohustus
sõjaväkke minna. Detsembrikuus 1988 oli koosseisu
nimekiri järgmine: Marek Inno klahvpillid, Lembit Kirsipu kitarrd, Toivo Nilsson - basskitarr, Vallo Vildak – löökpillid,
Jaan Killing - solist, Ants Lääts tenorsaksofon, Indrek Kaljuvee
- altsaksofon, Meelis Tammemägi - trompet, Peeter Margus
- tromboon, Kaupo Mägi trompet, Rünno Veidrik ansambli direktor. Neli korda
nädalas käidi mängimas
Haljala restoranis „Maheda“ –
ja nii mitu aastat. Esineti ka
kohalikel rock-festivalidel nagu
„Wesenberg-Rock“ ja „Rockkroox“. „Agendi“ lõpuaastate
koosseisus olid Marek Inno,
Lembit Kirsipu, Argo Toomel,
Vallo Vildak, Jaan Killing, Aivo
Koddanikpork, Karl Vakker, Jüri
Takjas, Peep Pihlak, Tiit Korsar.

Kuupilt

Enamik liikmeid oli õppinud
Georg Otsa nimelises Tallinna
Muusikakoolis. Samuti tehti
koostööd Eesti tolle aja
parimate helitehnikutega.
1989. aastal algas väga
aktiivne suhtlus Soome
ansambliga „XL“, mis hiljem
muutis oma nime „John
Robertsiks“. „Agendi“ saavutustest tasub kindlasti märkida
järgmist. „Agent“ pääses
festivali „Tartu sügis '87“
lõppkontserdile, kus 16
osalenu seas tuldi 6. kohale.
Jaan Killing sai seal lootuspreemia loomingu eest ning
kiideti ka puhkpilligrupi
esinemist. 1988. aastal esines
„Agent“ edukalt festivalil
„ H a a p s a l u ke v a d “ , k u s
saavutati teine koht. Festivalil
„Tartu sügis '88“ võideti
peaauhind.
1988. aastal käidi esinemas
ka televisioonis – osaleti
telekonkursil „Popp Tipp“, kus
lauluga „Kellamees“ jõuti
finaali. 1989. aastal esines
„Agent“ festivalil „Tartu
kevad“, mis oli tolle aja
mainekaim kohalike bändide
festival Eestis. „Agent“ on
salvestanud muusikavideosid
ning Jaanus Nõgisto on teinud

Ansambel Agent
„Agendist“ umbes 40 minutilise telesaate, mis kahjuks ei
ole ETV arhiivides säilinud.
Esineti ka omaaegses ETV
hittsaates „Reklaamiklubi“.
1990. aastate algus koos
rahareformi ja turumajanduslike suhete tekkega tõi kaasa
paljude suurekoosseisuliste
ansamblite hääbumise.
Klahvpille mänginud Marek
Inno ning helimees Meelis
Saame otsustasid 1993. aaasta
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kevadel ansamblist lahku lüüa.
Põhimõtteliselt lõpetas
ansambel peale seda ka
tegutsemise. Muusikaga jäid
edasi tegelema kõik peale
Rünno Veidriku. Marek Inno,
Lembit Kirsipu, Peep Pihlak ja
Vallo Vildak hakkasid mängima
ansamblis „Terved ja Tugevad“.
Jaan Killing läks laevadele
muusikuks. Edukalt jätkus ka
Argo Toomeli karjäär, kes
hakkas mängima ansamblis

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
01.06 kell 18.00. Lastekaitsepäev
19.06 kell 14.00. Põhikooli lõpuaktus
20.06 kell 14.00. Gümnaasiumi lõpuaktus
22.06 kell 19.00. Jaanituli. Meelelahutuslikud jaaniõhtumängud väikestele ja suurtele. Tantsuks mängib "Ansambel".
AASPERE KÜLAKODA
19.06 kell 20.00 Aaspere Külakoja platsil jaaniõhtu. Tantsuks laulab
ja mängib Kalev Kaljuvee

Varangu seltsimajas on võimalik kasutada ruume
üritusteks. Info tel. 56497443
Kauplus VANAVAKK Võiperes
avatud E-L 10-14
Odavad rõivad! Info tel. 56911001
Tarvas on koha leidnud Rain Veidemani vanavanemate kodus.
Loodusliku tarva autoriks on Raini isa.

SÄÄSTUPOOD
Avatud Haljalas, Rakvere mnt.9 (automajandi ruumis)
Kolmapäeviti kell 14.00-19.00 Neljapäeviti kell 11.00- 16.00
Kasutatud riided väga soodsalt!

Sport

Tulekul on jalgrattamatk „ÜHESKOOS
ON PAREM”
...algus lk. 1
Laupäev, 5. juuni
Kell 10:00 kogunemine Haljala Rahvamaja ees
Kell 10:00-11:00 tutvume MTÜ-de Ans.Ambel ja Haljala
Kultuuriseltsi ning kirjandusringi tegevustega
Kell 11:00 algab sõit Haljala-Idavere-Põdruse-Essu
Kell 12:30 tutvume Essu Seltsi tööde ja tegemistega
Kell 13:00 jätkub sõit Varangu Külaseltsi poole
Kell 13:40-15:00 tutvume Varangu Külaeltsi tegemistega,
kohvipaus
Kell 15:00 jätkub sõit marsruudil Varangu-Tatruse-Haljala
Kell 16:00 soovijail jalasirutuspaus Haljala Rahvamaja juures
Kell 16:30 jätkame sõitu Aaspere Külakoja suunas
Kell 18:00 Aaspere Külakoda (süütame lõkke ja valmistume
ööbimiseks)
Edasi kulgeb õhtu vaba graafiku alusel Aaspere Külakoja
lõkkeplatsil.
Pühapäev, 6. juuni
Kell 8:30 kogunemine ja hommikukohv
Kell 9:00 alustame sõitu marsruudil Aaspere-Liiguste
Kell 9:20 Liiguste ministeeriumikooli mälestuskivi, räägib Kaia
Kaljuvee
Kell 9:40 jätkub sõit Kärmu-Aaspere-Auküla
Kell 10:00 soovijail jalasirutuspaus Kurepesa-forelli juures
Kell 10:45 Võipere vana koolimaja (räägib Kaia Kaljuvee)
Kell 11:00 Aaspere mõis – jätkub sõit Aukülla
Kell 12.00 Tutvume MTÜ Auküla tegemistega, kohvipaus
Kell 13:00 alustame sõitu Haljala suunas
Kell 14:00 jalgrattamatka ametlik lõpetamine Haljala Rahvamaja
juures
Jalgrattamatka marsruut kõrvaloleval pildil

Kuueetapilise võistlussarja koroonas võitis Vaiko Saar, teine oli
Karlis Strazdin ja kolmas Aivar Strazdin. Lauatennises võitis
Raivo Siispool, teine Tarmo Kustola ja kolmas Tõnis Veber.
Lauatennisest võttis osa 12 mängijat ja koroonast 19 mängijat.
Eesti valdade XVIII suvemängudel võrkpallis, jäi Haljala
naiskond jagama 17-24 kohta ja mehed 25-31 kohta. Naiskond:
Liine Toming, Triin Veideman, Merilin Metsalu, Aiki Lai, Liis Kütt,
Cathy Stüf, Ülle Teska. Meeskond: Marti Aros, Enn Toming, Karmo
Aros, Arnold Annus, Hardi Viiber, Meelis Kari
Maakonna meistrivõistlustel võrkpallis jõudis Haljala meeskond
poolfinaali, kus vastaseks oli Kadrina. Esimene mäng peeti Haljala
võimlas ning kaotati 3:1 ja teine mängi kaotati Kadrinas 3:0. Teise
poolfinaali võitis Spordikool „A“, mängude tulemusega 2:1
Tõrremäe üle.
Pronksikohtumises on vastamisi Haljala ja Tõrremäe ja finaalis
mängivad Spordikool „A“ ja Kadrina.

„Compromise Blue“. Mõni
aasta tagasi hakkas Argo
Toomel mängima ansambel
„Apelsini“ koosseisus.
Ent ansamblite tegevus
selle kõigega Haljalas
mõistagi ei lõppenud. 1990.
aastad tõid uusi nimesid. Ja
tänagi mürtsuvad rahvamaja prooviruumis trummid. Ehk olete juhtunud
kuulma?

Õnnitleme vanemaid...
Kristelle Urmet 01.05.2010
Mirell Tamm 08.05.2010
Eliise Aros 09.05.2010
Tristan Tedrekin 14.05.2010

... ja sünnipäevalapsi!
92
Stella Tamm
90
Voldemar Pahkla
87
Ilse Kiviberg
83
Johannes Arikainen
82
Vaike Vaher
Ada Plunt
Galina Perova
80
Helvi Länts
75
Oskar Kendra
Helgi Riks
Tamara Matto
70
Mare Ellamaa
Milvi Mõlder
Lii Liivak
Aarne Reineberg
65
Elle Heinlaid
Enn Privoi
60
Silvi Laanvee
Viive Tõhk
Riina Sügiäinen
Silvi Lutter
55
Jaan Säkk
Eha Keskküla
Mare Meerits
50
Ants Salmistu
Tiina Taimsaar
Joel Põdra
Eve Milk

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

15. juuni

Aaviku

14. juuni

Essu

15. juuni

Varangu

24. juuni

Aaspere

3. juuni
9. juuni
12. juuni

Lihulõpe
Haljala
Põdruse

11. juuni

Idavere

9. juuni
21. juuni
23. juuni

Pehka
Aaspere
Haljala

6. juuni
10. juuni
14. juuni
17. juuni

Kisuvere
Aaspere
Aaspere
Aaspere

1. juuni
14. juuni

Essu
Essu

13. juuni
20. juuni
20. juuni
22. juuni

Haljala
Aaspere
Haljala
Haljala

6. juuni
8. juuni
25. juuni

Kisuvere
Haljala
Haljala

4. juuni
5. juuni
27. juuni
30. juuni

Essu
Aaspere
Idavere
Haljala

Aida Sagalakova
16.10.1922- 27.04.2010
Saima Tomband
05.06.1933- 09.05.2010
Peeter Roopa
23.06.1949- 10.05.2010
Asta Šmutov
21.03.1959- 13.05.2010

