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Haljala Kultuuriseltsi tegemistest
Haljala Kultuuriselts on oma tegemistele tasapisi hoogu sisse
saamas. On valminud mõningad projektid, mis on Leader
meetmest tegevusgrupi MTÜ Partnerid toel rahastused saanud
ja millega püüame sügis-talvist hooaega sisustama hakata.
Esimeseks suuremaks ürituseks saab olema
Loovuskoolituse korraldamine. Loovuskoolitus toimub
septembrist detsembrini nädalavahetustel, kokku seitse
koolituspäeva. Koolitus on mõeldud nii lastele, noortele kui
täiskasvanutele, nii meestele kui naistele. On mõeldud ka
lastega kodus olevatele vanematele – selleks on koolituse ajal
lastele eraldi juhendajaga õpituba, kus õpetatakse
loovtegevusi ja meisterdamist erinevatest materjalidest.
Kavas on järgmised õpitoad ja toimumisajad:
*Laastupunutiste õpituba - september 2010 (36. nädal)
*Nahkehistöö õpituba - september 2010 (37. nädal)
*Pärlitehnika õpituba - oktoober 2010 (40. nädal)
*Tekstiilitrüki õpituba ja pildiraamide valmistamine oktoober 2010 (41. nädal)
*Nahkehistöö õpituba - november 2010 (46. nädal)
*Kraklee ja salvrätikutehnika õpituba - november 2010
(47. nädal)
*Jõulukaunistuste ja jõuluseadete valmistamise õpituba detsember 2010 (48. nädal)
*Valminud tööde näitus Haljala Rahvamajas - detsember
2010 (49. nädal)
Kuna kohtade arv on piiratud, toimub kõikidesse
õpitubadesse eelregistreerimine, mille kohta anname infot
järgmises lehes.
Teise suure ettevõtmisena korraldame kodanikupäeval, 26.
novembril 2010.a kodanikufoorumi „Mina ja partnerid“.
Foorum on kavandatud kaheosalisena. Päeva esimene pool
hõlmab informatsiooni ja kogemuste vahetamist. Kuulatakse
erinevate esinejate ettekandeid kodanikuühenduste
ja
kaasamise teemadel. Päeva teine pool on suunatud
rühmaaruteludele, kus toimub probleemipüstitus ja sellele
lahendusvariantide leidmine. Rühmaarutelude käigus
saadakse uusi ideid, mida siduda oma tegevustesse. Päeva
moderaatori juhendamisel sõnastatakse oma ideed või
probleemid ja jõutakse kas ideest teostuseni või probleemi
lahenduseni, sõltuvalt konkreetse rühma ootusest.
Kultuuriseltsi südameasjaks on ka Haljala ja selle ümbruse
ajaloo jäädvustamine. Ka selles osas on mõningad mõtted,
millest siinkohal veel vara rääkida.
Loomulikult jätkab sügisel oma kokkusaamistega
kirjandusring Haljala Raamatukogu juhataja Elve Veldi
eestvedamisel ja meie kuldvara Salme Heinla kaasabil.
Kirjandusringil on valminud tegevuskava juba 2011. aasta
aprillikuuni ja sealt edasigi. On nii palju teemasid, millest
rääkida ja kohti, mida külastada, kas vahetult ringreise
korraldades või teiste kogemuste vahendusel. Igal kuul
septembrist kuni aprillini on oma teema. Kuna rahvakalender
lihtsalt on oluline, siis on kuude teemad suuresti seotud
rahvakalendriga. Nii on november hingedekuu ja detsember
jõulukuu ning veebruaris on meie riigi sünnipäev, aga on ka
looduskuu ja raamatukuu.
Ootame kõiki aktiivselt kaasa lööma.
kultuuriselts@haljala.ee

Osale valla arengu kavandamisel
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Tuult tiibadesse, XXVI lend!

Noormehed vasakult: Rain Veideman, klassjuhataja Egon Mets, Kaur Sundla, Hardo Peetermann, Raigis Urban, Tõnis Kirsipu, Gardo Kilusk, Reio Hark,
Elmer Heinpõld
Neiud vasakult: Signe Liim, Svea Pohla, Jekaterina Nagovitsõna, Maarja Kütt, Birgit Sepp, Reelika Põldre, Kristi Tamberg, Maigi Proosa, Stiina Kilk

Põhikooli lõpetajad

Noormehed vasakult: Rainer Lakovitš, Stenno Saaremõts, Oliver Metsalu, Marko Gunnar Liiv, Rainer Lepp, Toivo Kutter, Markus Mägi, Mart Kiis, Kevin
Kullerkupp, Martin Põldre, Rauno Altdorf, Sander Karro, Tauno Hilimon, Kevin Ramot, Silvester Valving
Neiud vasakult: Iiris Uusallik, Hanna Einmann, Doris Reidla, Triin Salumäe, Kairi Martinson, Eva Maria Eevald, Kaisa Kuusemets, Reelika Ruuven, Liisa
Randoja, Paula Helena Kask, üleval paremal Maarja-Liis Stadnik

Arengukava on dokument, mis puudutab iga vallas elavat
inimest või siin tegutsevat ettevõtet. Kehtiv arengukava
kajastab ja kavandab erinevate valdkondade arengut kuni
aastani 2017. Osa kavandatud tegevustest on tehtud või
käesoleval aastal lõppemas. Suured investeeringud
kohustavad tegema pikemaajalisi plaane ning nõuavad valla
arengu kavandamist kuni aastani 2020. Majanduslik olukord
sunnib aga tegema valikuid.
Kui tunnetad, et midagi väga olulist on vallas tegemata või
on valdkondi, mida peaks eelisarendama, siis esita oma
arvamus/ettepanek 30. juuliks 2010.a Haljala Vallavalitsuse
kantseleisse või meiliaadressil ettepanekud@haljala.ee
Vallavalitsus soovib Haljala valla arengukava
muudatusettepanekud esitada augustikuu volikogu istungile.
Arengukava on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes ja Haljala valla kodulehel www.haljala.ee

Haljalasse tuleb spordiväjak
Haljala staadioni kõrval oleva puhkepargi maa-alal algasid
ehitustööd projekti „Haljala spordiväljakute ehitamine“
raames.
Puhkepargi alale rajatakse multifunktsionaalne mängude
väljak (korvpall, võrkpall ja tennis), skate-park ja paigaldatakse
kümme välijõumasinat.
Töid teostavad AS Lasila Betoon, Fysioline Eesti OÜ ja OÜ
POMEMET. Projekt saab teoks Leader programmi kohaliku
tegevusgrupi MTÜ Partnerid toetusel.
MTÜ Haljala Spordiklubi

Noormehed vasakult: Timmo Sääsk, Alari Muttika, Martti Tomband, Marek Karton, Tarmo Rootslane, Janno Arnek, Kewin Adosson, Remi Noorlind,
Rainer Kaldma, Raim Maurer, Renee Vask
Neiud vasakult: Kaidi Pilemann, Liis Lille, Kati Napp, klassijuhataja Maarja Okk, tema taga Hedi Peetermann ja Paula-Anette Esko, Heike Pohla, Kadi
Liis Vask, Kertu Orgus, Anni Klammer
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Haljala Valla Sõnumid

UUE OOTUSES
Kui noor Hendrik Visnapuu 1919. aasta kevadel ootusärevalt
hõiskas: „See aasta tuleb kevad teisiti. Tiu-tiu! Ja teisiti…“, siis
Haljala Gümnaasiumil tuleb sedasama tõdeda eeloleva sügise
kohta. Jah, sügis 2010 tuleb Haljala koolile kahtlemata teisiti –
koos uue koolijuhiga. Aga asi pole vaid uues ametikandjas,
vaid ennekõike väärtustes ja põhimõtetes, mida ta
vaieldamatult endaga kaasa toob. Nõnda on praegu sobiv hetk
meil kõigil endilt küsida: millist juhti vajab Haljala kool? Ja mida
ootab koolipere omakorda Haljala vallalt kui kooli pidajalt?
Igaüks, kes kooli kui keeruka ja hapra organismi hingeelu
tunneb, teab, et kool pole iialgi olnud midagi iseenesest
toimivat, mille käekäiku ei mõjuta üks või teine ametikoha
vahetus. Vastuoksa – kool on alati konkreetsete inimeste nägu,
ja kõige nähtavamalt just koolijuhi nägu. Haljala koolil pole
täna vähimatki põhjust oma nägu – teisisõnu, senise koolijuhi
tehtut – häbeneda. Nii vajabki meie kool, lõppude lõpuks valla
ainus kool juhti, kes ei lammuta, vaid loob. Kes mõistab
vastutuse suurust – hoida seda raskestikirjeldatavat, ent
selgestitajutavat vaimsust, milleni on jõutud aastatepikkuse
järjekindla tööga. Öeldu ei tähenda kaugeltki värskete ideede
või uute rõhuasetuste kartmist. Aga telg peab kindel püsima.
Peame mõistma, et meie valla, iga väikese kogukonna
suurim väärtus on inimene – aga mitte maksumaksjana, vaid
millegi loojana. Eesmärgiks ei saa olla eelarvetasakaal, vaid
vaimsete ja aineliste väärtuste tasakaal, nagu ka hingeline
tasakaal meis endis. Kui see tasakaalupunkt on paigast
nihkunud, muutuvad mistahes rahalised meetmed sihituks
tõmbluseks. Haljala kool on püüdnud viimastel aastatel
eeltoodud juhtmõttest lähtuvalt ka käituda. Kas Haljala vald
kooli omanikuna jagab seda mõtet?
On sõnadetagi selge, et koostöö kooli ja valla vahel saab
rajaneda vaid vastastikusel usaldusel. Usaldus aga omakorda
eeldab avatud suhtlemisviisi, antud lubadustest
kinnipidamist, ühiselt kokku lepitud väärtuste järgimist,
vajadusel ausat otseütlemist ka ebamugavate asjade puhul.
Koostöö ei pea sugugi tähendama ühte arvamust kõiges, ühte
tõde, diskussiooni vältimist. Argumenteeritud väitlus selle
nimel, et jõuda eriarvamuste kiuste ühisosani, taandades
seejuures kõik isikliku, peaks saama loomulikuks osaks meie
asjaajamiskultuurist. Kui Haljala vald on selleks valmis, pole
meil põhjust karta oma kodukoha hariduse tuleviku pärast.

OMADE HULGAS
Sellel päeval oli eriline lõhn
See tuli puudest ja samblast
Lilledest käbidest
Sellel päeval oli metsalõhn
Lõhnasid männid osoonirikkalt
Kuusel lähevad laul ja lõhnad segi
See on ilus ja hurmav
Suur puu laulab tasa ja rahulikult
Väikese kuuse laul
Veel kuulda ei ole
Männikunõlval lõhnasid piibelehed
Kogu oma ilu ja väega
Ja valged karikad kõlisesid
Veel oli selles päevas metsajõe tume sügavus
Kui ta vesi vaikides läks
Sügav vesi ikka vaikib
Otsekui varjab midagi
Sellel päeval ma olin
Tema kasvud levitavad õhku rohelist aroomi
Lõhnasid metsaheinamaad
Nemad andsid suvepäeva
Hele-helesinisele taevale kuldse viiru
Ja rohule pehme lõhna

Mida külvad, seda lõikad
Seekordne persoonilugu,
mille Sinuni, hea lugeja,
toome, on teistsugune. See
on pigem mõtisklus kui
pelgalt intervjuu. Teistmoodi on ka see, et seekord
ei istunud meie vestlusringis ühtegi külalist; olid
vaid lehetoimetus ja asendamatu abimees lehetöös diktofon.
„Üks etapp minu elus on läbi
saanud,“ sõnab 21 aastat
Haljala-mail koolijuhina leiba
teeninud Kaido Kreintaal.
Sündinud Kehras ja lõpetanud
sealse keskkooli, asus ta
õppima Tallinna Ülikooli
(tollase nimega Tallinna
Pedagoogilisse Instituuti)
ülddistsipliinide erialale. Seda
eelkõige sellepärast, et osata
oma elus iseenda kätega
midagi valmis teha. Õpetajaametist Kaido toona veel ei
unistanud. Peale instituudi
lõpetamist 1985 suunati aga
Kreintaal tööõpetuse õpetajaks väikesesse Aluvere kooli.
Õpetajaametit jagas noor
pedagoog korraga kolme kooli
vahel – Aluveres, Vaekülas ja
Aasperes. 1989. aastal kaldus
aga vaekauss lõpuks Aaspere
kasuks, mil õpetajate enamhäältega valiti Kaido Kreintaal
Aaspere kooli uueks direktoriks kauaaegse koolijuhi
Voldemar Nageli asemel.
Kümme aastat... Aaspere
oli koht, kus kool oli ühemõtteliselt küla südameks.
Toimusid külapeod, perepäevad, lastelaagrid, suusa- ja
rattamaratonid. Väikese maakooli soojus, omamoodi peretunne – see on pagas, mille
Kaido suurt pealinnakooli
juhtima minnes just Aasperest
kaasa võtab. „Haljalas oli
teistmoodi, siin olid teised
hoovad, ideed. Õpetajaid on
palju ja kuidas inimesed
erinevatest gruppidest koos
tööle panna, see oli väljakutse“, sõnab Kreintaal
mõtlikult. (Kogu vestluse
jooksul ei kao mõtlik ilme tema
näolt, raske on panna sõnadesse kogu oma tööd, väärtusi,
mis on aastatega loodud;
panna sõnadesse nii, et see
jõuaks kitsastel leheveergudel
lugejateni.) “Gümnaasium
peab olema ajast ees,“ on
kogenud juht kindel. Haljala
kool on seda ka olnud, vahel
ehk rohkemgi kui kõigile
meeldinuks.
Haljala Gümnaasiumis
valitseb täna vaba ja loominguline õhkkond, mida paljudes
koolides ei kohta. Selleks aga,
et saaks sedalaadi vabadus
tekkida, tuleb esmalt luua
kord. Kord kannab. Kui kord on
p a i g a s , h a k ka b t a s i n d
loovusele viima, loob turva-

Foto erakogust
1989. aasta 1. septembril andis Aaspere kooli kauaaegne direktor Voldemar Nagel Kaido Kreintaalile üle koos
aabitsaga ka ametiposti
tunde. Mitte selline kord,
mis seab raamid, vaid pigem
kindla jalgealuse. Sellise korra
loomine ongi juhi töö.
Seesugune kord annab õpetajatele kindlustunde ja loob
rahuliku, motiveeriva töökeskkonna.
Kaido Kreintaal on oma
õpetajaid kaitsnud, olnud
vajadusel barjäärina ees,
säästnud neid lisapingetest,
tagades nii hea töömiljöö.
„Koolijuht peab olema filter
kooli ja kogukonna vahel, et
luua normaalne töökeskkond.
Tuleb filtreerida, mida lasta
majja sisse, ja vastupidi, mida
majast välja. Liigne müra segab
tööd“, sõnab Kreintaal
kindlalt. Veendunult, pikemalt
mõtlemata kirjeldab ta ka
Haljala kooli tänaseid õpetajaid: avatud, julged, ausad,
loovad, töökad, näevad kaugemale, ei ole vaid oma aines
kinni. Kas seda tänu heale
juhile? Öeldakse ju, et kool
kujuneb oma juhi järgi, saab
tema näo. „Tean, mis ma väärt
olen, suudan analüüsida, mis
on hästi, mis on halvasti,“ on
Kreintaal endas kindel, kuid
seda sisemist enesekindlust ei
tohi segi ajada uhkusega.
Ta julgeb võrrelda koolijuhi
ametit teenri omaga. Iseasi,
kas võetakse seda kui lakeiks
olemist või kui sirge seljaga
teenrit, kes oma ametis auga
teenib. Juht kujundab kooli ja
kool juhti. „Tulin Aasperest
rabedana, Haljala kool on mind
kujundanud selliseks, nagu ma

Kõrgel
Omade hulgas
Salme Heinla 2010

Toimetus ootab jätkuvalt omaloomingut avaldamiseks
aadressil leht@haljala.ee või posti teel Haljala
Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

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
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Foto A. Seidelberg
President Toomas Hendrik Ilves sügisel 2009 Haljala Gümnaasiumi
väisamas. Haljalas on kujunemas traditsiooniks, et koolijuhil on
fotoalbumis pilt presidendiga. Eelmise direktori, Henn Altmäe juhtimise
ajal külastas kooli Lennart Meri.

nüüd olen, silunud
teravamad nurgad.“
Kujunemine ja kasva-mine on
vastastikune, selles on ka
vastutus. "Kui sa mu taltsutad,
siis on meil teineteist tarvis. Sina
oled minu jaoks ainuke maailmas.
Mina olen sinu jaoks ainuke
maailmas..." – nii kõlab fraas
Väikese Printsi raamatust, mis
on kindlasti üks direktori
lemmikutest.
Üksteist aastat on
Kreintaal juhtinud Haljala
Gümnaasiumi. See on pikk aeg.
Kas kõik sai tehtud või jäi
midagi ka tegemata? Kas on
tulnud pettuda? Neid küsimusi
esitati Kaido Kreintaalile ka
töövestlusel uues koolis, kuhu
ta kandideeris, kuid juba siis ei
osanud ta vastata. Ideid on
olnud rohkesti, inerts suur ja
energiat palju, oleks tahtnud
ehk rohkemgi teha. Raske on
olnud liigutada „vanu olijaid“,
kes on langenud mingisse
mugavustsooni. Panna nad
liikuma, looma – mitte alati ei
ole see õnnestunud. Väikeses
kohas on kaadri vahetamine
keeruline, kuigi vahel oleks
seda teha tulnud. Mitte et ei
oleks kedagi asemele võtta,
vaid siin seab raamid see, kus
me asume – väikene maakoht,
kus kõik tunnevad kõiki, on
üksteisest mingil moel sõltuvuses. Tekib konnatiik.
Energiat on Kreintaalil
tõesti jagunud. Lisaks koolijuhtimisele oli ta ka LääneVirumaa Koolijuhtide Ühenduse esimees, samuti maakonna alaealiste komisjoni
eesotsas. Juba kümme aastat
on ta vedanud Lääne-Virumaa
koolidevahelist mälumängu.
Kaido Kreintaal on ka üks Eesti
Õpetaja autähise idee autoritest. Koolis on tema juhtimisel sõlmitud üleriigilist
vastukaja pälvinud koolirahu
leping, antud välja kooli ajaloo
raamat ning kaks lasteraamatut Okkakese seiklustest, on loodud kooli aukohus ja alustatud Suure ja
Väikese Jaagu väljaandmist.
Olgu siinkohal öeldud, et Suure
Jaagu number 17 sai oma
viimasel lõpuaktusel Haljala
koolis 20. juunil Kaid Kreintaal
– teenete eest Haljala
koolijuhina.
Samuti on just Kreintaali

täna omasuguste seas
vägagi arvestataval tasemel ja
pakub lugejale märksa rohkem
huvitavat lugemist kui varasematel aastatel. Kaido Kreintaal
on ka Haljala vallavolikogu liige
ja seda sidet ta pealinna tööle
asudes katkestada ei kavatse.
Lisaks seob teda Haljalaga
abikaasa kodukoht, kus
nädalavahetused ja suvekuud
veeta, midagi oma kätega
valmis teha või remontida.
Milliste soovidega annab
Kaido Kreintaal kooli üle uuele
juhile? „Kindlasti tuleb hoida
gümnaasiumiastet, mis on ka
praeguse vallavalitsuse üks
prioriteetidest. Koostööd
tuleb jätkata Kunda kooliga,
kuid leida juurde ka uusi
võimalusi. Kooli loovad ja
paraku ka hävitavad õpetajad,“
sõnab Kreintaal tõsiselt

„Vaimu ei tohi alla lasta.
Õpetajate loovust ei tohi
piirata, tuleb leida uusi ideid ja
neid ühiselt sõnastada.“
„Toimi toimimata,“ kõlab
Meie
Kreintaali suust iidne Hiina
hulgast
mõttetarkus
justkui tema
enese
on moto. Ta on olnud
võimalusel alati koolimajas
lahkunud ...
kohal, mis loob kooliperele
omamoodi kindlustunde.
O l n u d t o e t a v, m õ i s t e v,
nõudlik, otsusekindel, kuid
mitte jäik. Kui hommikuti on
just koolijuht esimene, kes
sind teretab, siis see annab nii
õpilasele kui õpetajale tunde,
et sa oled siin majas
tõepoolest oodatud. Loodame, et see jääb ka edaspidi nii.
Aitäh, Kaido!
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 15. juunil 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Kaido Kreintaal, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv, Margus
Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Riina Tamberg, Tiit
Toming ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Olev Lipp ja Toomas Sääsk
Otsustati: 1. Kuulati Haljala Gümnaasiumi direktori sõnavõttu.
2. Muudeti Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda.
Korda täiendati matusetoetusega. 3. Mitte anda
vallavalitsusele luba päästeautode võõrandamiseks
enampakkumise korras. 4. Tunnistati kehtetuks Haljala
Vallavolikogu 19. septembri 2006.a. määrus nr 14
„Huvihariduse toetamise kord“. 5. Kinnitati Haljala valla 2009.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. 6. Anda Haljala
Raamatukogule uueks nimeks Haljala Vallaraamatukogu ning
luua selle juurde struktuuriüksustena Varangu haruraamatukogu ja Aaspere haruraamatukogu. 7. Määrata Auküla
külas Tiidu katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatava
Kivimäe katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa. 8. Määrata
Haljala vallas Essu külas asuva Kurvakodu kinnistu jagamise
tulemusel moodustatava katastriüksuse koha-aadressiga Pargi
7a katastriüksuse sihtotstarbeks tootmismaa. 9. Anti luba
Haljala Vallavalitsusele korraldada riigihange toitlustusteenuse
osutamiseks Haljala Lastaeaias.

Ohtlike jäätmete kogumisring oli
edukas
8. mail korraldatud ohtlike jäätmete kogumisringiga koguti
majapidamistest erinevaid ohtlike aineid sisaldavaid jäätmeid
kokku 5,9 tonni. Kõige rohkem toodi külmikuid,
elektroonikaseadmeid ja vanarehve, samuti vanu värve, lakke,
liime, akusid ja vanu värvi-, õli- ja taimekaitsevahendite nõusid.
Kogumisringi korraldamist ja kogutud jäätmete utiliseerimist
finantseeris 90% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskus,
10% ulatuses Haljala Vallavalitsus. Tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusele on kogumisringidega kogutud
elanikkonnalt aastatega üle 30 tonni erinevaid ohtlikke aineid
sisaldavaid jäätmeid.
2011. aastal toimub kogumisting 7. mail. Jälgige järgmise
märtsi-aprilli vallalehte, seal ilmub kogumisringi marsruut,
peatuste kohad ja kogutavate jäätmete nimekiri.
Sulev Kiviberg, keskkonnaspetsialist

Üheskoos oli tõesti parem
5. juuni hommikul kogunes seltskond heatujulisi ja
teadmishuvilisi inimesi Haljala rahvamaja juurde, et kuulata ja
oma silmaga vaadata, millega tegelevad Haljala MTÜ Ans.ambel
ja MTÜ Haljala Kultuuriselts. Tutvuti pillipoiste ja nende juhendaja
Lembit Kirsipu kaasabil kohandatud bändiruumiga ja sealsete
pillidega, millest osa on soetatud eelmisel aastal toimunud
pillilaagri raames tänu Leader programmile. Haljala raamatukogu
juhataja Eve Veldi rääkis kirjandusringi tegemistest ja
tulevikuplaanidest ning Riina Must andis lühiülevaate MTÜ
Haljala Kultuuriseltsi plaanitavatest tegevustest. Peale ringkäiku
alustas jalgratastel seltskond ilusat päikesepaistelist ilma
nautides ja tugevat vastutuult trotsides kahepäevast matka läbi
Haljala valla külade. Enne teeleminekut saadi volikogu esimehelt
Margus Punaselt rinda Harry Veldi poolt jalgrattamatka jaoks
kujundatud märgid. Esimene peatus tehti Essu külakojas, kus
matkalisi tervitas seltsi esinaine Krista Hütsi. Essu
vastremonditud, avarates ja värviküllaselt rõõmsates ruumides
oli, mida vaadata. Eriti avaldas muljet
noorte jõusaal, mille seinal oli noorte enda
tehtud lahe graffiti ning koridori seintel
aerosoolmaalid. Krista rääkis lisaks ka Essu
mõisa saatusest. Edasi suunduti Varangu
külaseltsi, kus matkalisi oli vastu võtmas
perenaine Esta Pilv, kes tutvustas maja ja
rääkis samuti seltsi tegemistest, sellest mis
tehtud ja mis teoksil. Varangu Külaseltsi
poolt piirkonna elanike ja hoonete kohta
kogutud ajaloolised materjalid olid heaks
pagasiks edasisel teekonnal. Kuna
lõunapausini oli pisut aega, suunduti läbi
pargi Varangu kabeli juurde. Tundus, et
Varangu „suurte metsade“ vahele ei ole juba
ammu ühtegi ajaloohuvilist sattunud, sest
kohaliku külamehe Enn Paluveeri
ettenäitamisel leiti üles Varangu mõisa
peahoone, seda küll ainult lõuendil, aga
avastamisrõõm oli erakordne. Varangu
mõisa pilti ei olnud väidetavalt säilinud, aga
taluperemees olla foto saanud tuttavate
käest Saksamaalt ja lasknud selle siin
ümber maalida. Edasi sõideti läbi endise
viinavabriku (hoone, kus asus Õitsengu
kolhoosi kontor ja veel hiljaaegu ka Varangu raamatukogu) õue
tagasi külaseltsi juurde, et veidi keha kinnitada.
Peale kosutavat lõunapausi Haljalas, mida teelistele pakkus
Foori kohvik, asuti teele Aaspere suunas. Vahepeal jõuti läbi
põigata ka Varangu hüdroelektrijaamast. Ja ülitugevas vastutuules
jõuti õhtupoolikuks Kärmu külla Aaspere külakoja juurde.
Seltskonnale oli vastu tulnud külaseltsi hing Kaia Kaljuvee ja kogu
matka turvaautoga kaasa sõitnud Riina Tamberg.
Aaspere külakoda oligi kogu ettevõtmise süda, kuhu oli
plaanitud lõkkeõhtu, et arutada ühiselt koos kõikide Haljala kandi
külaseltsidega edasisi koostöövõimalusi. Kuna tugeva tuule tõttu
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Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 19.05.2010.a.
1. Hõivati ja võeti arvele peremehetud hooned: Essu külas
Tammispea tee 13a asuv majandushoone, Essu külas Tammispea
tee 11a asuv majandushoone ja Põdruse külas asuvas
korterelamus korter nr 3. 2. Eraldati vallaeelarve reservfondist
MTÜ'le Haljala Noortekeskus 21 800 krooni noorte töömaleva
läbiviimiseks 2010.aastal ja 7 000 krooni Haljala vallale kuuluva
sõiduauto Mercedes-Benz Vito V-220-SDI kere- ja hooldustööde
kulude katmiseks. 3. Väljastati raieluba Jüri Ager'ile ühe paju, ühe
torkava kuuse, kolme vahtra ja nelja hariliku pärna raideks ning
kahe pärna kärpimiseks Tallinna mnt 7a kinnistul. 4. Muudeti
Haljala Vallavalitsuse 20.jaanuari 2009. korraldust nr 29 ja määrati
endise Põdruse lasteaed-algkooli hoone nimetuseks Essu
külakeskus. 5. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks ja ühe jäätmevaldaja taotlust
jäätmeveoga mitteliitumiseks mitte rahuldada. 6. Nõustuti
Kisuvere külas asuva Sireli kinnistu jagamisega Sireli ja Järve
katastriüksusteks ning määrati katastriüksuste pindalad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid. 7. Nõustuti Auküla külas asuva
Tiidu kinnistu jagamisega Tiidu ja Kivimäe katastriüksusteks ning
määrati katastriüksuste pindalad, sihtotstarbed ja kohaaadressid. 8. Määrati sünnitoetus lapse sünni registreerinud
kolmele lapsevanemale.
Haljala Vallavalitsuse istungil 24.05.2010.a.
1. Väljastati projekteerimistingimused Bellus Furnitur OÜ`le
juurdeehituse projekteerimiseks Rakvere mnt 23b asuvale
kinnistule ja Rakvere mnt 23c kinnistule tootmishoonele
projekteerimiseks ning Silver Vaade'le Vanamõisa külas Adolfi
kinnistule viilhalli projekteerimiseks. 2. Määrati 2010.a maikuus
toimetulekutoetus üheksateistkümnele toetust vajavale isikutele
kokku summas 36 249 krooni ning määrata ühekordsed
sotsiaaltoetused neljateistkümnele toetust vajavale isikule kokku
summas 10120 krooni. 3. Määrati sotsiaaltoetus toidukulude
hüvitamiseks alates 01. aprillist 2010.a kuni 22.juuni 2010.a ühele
Haljala Lasteaia toetust vajavale lapsele. 4. Otsustati esitada
volikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Haljala valla
raamatukogude ümberkorraldamine“. 5. Tehti volikogule
ettepanek lisada alates 1. juulist 2010.a sotsiaaltoetuste
maksmise korda täiendava toetusena matusetoetus ja esitada
vastav eelnõu volikogule menetlemiseks. 6. Tunnistati
lihtmenetlusega riigihanke „Projekteerimistööd Haljala alevik,
Rakvere mnt 19a hoone, rekonstrueerimiseks jäätmejaamana”
edukaks Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo
OÜ esitatud pakkumus summas 39 600 krooni (hind sisaldab
käibemaksu).
Haljala Vallavalitsuse istungil 02.06.2010.a.
1. Määrati sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale isikule. 2. Kiideti
heaks Vaike Reeberg'i, 2009 aasta Hajaasustuse veeprogrammi
projekti „Puurkaevu rajamine Mäetalu kinnistule” aruanne. 3.
Nõustuti välisõhu saasteloa väljastamisega AS'le Teede REV-2
Keskkonnaameti Viru regioonile 19.05.2010.a esitatud välisõhu
saasteloa taotluse, reg nr 23006, alusel. 4. Eraldati Haljala valla
2010. aasta eelarvest projektipõhist toetust järgmiselt: MTÜ-le
Aaspere Külakoda 2 000.- krooni projekti „Aaspere Külakoja
ümbrus korda“ omaosaluse katmiseks; MTÜ-le Haljala
Kultuuriselts 1330.- krooni projekti „Loovuskoolitus“ omaosaluse
katmiseks; MTÜ-le Auküla 6000.- krooni projekti „Suusamajakülamaja“ kulude katteks; MTÜ-le Aaspere Külakoda 3376.krooni projekti „Üheskoos on parem“ omaosaluse katmiseks. 5.
Muudeti Haljala Vallavalitsuse 07. aprilli 2004.a määrust nr 6
„Haljala valla munitsipaalkooli direktori ja koolieelse lasteasutuse
juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi
läbiviimise korra kehtestamine“. 6. Kuulutati välja avalik konkurss

ei olnud lõkke süütamine võimalik ja sääsed on sel aastal teadagi
erakordselt kurjad, istuti kokku külakoja ruumides. Kaia Kaljuvee
pajatas lugusid Aaspere kandi inimestest ja nende tegemistest
läbi ajaloo ning näitas, mida Aaspere külakoda on jõudnud ära
teha ja mida veel plaanitakse. Kuna kõhud olid teekonnal üsna
tühjaks läinud, söödi ja joodi ning vahetati üheskoos mõtteid
päeval nähtust-kogetust. Püüti ka mõelda, mida võiks edaspidi
koos ära teha. Konkreetsete kokkulepeteni küll ei jõutud, aga
tõdeti, et selliseid kokkusaamisi ja teineteisega lävimist peaks
tunduvalt rohkem olema. Iga-aastaseks traditsiooniks peaks aga
jääma jalgrattamatk läbi Haljala valla erinevate külade, millega
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Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks ja
kinnitati kandidaadile esitatavad nõuded. 7. Anti luba Haljala
Rahvamajal korraldada avalik üritus Haljala jaanituli koos avaliku
lõkke tegemisega Haljala Rahvamaja territooriumil. Ürituse algus
22.juuni 2010.a kell 19.00 ja orienteeruv lõpp 23.juunil 2010.a kell
02.00. 8. Esitati volikogule menetlemiseks otsuse eelnõu „Loa
andmine riigihanke „Toitlustusteenuse
osutamine Haljala
Lasteaias“ korraldamiseks“. 9. Esitati volikogule kinnitamiseks
Haljala valla 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande. 10. Nõustuti Liiva kinnistust asukohaga Liiguste küla
kahe eraldi katastriüksuse Liiva ja 17174 Liiguste-Põdruse tee
moodustamisega. 11. Nõustuti vaba põllumajandusmaa
maatüki nr KV-7, asukohaga Vanamõisa küla, pindalaga 11447 m2,
kasutusvalduse seadmisega FIE Tiit Pajuste kasuks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 09.06.2010.a.
1. Väljastati ehitusluba Halver Puit OÜ`le Vanamõisa külas
Ojamaa kinnistul asuva väetisehoidla rekonstrueerimiseks
laohooneks. 2. Otsustati premeerida sportlike saavutuste eest
Rain Veidemani ja Oliver Metsalu, toetada Viivi Voorandi poolt
juhitava folklooriansambli Lahemaa Rahwamuusikud sõitu
Lõuna Prantsusmaal toimuvale folkloorifestivalile 5000 krooniga,
toetada Haljala jalgpallimeeskonna osavõttu Lääne-Virumaa
meistrivõistlustel 1500 krooniga ja toetada reimo Saare sõitu
Euroopa noorte meistrivõistlustele Istanbulis 3000 krooniga. 3.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks. 4. Tehti volikogule ettepanek delegeerida
katastriüksuste sihtotstarvete määramine Haljala Vallavalitsusele
ja esitati vastav eelnõu. 5. Esitati volikogule menetlemiseks
määruse eelnõu „Haljala Vallavolikogu 19.septembri 2006.a
määruse nr 14 „Huvihariduse toetamise kord“ kehtetuks
tunnistamine“. 6. Moodustati Haljala Gümnaasiumi direktori
vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi
läbiviimise komisjon. 7. Anti ülevaade pikaajalistest
võlgnevustest Haljala vallale.
Haljala Vallavalitsuse istungil 21.06.2010.a.
1. Kinnitati maikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja
määrati toimetulekutoetused seitsmeteistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 33 967 krooni, määrati ühekordne
sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas
9252 krooni 2. Määrati sünnitoetus ühele lapse sünni
registreerinud lapsevanemale. 3. Tehti volikogule ettepanek
jätkata 2010/2011 õppeaasta I poolaastal koolilõuna kulude
katmist samadel tingimustel ja esitati vastav eelnõu. 4. Kinnitati
alates 1. juulist 2010 makstava matusetoetuse määraks 1000
krooni. Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Haljala
valla elanikuna kantud isiku surma korral matuse korraldajale. 5.
Nõustuti Uue tänava detailplaneeringu alal olevate kruntide
jätmisega riigi omandisse ning määrati maaüksuste
sihtotstarbed ja lähiaadressid. 6. Kiideti heaks hajaasustuse
veeprogrammi projekti „Vahtra maaüksus-puurkaevu rajamine”
a r u a n n e . 7 . Te h t i v o l i ko g u l e e t t e p a n e k t a o t l e d a
munitsipaalomandisse Aaspere külas Trahteri tee pindalaga
2465 m², Lehise tee pindalaga 4305 m² ja aiamaade maaüksus
pindalaga ca 16301 m² ja esitati vastav eelnõu. 8. Eraldati
projektipõhise toetusena MTÜ-le Essu Selts 3000.- krooni
projekti „Essu külakeskuse uute tegevusruumide sisustamine“
omaosaluse katmiseks ja MTÜ-le Haljala Kultuuriselts 2500.krooni projekti „Haljala kihelkonna ajalooliste materjalide
kogumine ja korrastamine“ omaosaluse katmiseks. 9. Eraldati
vallaeelarve reservfondist 1500.- krooni KÜ-le Pääsuke Rakvere
mnt 6 ja Tallinna mnt 6 alale liivakasti ehituse osaliseks
finantseerimiseks. 10. Esitati vallavolikogu majandus- ja
rahanduskomisjonile ettepanek nõusoleku saamiseks
reservfondist 69401 krooni eraldamiseks kruusakattega teede
remondiks.

just algust tehti. Õhtu jätkudes sai ka ühislaulmist proovida, seda
meie muusikamehe Ahti Bachblumi lõõtspilli saatel.
Kui õhtuks oli seltskond mõnevõrra vähenenud, siis
pühapäeva hommikuks olid ka eelmisest päevast väsinud
teelised kõik varakult kohal, et alustada matka teist päeva.
Esmalt sõideti Liiguste ministeeriumikooli mälestuskivi juurde,
kus Kaia rääkis kooli asutajast Jakob Läntsust ja saamisloost.
Mõnisada meetrit edasi peatuti Liiguste pidumaja varemete
juures. Teekond jätkus Kärmu külla. Puhkepaus Kurepesa Forellis
kulus marjaks ära ja ettevõtja Janek Leevand tutvustas oma
tegemisi. Järgmine peatus tehti Kärmul, Aaspere mõisnike
Dellingshausenite karjamõisas, kus Kaia jutustas maja ajaloost ja
selle kunagistest elanikest. Edasi jõuti endise Võipere koolimaja
juurde. Kurb oli kuulata ja vaadata maja kurba saatust. Eriti
huvitavaks osutus külaskäik Aaspere Eakate Kodusse, kus
kohtumisrõõmu oli nii maja praeguste elanike kui matkajate seas.
Aasperest lahkuti kiirel sõidul, sest ees ootas Auküla. Rattureid
tervitati küla kõige tähtsama hoone, bussijaama, juures. Rattad
käekõrval, jalutati läbi tõeliselt kauni küla Tomingate tiigi äärde,
kus ootas aurav tangupuder. Külavanem Tiit Toming tutvustas
Auküla ettevõtmisi ja koos käidi vaatamas peatselt valmivat
matka- ja suusamaja. Kuna matka lõpp oli üsna lähedal, ei
tahetud Aukülast kuidagi lahkuda. Siiski jõuti kokkulepitud ajaks
Haljalasse tagasi, kus kõik osalejad said jalgrattamatkast osavõtu
eest ka vastava tunnistuse ja tehti lõbus lõpupilt. Üritus sai
korraldati Leader programmi kohaliku tegevusgrupi MTÜ
Partnerid toetusel.
Korraldajate nimel Riina Must
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Haljala lugu
VÕIDUPÜHAST MINEVIKU HALJALAS
Võidupüha tähistamise
traditsioon 23. juunil näib
olevat pärast aastakümnete
pikkust sundpausi kenasti
taastunud ja uute põlvkondade poolt omaks võetud.
Tõsi, öeldu kehtib pigem
üleriigiliste pidustuste kohta;
väikestes maakohtades jääb
tähtis päev siiski jaanilaupäeva
ja sellega kaasneva melu varju.
Seetõttu on rõõmustav, et
Haljala vallavalitsus juurutab
uut tava – viia võidupüha
hommikul pärg Vabadussõja
mälestussamba jalamile
Haljala Kakumäe kalmistul.
Kuidas tähistas Haljala
rahvas võidupüha aga esimese
iseseisvuse ajal, 1930.
aastatel? Meie kasutada on
siitkandi elava ajaloo Aino
Kaasiku mälestused võidupühast ja sellele järgnenud
kalmistupühast 1936. aastal.
Niisiis, rännakem ajas 74
aastat tagasi …
23. juuni ilus ja vaikne
hommik 1936.a. algas Haljala
kirikutornist üle viljapõldude ja
heinamaade ümbruskonna

küladesse kaikunud pasunako o r i m ä n g u g a – k õ l a s
„Õnnista sa Eestit!“ Keskpäeval
järgnes pärgade panek
Vabadussõja mälestussamba
jalamile surnuaial. Lilledeks
olid sini-must-valged võõrasemad, mustast graniidist
samba ümber asetses sinistest
rukkililledest ja valgetest
karikakardest pärg.
Jumalateenistuse pidas
Haljala kirikuõpetaja Martin
Nurm. Auvalves seisid
paljastatud mõõkadega ratsakaitseliitlased; see oli aeg, mil
Haljalas tegutses aktiivselt
Kaitseliidu kompanii, kuhu
kuulumine oli auasi, mis
ühendas nii siitkandi haritlasi
kui taluperemehi. Pasunakoor
mängis leinaviise, õhkkond oli
püha ja pisarateni liigutav.
Õhtul leidis aset kõikide
Haljala seltside – ja neid oli
palju! – ühine rongkäik
tuletõrje seltsimaja juurest
(sellel kohal asub praegu
rekonstrueeritav lasteaed)
Idavere mõisa parki. Kõige ees
marssis Gustav Kaasiku

juhatatav Haljala pasunakoor
oma kauni helesinisest siidist
lipuga, neile järgnesid seltsid.
Mis Idavere mõisaparki
puutub, siis revolutsioonikeerises 1917.a. hävinud
mõisasüdamest alles jäänud
pargi oli Haljala Muusikaring
saanud enda valdusse. Ühistööna oli park korrastatud ja
päevakorras oli ka seltsimaja
e h i t a m i n e p a r k i – i k ka
seltsiliikmete ühisel jõul.
Paraku jäi see idee teostamata.
Kui rongkäik lippude lehvides ja pasunahelide kõlades
mööda puiesteed parki jõudis,
järgnes võidutule süütamine;
ühtlasi oligi see Haljala rahva
jaanituleks. Päevakohase kõne
pidas vallavanem Georg
Nõlvak. Segakoor kandis ette
tollal uudse laulu, Tuudur
Vettiku „Su põhjamaa päikese
kullast“ – see Eesti koorimuusika tippu kuuluv pala
nautis noil aastail erakordset
populaarsust. Järgnesid
tantsud: „Tuljak“, „KaeraJaan“, „Härjatants“ ja teised.
Need tantsiti pasunakoori
saatel, kusjuures seaded
koorile tegi Gustav Kaasik tütar
Aino ettelaulmise järgi. Haljala
näitering oma värske juhen-

Hambaproteeside
hüvitis
Kuupilt
Hambaproteeside hüvitist makstakse töövõimetuspensionäridele, vanaduspensionäridele ja vähemalt 63aastastele inimestele, kellel on teenuse osutamise ajal kehtiv
ravikindlustus. Kolme aasta jooksul on võimalik hüvitist saada
kuni 4000 krooni. Hüvitist saab taotleda ka osade kaupa. Kui kogu
hüvitise limiiti (4000 krooni) selle aja jooksul ära ei kasutata, siis
jääk ei lisandu järgmise kolme aasta hüvitisele.
Hüvitise saamiseks on kaks võimalust:
a) esitada avaldus proteeside tegijale, kes võib võtta arvest
kuni 4000 krooni maha.
b) kui proteeside tegija kaudu pole võimalik hüvitist taotleda,
saab esitada avalduse koos arstilt saadud originaalkviitungiga
haigekassale.
Avalduse blanketi saab haigekassa klienditeenindusbüroodest, Eesti Posti kontoritest ja haigekassa koduleheküljelt
www.haigekassa.ee.
Hambaproteeside hüvitist saab taotleda tagasiulatuvalt 3
aasta jooksul.
Kasutades hüvitise taotlemist otse haigekassalt, saab raha
kätte 90 päeva jooksul alates dokumentide jõudmisest
haigekassasse.
Täiendavat infot saab www.haigekassa.ee ja haigekassa
infotelefonil 16363 E–R 8.30–16.30
Malle Viiksaar, EHK Viru osakond Klienditeeninduse büroo juhataja

Kala tahad? Tule meile!
Oleme avatud L-P 12.00-21.00. Teistel
päevadel kokkuleppel
Sünnipäevad, pulmad, peied, koolitused,
kokkutulekud. Korralda mistahes üritus meil!
Info tel. 5290266, janek@kurepesaforell.ee

Haljala valla külade spordipäev
ja simman
Mõnusa jalgrattamatka jätkuks leiab 21. augustil aset Haljala valla
külade spordipäev, mille lõpetab simman. Mängude algus on
laupäeval, 21. augustil kell 14.00 Haljala staadionil (halva
ilma korral võimlas).
Kavas:
*jalgpallimatš – väljakul 5+1 mängijat (võistkonna suurus 8
mängijat) - vajalik eelregistreerimine
*suusatamine hiiglase suuskadel – 5-liikmelised võistkonnad
(registreerimine kohapeal)
*sumomaadlus – individuaalne ja meeskondlik (registreerimine
kohapeal)
*jalkapall – läbimõõt 1,8 m (registreerimine kohapeal)
* paljud teised meelelahutuslikud sportmängud nii lastele kui
täiskasvanutele.
Eelregistreerimine jalgpallimatšile toimub kuni 9. augustini
(kaasa arvatud) aadressil meelis@haljala.ee või telefonil
5024288. Võistlused viib läbi ja kohtunike tööd korraldab Haljala
Spordiklubi Meelis Kari eestvedamisel.
Lõbusatele sportmängudele järgneb simman Haljala
rahvamaja platsil (vihmase ilma korral tantsusaalis). Simmani
algus on kell 19.00. Tantsumuusikat mängib Ans.ambel, lisaks
esinevad Varangu Külaseltsi taidlejad ja Haljala Päevakeskuse
memmed.

Tule võistlema, kaasa elama ja päeva nautima.

Pildil on meeleolukaid kilde Haljala jaanitulest. Jaaniõhtul võis märgata lõkkeid mitmetes koduaedades. Kui vanasti
oli Haljala valla jaanitulede süda Kavastu mägi, siis nüüd peab pea iga küla ise oma pidu. Aaspere külaseltsi
esinaine Kaia Kaljuvee tõstis esile noorte aktiivsust peo korraldamisel. Essus seevastu jäi tänavune jaanituli sootuks
pidamata. Meeleolukad peod peeti maha ka Aukülas ja Varangul.
daja Leonhard Kaljuvee
eestvedamisel esitas näidendi
„Pops parun“, kus ka Aino
mängis külatüdrukut. Võidupüha – ja ühtaegu jaanilaupäeva – lõpetas kuni
varajaste hommikutundideni
kestnud tants.
Järgmisel päeval, 24. juunil
peeti Haljalas kalmistupüha.
Kakumäele oli kogunenud
rohkesti rahvast kihelkonna
igast nurgast, kes hobusega,

kes jalgrattaga, kes jalgsi.
Kalmistuväravas paiknesid
pikad müügikioskite read, kust
sai häid kompvekke, magusaid
kooke ja „vurtsu“. Siin kohtusid sugulased sugulastega,
tuttavad tuttavatega, leeriõed
ja -vennad omavahel.
Ta a s p i d a s j u m a l a teenistuse õpetaja Martin
Nurm, teda saatis pasunakoor.
Kojuminekuga ei kiirustanud
keegi – kruusaauk täitus

Kultuurikalender

väikeste seltskondadega,
söödi ja joodi; mõnelgi mehel
olid jalad koduteel sootuks
nõrgad. Gustav Kaasikule jäid
need pühad aga viimasteks –
juba sama aasta septembris
kandis kogu kihelkonna rahvas
ta siiasamasse Kakumäe
kalmistule.

Õnnitleme vanemaid...
Olari Kuznetsov

HALJALA RAHVAMAJA

20.05.2010

Juuli
09.07 kell 20.00 kontsert Haljala kirikus: Rein Rannap ja
Mihkel Mattisen "Kahekesi ühel klaveril". Info www.rannap.ee
24.07 kell 17.00 Vanamõisa mõisahoovis "Vanamõisa teatripiknik".
Etendusi mängivad Teo Teater Tallinnast, Kunda Huviteater ja Haljala
näitering.
27-29.07 kell 10.00 pillilaager
August
21.08 suvelõpu simman

Puhkusele, suvekoju, reisile!

Haljala apteegis
palju hooajatooteid
soodsate hindadega!
E, K 9.00- 18.00
T, N 9.00- 17.00
R 9.00- 15.00

KurepesaForell

Juuni 2010

Külastage meid!

Raamatukogude suvised
lahti olekuajad
Haljala raamatukogu on avatud E,T,N,R
10.00-18.00, K 11.00-19.00
Raamatukogu on suletud 01.07.11.07. ja 19.07.-08.08
Puhkuseajal saab arvutit kasutada Haljala
vallamajas.
Aaspere raamatukogu on suletud
28.07-08.08
Varangu raamatukogu on suletud
28.07-06.08

Suvine pillilaager toimub taas!
Leader-programmi meetme 1 raames ja MTÜ Partnerid juhatuse
otsusega on heaks kiidetud MTÜ Ans.Ambel poolt esitatud projekt
„Noorte instrumentaalansamblite laager“.
Pillilaager toimub 27. ja 28. juulil kell 10.00-18.00 ning 29. juulil kell
12.00-20.00 Haljala rahvamajas.
Laagrisse ootame kõiki pillimänguhuvilisi lapsi, noori ja
täiskasvanuid, kes soovivad täiendada oma pillimänguoskusi ning
saada praktilisi teadmisi ansamblite koosmusitseerimisest.
Pakume kitarri- ja basskitarriõpet, trummikomplekti- ja erinevate
löökpillide õpet ning tutvustame helitehnika võimalusi.
Pilliõpet viivad läbi Lembit Kirsipu (Haljala Rahvamaja kitarriringi
juhendaja), Tiit Korsar (Rakvere Muusikakooli õpetaja), Peep Pihlak
(Rajaotsa Muusikakooli õpetaja), Aivar Vassiljev (G.Otsa nimeline
Tallinna Muusikakooli õpetaja, mitmekülgne muusik ja
löökpillimängija). Helitehnika võimalusi tutvustab Meelis Ots
muusikapoest Stanford Music.
Kolme laagripäeva osalustasu on 60 krooni osaleja kohta, mis tuleb
tasuda esimesel päeval. Osaleda soovijail palume end registreerida
hiljemalt 20. juuliks. Info ja eelregistreerimine telefonil 56988936 või
56988972.
29. juulil algusega kell 19.00 toimub pillilaagris osalenute ja
õpetajate ühiskontsert. Olete palutud kaasa lööma, kuulama ja
nautima, sest muusika teeb meele rõõmsaks!
Kontsert on tasuta.
MtÜ Ans.Ambel

Euroopa investeeringud
maapiirkondadesse

... ja sünnipäevalapsi!
92
Elsa Luukas
88
Laine Toompuu
Ivan Kolesnik
83
Helmut-Artur Neiaru
82
Asta Aleste
80
Asta Erapart
75
Leida Tammi
Imbi Lani
Reino Lotta
70
Anni Põdra
65
Jüri Reinart
Jaak Lillepea
60
Toivo Kaljula
Helja Heinberk
Andres Kingsep
Marianne Tamberg
Tõnis Ivask
55
Sirje Niitmets
Ene Martma
50
Kaja Parve
Sulev Kiviberg
Riho Kingumets
Pille Raud
Urve Karton
Roland Neyvaldt
Marina Länts

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

15. juuli

Haljala

25. juuli
27. juuli

Varangu
Haljala

9.juuli

Sauste

31. juuli

Haljala

31. juuli

Haljala

3. juuli
11. juuli
31. juuli

Essu
Haljala
Põdruse

4. juuli

Aaspere

5. juuli
29. juuli

Aaspere
Pehka

4. juuli
6. juuli
12. juuli
15. juuli
15. juuli

Haljala
Sauste
Pehka
Haljala
Haljala

12. juuli
23. juuli

Essu
Haljala

5. juuli
9. juuli
10. juuli
12. juuli
20. juuli
25. juuli
29. juuli

Haljala
Haljala
Varangu
Haljala
Varangu
Lihulõpe
Essu

Irlanda Leppiko
22.06.1927- 15.05.2010
Ilme Kereme
28.07.1936- 19.05.2010
Maimo Petron
16.09.1932-20.05.2010
Aleksei Petrov
22.01.1959-30.05.2010
Luule Sikk
26.08.1933- 03.06.2010

