Nr 4 (194)

Aprill 2016

Vallavanema veerg
Vaatamata ilmastiku kapriisidele on siiski õhus tunda
kevadet ja meie tegemistes uut inspireerivat energiat.
Kevad kannustab meid kõiki taas talgutele, mida teame
kui ühist ettevõtmist millegi ärategemiseks. Võimalus oma
küla – ja heakorratalgud korraldada ning sõpru appi kutsuda on igal inimesel, ettevõttel ja korteriühistul, olgu vajalikuks tegevuseks siis üheskoos koristamine, riisumine, istutamine või millegi positiivse loomine enda ümber. Vallavalitsus kutsub kõiki kaasa lööma heakorratalgutel, et elukeskkond meie ümber oleks veelgi puhtam ja parem. Täiendame avalikku ruumi istepinkide, prügikastide ja infostendidega. Propageerime jätkuvalt kihelkonna rahvuslikku
mustrit ja innustame üha rohkem seda igapäevaselt kasutama ning seeläbi kõikjal kaunilt esitlema.
Volikogu loal esitame rahastamistaotlused EL struktuurifondidest kergliiklustee projekteerimiseks ja rajamiseks Haljala-Kisuvere ja Lihulõpe-Veltsi suunal. Teeme seda koostöös Rakvere vallaga, et tagada tulevikus liikumisvõimalus kuni Rakvere Põhjakeskuseni. Avanes ka kauaoodatud põhikoolivõrgu korrastamise meede, kuhu esitame taotluse hiljemalt 30.juuniks. Otsus meie taotlusele tehakse paraku alles aasta lõpuks. EAS-i ja KredEx-i toetuste
abil jätkame Põdruse sotsiaalmaja rekonstrueerimist ja
korterite remontimist abivajavate leibkondade jaoks. Kui
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldab meie taotluse,
siis lahenevad lähema aasta jooksul Tammispea külas joogi- ja reoveega seotud probleemid. Samuti jätkub hajaasustuse programm, mis koostöös riigi ja kohaliku omavalitsusega aitab lahendada hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel taristu (vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid) väljaehitamist.
Haljala kihelkond 1241
Sel aastal tähistame Haljala kihelkonna 775. aastapäeva! Kuni juunini ilmuvates vallalehtedes ilmuvad lood kihelkonna ajaloost ja programmist. Tegelikult kestavad juubeliaasta üritused läbi aasta. Avaldame esialgse ürituste programmi käesolevas lehes kui ka jooksvalt valla kodulehel ja
sotsiaalmeedias. Kuna juubeliüritused toovad kodukanti ja
vanematekoju palju sõpru ja sugulasi, siis kutsume külaseltse üles avatud uste kaudu näitama ja korraldama ühistegevusi meie külakeskustes Aasperes, Essus ja Varangul.
Sügisel valmib esmakordselt kihelkonnaraamat, mis koondab kokku Haljala kihelkonna pärimuse ja pärandi, tema
kuulsamad inimesed ja ehitised, ajaloopaigad ja mälestised. Väärtustab ja talletab kihelkonna rahvakultuuri ja ajaloo.
Leo Aadel
vallavanem

Kuidas algas
näitemänguharrastus
Haljala kihelkonnas
Näitemänguharrastusele Haljala kihelkonnas pandi alus
19. sajandi 80. aastatel kihelkonna ärksamas piirkonnas,
samaaegselt Metsikul, Liigustes ja Salatsel. Kohalikud initsiaatorid olid indu saanud Tartust, kus käidi Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekutel. Kaugemalt tulnuid viidi Tartu
seltsieluga tutvuma ning näitemänge vaatama. Tagasi tuldi
mõtetega ka oma kodukandis midagi sarnast teha. Metsiku
küla Aaviku talu peremees Tanel Pruul, lisaks sellele, et asutas esimene raamatukogu, oli innukas rahvaluulekoguja,
hakkas korraldama oma talus ka näitemängude esitamist.
Rehetoa otsa juurde ehitatud kahe kambri vahelt eraldas ta
seina, et kujundada kõik nii, nagu Tartus nähtud. Eeskambrisse paigutati pingid pealtvaatajate jaoks, tagakambrist
sai püüne. Näitemängudega kogutud raha läks laieneva
raamatukogu jaoks. Liiguste küla mehe Läntsu Jakobi (ta oli
ka üks Liiguste kooli asuajatest) eestvõttel hakati teatrit tegema tema oma Veski talu rehetoas. Hiljem ehitas ta spetsiaalse pidumaja, kus vaheseinad puudusid - seda nimetati
„Liiguste“ Vanemuiseks““. Esimeseks etenduseks uues pidumajas olevat olnud 1885.aastal Kunderi „Kroonu onu“.
Etenduste sissetulek läks Liiguste kooli toetuseks. Jakob
Länts oli boheemlane, talupoeg ja maaharija oli ta vaid olude sunnil. Põllutöödega olevat ta alati külas viimane olnud,
mistõttu teda veidrikuks peeti. 1885. aastal Rakverest
Salatsesse toodud „Kalevipoja“ seltsi koolimajas etendati
Tanel Valteri juhendamisel näitemänge, algaastail peamiselt ühevaatuselisi jante, kuid alates 1891. aastast hakati
mängima ka eesti klassikat.
Kirjanduse põhjal koostas Lemmi Karmin

Tammed Eestile ja Haljalale
Tammepuul on eesti rahvakultuuris ja -usundis, aga küllap ka paljude eestlaste loodusesse, iseäranis puudesse
suhtumises, eriline koht. Tamm on püha puu, hiiepuu,
seostudes väe, tugevuse ning pikaealisusega – kõige sellega, mida igaüks meist endalegi sooviks.
Aga sedasama soovime ju ka oma kodupaigale, kodukoolile, kodumaale – vaimujõudu, vastupidavust, kestvust.
Mitte juhuslikult ei istutata millegi olulise tähistamiseks
just tammesid.
Tänavu 6. mail istutab Haljala koolipere koolimaja lähedusse 12 püramiidtamme. Oma tamme istutab iga klass, 1.
klassist abiturientideni, neile lisandub ühine tamm õpetajate poolt. Seesuguse kauni algatuse idee pärineb Haljala
valla aukodanikult, meie kooli kauaaegselt direktorilt ja
emakeeleõpetajalt Salme Heinlalt, kelle soov oli tähistada
sel viisil Eesti riigi lähenevat 100. juubelit.
Tõepoolest, vähem kui kahe aasta pärast täitub meie riigil sedavõrd väärikas eluaasta ja miks mitte anda oma panus just tammede näol? Elagu nii need tammed kui Eesti
riik…tahaks öelda igavesti, aga vähemasti puudel on oma
lõplik eluiga, olgu või sadade aastate pärast. Kuid ka ühe riigi mõõtkavas on sajandid samahästi kui igaviku väärilised.
Ent tähistamisväärset on veelgi. Tänavu suvel, 1-2. juulil
pühitseme üheskoos Haljala kihelkonna 775. aastapäeva.
Kokkuleppeliselt loeme oma kodukoha kirjaliku ajaloo
alguseks Haljala-nimelise küla märkimist Taani hindamisraamatus aastal 1241. Tol kaugel XIII sajandil, võõrvõimu

esimestel aastakümnetel, oli meie esivanemate muinasusund veel täies elujõus, tammel tema võõrandamatu tähendus. Meenutagu need 12 tamme siis meie esivanemaid
siinmail, meie kodukohta, sidugu meid tugevamini meie
ühise ajaloo ja kodupaigaga – hoolimata sellest, millist nime see tulevikus kandma hakkab. Haljala kihelkonda ei saa
meilt keegi ära võtta.
Sümboolne on seegi, et tulevase allee kõrval paikneb
kaitsealune muinsusmälestis – lohukivi, mis seob meid samuti meie kauge minevikuga ja kannab tammega sarnaselt
maagilist tähendust.
Ning juba aasta pärast, kevadel 2017, tähistab Haljala
kool, Virumaa vanim kool, oma 330. juubelit. Me teame, et
see saab olema viimane sünnipäevapidu gümnaasiumi nime all – alates tulevast sügisest jätkab meie kodukool 9klassilise Haljala Koolina. Tamme jaoks ei ole 330 aastat
teab mis vanus, kooli jaoks vägagi. Keegi meist ei tea, kas
Haljala kool püsib ka järgmised 330 aastat, aga ilus on
mõelda, et kunagi, põlvkondade pärast, sammuvad nende
sügisvärvides tammepuude alt kooli poole tänaste koolilaste järeltulijad. Ja igaüks nendest võib uhkusega öelda:
selle puu siin istutas minu esiisa või -ema!
Ainuüksi selle kujutluspildi pärast tasub soovida pikka
iga Eesti riigile, meie kodukohale ja Haljala koolile.
Egon Mets
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Õpilaste vastuvõtt
Haljala Gümnaasiumi 1. klassi 2016/17.õa
Lapsevanem esitab 31. maiks 2016 vormikohase
taotluse, millele lisab:
· ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse
tervisekaardist selle olemasolul;
· lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
· foto 3x4 cm.
Kaasa võtta
· lapse isikut tõendav dokument;
· lapsevanema isikut tõendav dokument;
Info kooli kodulehel www.haljala.edu.ee
tel 325 0900

TEADE
6. ja 13.mail kell 10-15 saab Haljala vallamajas esitada
üldpindalatoetuse taotlust ePRIAs tugiisiku juhendamisel.
Kaasa võtta ID kaart ja kaardi koodid. Soovitav enne
helistada ja aeg kokku leppida 5113266. Marge Salumäe

Muudatused bussiliinides
Alates 04.04.2016 muutuvad kaugbussiliinide nr.365
Rakvere-Haljala-Tallinn, nr.366 Tallinn-Rakvere ja nr.367
Rakvere-Haljala-Tallinn sõiduplaanid.
Liin nr.365 väljub pühapäeval Rakverest kell 17.10,
Haljalast 17.20. Kuni 04.04.2016 on liin käigus marsruudil
Rakvere-Kadrina-Viitna-Tallinn.
Liinile nr.366 on lisatud Kuusalu tee, Loksa tee, Kõnnu,
Aaspere ja Haljala tee peatused. Seni kehtiva sõiduplaani
järgi oli Haljala tee peatus ainult reisijate väljumiseks.
Alates 04.04.2016 on reisijatel võimalik sõita Haljala tee
peatusest Rakveresse.
Liin nr.367 väljub esmaspäevast laupäevani v.a. riiklik
püha Rakverest kell 10.00, Haljalast 10.11, Aasperest
10.18.

Vaatame tagasi...
Lugu piimapüttidega
Meenutan ühte kolhoosiaegset kevadist ööd Kisuveres
1962. aasta Lenini-nim. kolhoosis. Toomingad õitsesid,
ööbikud laulsid rõõmsalt. Kevad oli oma täies ilus.
Kolhoosi esimees Ahman tuli minu juurde, et lahendada
üht arusaamatust. Kolhoosi anti teada, et piima vastuvõtupunktis nuriseti lahja piima üle. Järelikult käib keegi öösel
piimaplekkidelt koort riisumas. Pahnimäe all Tõnni talli juures olid piimaplekid külmas vees laudkastis jahtumas, kus
neil iga päev vett vahetati. Arutasime asja, kuid ei uskunud,
et oma inimestest käib keegi sealt noosi võtmas.
Otsustasime, et lähen ööseks valvesse, võtsin kodunt
igaks juhuks ka püssi kaasa. Sõitsin kolme-käigulise jalgrattaga „Turist“ talli juurde, läksin kännu-mulla hunniku taha
passima. Ootasin, ootasin, aga ei näinud kedagi ega kuulnud midagi. Hakkas valgenema, otsustasin valvamise lõpetada ja jätta üks öö vahele. Järgmisel ööl võeti jälle koort.
Läksin teist korda valvesse. Viskasin end kraavi koos rattaga, et näha eemalt koorevargaid. Paari minuti möödudes
oli selgelt kuulda piimaplekkide kaante lahti-kinni panekut.
Kisuvere poole liikusid kaks kogu. Mida siis nägin, võttis algul pahviks: kaks meest olid sõdurivormis, seljakott seljas,
milles paistsid piimanõud. Peast käis läbi igasuguseid
mõtteid. Võib-olla on neil kaasas tuli- või külmrelv, pidin
hoidma distantsi. Olin sõjaväes käinud, õppisin lennuki
mehhaanikuks. Seal sai õpitud ka relva käsitsemist ja taktikat. Sõdurivormides mehed suundusid Kisuvere männiku
poole põllule. Oli selge pilt, männikus oli kolhoosi kanala,
kust sai võtta ka mune.
Sõitsin kiiresti Ahmani juurde, ajasin ta üles ja rääkisin
olukorra ära. Ta võttis ka jalgratta ja küsis minu käest püssi
enda kätte. Ahman sõitis Pahnimäe nõlvale, mina jäin
jalgrattaga Kisuvere teele. Aga sõdurid läksid otse üle põllu
Pahnimäe suunas. Umbes 10 minuti pärast kõlas: „Ložiss,
streljat budu!“ („Lama, või tulistan“) Mina andsin turistile
valu ning sõitsin sinnapoole, kust oli kuulda sõnelusi. Sinna jõudes nägin seismas ühte meest käed üleval ja teist
kõhuli, käed ees. Seljakott koore ja munadega oli kõrval
maas. Läksin kontrollima, kas meestel on relvi, neid
polnud. Kõrvaldatud sai ka püksirihmad.
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Sel momendil oli näha, et Kisuvere küla vahelt sõidab läbi üks veoauto. See peatub iga värava juures ja sõidab peagi edasi. Ütlesin Ahmanile, et las tema ootab võõrastega
siin, mina sõidan autole järele. Võib-olla on neil sõduritega
kokkulepe. Minul oli jalgrattas II järk, enne küla lõppu
jõudsin autole järele. Nägin ära auto margi, isetehtud
tagumise luugi ja auto numbri. Kellaaeg oli ka teada, jätsin
need kõik meelde. Keerasin rattaga Pahnimäele tagasi.
Hakkasime neljakesi tulema Kisuveres asuvasse kolhoosi kontorisse. Tulek läbi küla oli väga meeldejääv- toomingate lõhn, ööbikute laul, vaikus, välja arvatud üksiku koera
haugatus ja samas relvad, sõdurid. Ahman helistas miilitsasse, sealt helistati omakorda sõjaväeosadesse. Hakkasid
tulema ohvitserid Rakvere ja Tapa sõjaväeosadest. Lõpuks
selgus, et näppajad olid kordusõppuslased Päide raketiväeosast.
Möödus umbes nädal, kui tulid minu juurde kõrged
mereväeohvitserid. Küsiti, miks ma laiman nende väeosa
autot ja juhti. Nimetasin uuesti auto margi, selle numbri,
isetehtud tagumise luugi, kuupäeva ja kellaja. Mida veel
tahate? Jäädi minuga nõusse ja öeldi, et nad jälgisid selle
auto öiseid sõite juba ammu. Ülemus surus mul kätt ja
tänas. Selle autoga käidi talude kaevudest piimanõusid
vinnamas.
Nii lõppes see piima, munade ja koore „ärastamise“
avastamine. Muidugi oli see suur kokkusattumus, et
kordusõppuslased ja mereväelased olid samal ööl samas
külas noosi võtmas.
Vendo Ellamaa

Haljala Vallaraamatukogu rahulolu-uuringu kokkuvõte
Märtsikuus korraldas Haljala Vallaraamatukogu lugejate
rahulolu uuringu. Kuna valla raamatukogudes on toimunud
muutused seoses personali ja lahtiolekuaegadega, soovisime teada, mida arvab raamatukogude poolt pakutavatest
teenustest vallakodanik.
Küsitluses osales kokku 174 inimest: Haljala raamatukogule andsid hinnangu 135, Aaspere raamatukogule 18,
Essu raamatukogule 14 ja Varangu raamatukogule 7 lugejat. Küsimustele võis vastata nii paberil kui ka veebi teel.
Et raamatukogudes käivad miskipärast enamjaolt naised, oli ka vastajate seas suurem osa naisi – täpsemalt 125
naist ja 49 meest.
Vanuseliselt olid kõige aktiivsemad 7-18-aastased vastajad, keda oli täpselt 60. Teise suurema grupi, 52 vastajat,
moodustasid 27-50-aastased.
Palusime inimestel hinnata oma raamatukogu, et teha
sellest järeldused ning võimalusel tulla vastu lugejate
soovidele.
Ruumid
54% vastajatest hindavad Haljala raamatukogu ruume
väga heaks, 40% heaks, 1 vastaja leiab, et olukord on väga
halb. Vastajad ka täpsustasid, mis neile meeldib või mitte:
raamatukogu ruume peetakse hubaseks ja pehme diivan,
kus lugeda ja aega veeta saab, oli nii mõneski ankeedis
positiivsena välja toodud. Paar inimest leidsid aga, et ruum
hakkab väikeseks jääma. Sellega nõustuvad ka raamatukoguhoidjad.
Aaspere raamatukogu ruume hindavad väga heaks 16%
vastajatest, 77% heaks ning rahuldavaks 5%.
Essu raamatukogu ruumid said hinnangu väga hea 14%
vastajatest, heaks ja rahuldavaks hindas 42% vastajaid.
Varangu raamatukogu ruumide hinnangud jagunesid
üsna võrdselt neljaks – väga heaks, heaks, rahuldavaks ja
halvaks.
Lahtiolekuajad
129 vastajat ehk 97% vastajatest on rahul Haljala raamatukogu lahtiolekuaegadega. Aaspere raamatukogu pu-

Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Lehe tekstid avaldatakse portaalis eestielu.ee, kui autor ei
ole märkinud teisiti.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310 iga kuu 15.
kuupäevaks.

hul jagunesid vastajad täpselt kaheks – 50% on rahul ja
50% mitte. Ette heideti, et raamatukogu on pidevalt kinni ja
õhtul suletakse liiga vara. Samad pretensioonid esitati
Essu raamatukogule - lahtiolekuaegadega ei ole rahul 77%
vastajatest. Varangu inimesed on leplikumad, sealsete lahtiolekuaegadega ei ole rahul 28% vastanutest.
Tegime omad järeldused ja et muuta raamatukoguteenus lugejatele kättesaadavamaks, on alates septembrist
2016 avatud Aaspere raamatukogu esmaspäeviti kell
11.00-19.00 ja Essu raamatukogu kolmapäeviti kell 11.0019.00. Kuigi tööajad on inimestel väga erinevad, kes töötab
kaheksani, kes kümneni, annab see üks pikem õhtu
võimaluse lugejale, kes töötab kella 17-ni või 18-ni, et
jõuda vajadusel raamatukogust läbi käia.
Teenindus ja kogud
Raamatukoguhoidjate teenindusele annab väga hea
hinde 75% Haljala raamatukogu lugejatest ja hea 21%; neli
inimest arvab, et see on rahuldav ning üks lugeja leiab, et
teda teenindati raamatukogus halvasti.
Aaspere raamatukogu teeninduse hinnangud: väga hea
33%, hea 39%, rahuldav 22% ja üks lugeja arvab, et see on
halb.
Essu raamatukogu teeninduse hinnangud: väga hea
21%, hea 36%, rahuldav 29 % ja 2 lugejat arvab, et see on
halb.
Raamatukogudes pakutava kirjanduse ja perioodikaga
on lugejad enamjaolt rahul. Kõige enam toodi välja, et
noortekirjandust võiks olla rohkem. See on tõepoolest nii,
ka raamatukoguhoidjad ise sooviksid, et neil oleks noortele pakkuda laiemat valikut, kuid kahjuks sellist kirjandust
lihtsalt napib. Samamoodi ei saa me vastu tulla prouale,
kes soovib, et raamatukogudes oleks rohkem eestikeelseid
käsitööajakirju - sellest aastast lõpetas ilmumise järjekordne eestikeelne käsitööajakiri Minu käsitööd. Vastajale,
kes sooviks lugeda ajakirja Imeline teadus, saame aga
esitada rõõmsalt küllakutse, sest see ajakiri on Haljala
raamatukogus täiesti olemas, ilmselt ei ole ta lihtsalt seda
leidnud. Alati tasub siis raamatukoguhoidjalt küsida,
selleks me seal olemegi.
Raamatukogu andmebaas Urram
Paljud rahvaraamatukogud, ka Lääne-Virumaa omad, on
seotud andmebaasiga Urram. Selle abil teeme tööd, aga
see on mõeldud ka lugejatele, kes saavad www.lugeja.ee
kaudu uurida kodus, millised raamatud raamatukogus olemas on, samuti on võimalik pikendada ja reserveerida
endale vajalikke teavikuid. Uurisime, paljud Haljala valla lugejad seda võimalust kasutavad ja saime teada, et ega eriti

ei kasutata küll. Paljud pole sellest midagi kuulnud ja on ka
neid, kes soovivad raamatukoguhoidjaga otsest kontakti.
Ka andmebaasi tutvustavast koolitusest ei olda enamjaolt
huvitatud. Siin peaksid raamatukoguhoidjad tegema tõenäoliselt suuremat selgitustööd, milleks andmebaas on ja
kuidas lugeja selle läbi oma elu mugavamaks saab muuta.
Üritused
Kui raamatukogus toimub üritus, saadakse sellest tavaliselt teada raamatukogu ukselt, raamatukogu kodulehelt
või facebookist ja poe stendilt. Üks noormees vastas, et
üritusest teadasaamiseks on kuulujutud.
Haljala raamatukogus toimub vastajate arvates üritusi
piisavalt (81%), kaks lugejat leiavad lausa, et neid on liiga
palju. Teiste valla raamatukogude ürituste arvuga rahul ei
olda. Ja eks ole ka põhjust, sest Essus ja Aasperes on selles
osas tühimik, aga loodame, et ka seal saavad lugejatele
mõeldud üritused toimuma. Meie, raamatukoguhoidjate
mureks on hoopis see, kui toimub üritus, on osavõtjaid
liiga vähe. Põhjuseid, miks üritustest osa ei võeta, ei ole
palju – selleks on ajapuudus. Aga ka teised huvid. Ja see
ongi arusaadav, inimene, kes käib tööl, õhtul kantseldab
lapsi, ega tal polegi aega lugeda ja raamatukogus käia.
Küsisime ka, millistest üritustest ollakse huvitatud ja
kõige enam soovitakse kohtuda kuulsate kirjanikega. Oli ka
välja toodud, et võiks korraldada ekskursioone. Siin jääme
nüüd lugejatega veidi eriarvamusele, sest raamatukogu ei
taha, ega saagi, turismikorraldajate tööd üle võtta. Küsimusele, milliseid teenuseid võiks raamatukogu pakkuda, leidsid osad lugejad, et raamatukogu jäägu ikka raamatukoguks. Sellega nõustume meelsasti ja üritame pakkuda
head kirjandust ja kirjandusüritusi.
Raamatukogu koduleht
Et Haljala Vallaraamatukogul on oma koduleht, on paljud lugejad juba teadlikud. Paneme sinna üles ürituste info,
uute raamatute info, aga ka muudatused lahtiolekuaegades, et lugejad ikka kõigi meie tegemistega kursis oleksid.
Kes tunneb huvi, millised täpsemalt olid rahulolu-uuringu tulemused, leiab ka need Haljala vallaraamatukogu
kodulehelt www.haljalaraamatukogu.ee.
Haljala valla raamatukoguhoidjad tänavad kõiki küsitluses osalejaid ausa ning kriitilise tagasiside eest. Meil on hea
meel, et olete meie tööga rahul ja lubame muuta raamatukoguteenuse veelgi paremaks.
Kohtume raamatukogus!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja
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Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal
Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes
elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi haja-asustuse
programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses
elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.
„Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele korralikud elutingimused,
et elu areneks ka kõige kaugemates Eestimaa nurkades,“
ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Möödunud aastatel
on pered aktiivselt programmist osa võtnud. Elutingimusi
on parandatud juba rohkem kui 6000 majapidamises.“
Sel aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga. Toetuse abiga saab välja
ehitada veevärgi ja kanalisatsiooni, teha korda koduõuest
suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigi toetusele lisandub kohaliku omavalitsuse toetus ning kolmandiku kogumaksumusest panustab taotleja ise.
Lääne-Viru maavanem kuulutab Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru avatuks alates 28.
märtsist 2016. a.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala,
Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja
valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised

TEADE
Taaskasutusorganisatsioonide poolt on avalikuks kasutamiseks paigaldatud segapakendite kogumiskonteinerid
alljärgnevatesse kohtadesse:

elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab
olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2016.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
·
veesüsteemid
·
kanalisatsioonisüsteemid
·
juurdepääsuteed
·
autonoomsed elektrisüsteemid
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb
50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse
maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise
kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt
1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui
ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja
veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses 31. maini 2016. a.
Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on
kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel. Kohalike omavalitsuste programmi menetlejate
kontaktid on üleval Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel
hajaasustuse programmi all.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Mari Knjazev, tel 325 8013, e-post mari.knjazev@laaneviru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2016. aasta vooru infopäev
toimub 28. aprillil 2016. a.algusega kell 15:00 Lääne-Viru
maavalitsuse suures saalis (II korrus).
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Turvaline rattasõit
24. märtsil märkame Rakvere kesklinnas kahte noorukit
BMX ratastega, millel puuduvad pidurid ning tuled. Autojuhtidele erilist tähelepanu pööramata ületavad nad rattalt
maha tulemata ülekäigurada. Samuti puuduvad noorukitel
korralikult kinnitatud rattakiivrid. Mõni hetk hiljem sõidavad meile jalgratastega vastu kolm noorukit, kõigil puuduvad korralikult kinnitatud rattakiivrid.
Kevadised ja päikeselised ilmad meelitavad aina enam
kaherattalisi teedele. Enne sadulasse hüppamist tasub üle
kontrollida ratta tehniline seisukord ja meelde tuletada
mõned reeglid, et tagada enda ning kaasliiklejate ohutus.
· Reguleerimata ülekäigurada on lubatud rattaga ületada ilma
rattalt maha tulemata, kuid sel juhul puudub jalgratturil sõidukite
ees eesõigus. · Tänaval võib ilma täiskasvanud saatjata liigelda
alates 10-aastaselt, kui sa omad jalgrattalube. · Kuni 16-aastased
jalgratturid peavad kandma korralikult kinnitatud jalgratturikiivrit.
Nõue kiivrit kanda kehtib sõiduteel, jalgratta- ja jalgteel
ning kõnniteel jalgratast juhtivatele lastele. Sobiv kiiver
peab peas olema ka jalgrattaistmel või -haagises sõidutatavatel väikelastel.
Vanemad, kes on lapsele trikirattad ostnud, peaksid
meeles pidama, et neil puuduvad tavaliselt pidurid ja seega
ei ole selline ratas liikluses lubatud.
Liiklusseaduse järgi peavad kõikidel jalgratastel kindlasti olema: · töökorras pidur ja signaalkell; · ees valge ja
taga punane helkur; · vähemalt ühe ratta mõlemal küljel
kollane või valge helkur; · pimedal ajal või halva nähtavuse
korral peab rattal olema ees valge ja taga punane tuli.
Lõpetuseks soovitab politsei jalgrattaomanikel oma ratta seerianumber üles kirjutada ning võimalusel ka jalgrattast fotod teha. Jalgratta varguse korral on neid hiljem
kergem ära tunda ja nende omanikuks olemist tõestada.
Samuti on võimalik internetiaadressil www.bike-id.eu tasuta
registreerida oma ratas. Lisaks on suurematest rattakauplustest ja interneti teel võimalik soetada turvamärgistuse
komplekt. Viimane neist küll on tasuline, kuid tänu sellele
on varastatud ratast kergem tuvastada.
Ohutut jalgrattasõitu!

Erateede ehitus- ja remontKristi Fuchs, piirkonnavanem
tööde toetamise taotlusvoor on
Teata avatud puuraukudest!
avatud kuni 16.05.2016
Haljala Vallavalitsus kuulutab alates 04.04.2016 avatuks
erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvooru.
Vabas vormis taotlus, koos teostatavate tööde hinnapakkumis(t)e või vähempakkumise dokumentidega, esitada
hiljemalt 16.05.2016 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või
e-postile haljala@haljala.ee.
Lisainformatsioon Haljala valla kodulehelt või tel
3278238 ja 5063753 või marko.teiva@haljala.ee

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 15.03.2016.a
1. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Vanamõisa külas
Mõisavälja kinnistule elamu püstitamiseks.
2. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Aukülas Undi kinnistul asuva elamu laiendamiseks.
3. Määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele Lihulõpe külas Veltsi tee, Essu külas Mõisa tänav L3
ja Pargi tänav J1 ning Haljala alevikus Tallinna maantee J1 ja
Tallinna mnt 10b sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Moodustada munitsipaalomandisse antud maale katastriüksused Liiguste ja Kavastu külades Holsta tee ja
Haljala alevikus Uus tänav.
5. Seoses lubatust suurema erinevusega tee pindalas ja
kujus teha volikogule ettepanek muuta Lihulõpe külas
asuva Veltsi tee munitsipaalomandisse taotlemise otsust.
Vallavalitsuse istungil 23.03.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetused üheksale toetust vajavale
isikule kokku summas 1624,37 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheteistkümnele isikule summas 1412 eurot.
2. Muudeti alates 28. märtsist 2016 Haljala Vallavalitsuse
ja Voyage OÜ vahel 23.12.2015 sõlmitud õpilasliinide teenindamise lepingut seoses täiendava liini avamisega suunal Haljala-Aasu-Arkna-Haljala.
3. Algatati Haljala alevikus Sõstra maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
4. Kooskõlastati Varangu külas Kulli maaüksusele rajatava
uue puurkaevu asukoht.
5. Esitati MTÜ Partnerid hindamiskomisjoni liikmeks vallavanem Leo Aadel.
Vallavalitsuse istungil 30.03.2016.a
1. Tunnistati riigihankele „Haljala valla haljastute hooldus
2016-2018“ esitatud pakkumuste hulgast edukaks
E.K.Partner Grupp OÜ poolt esitatud pakkumus summas
37 966,32 eurot, millele lisandub käibemaks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Haljala vallas Põdruse külas Hoburaua krundile elamu-kontorihoone püstitamiseks.

Vallavalitsuse istungil 06.04.2016.a
1.Tehti volikogule ettepanek:
1) Kehtestada uues redaktsioonis „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Haljala vallas“, „Sotsiaalteenuste
võimaldamise kord Haljala vallas“ ja „Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Haljala vallas“, delegeerida nimetatud määrustes märkimata toetuste ja teenuste reguleerimine vallavalitsusele ning vanad määrused tunnistada
kehtetuks;
2) Delegeerida lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Haljala Vallavalitsusele;
3) Muuta volitusnormi alust määrustes Haljala Vallavolikogu 19.05.2015 määrus nr 32 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“, Haljala Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 32 „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“ ja esitada vastavad eelnõud.
2. Anti kasutusluba Haljala vallas Kõldu külas Farmi
kinnistul asuvale piima- ja olmeploki hoonele ehitise püstitamisel.
3. Moodustati hajaasustuse programmi raames finantseerimiseks esitatud taotluste hindamise ja rahastamisettepanekute tegemiseks viie liikmeline komisjon koosseisus:
vallavanem Leo Aadel, sotsiaaltöötaja Urve Vogt, vallasekretär Riina Must, majandusspetsialist Marko Teiva ja sotsiaalkomisjoni esimees Siiri Heinpõld.
4. Määrati Essu külas Tammispea tee 9b maaüksusel asuvate hoonete ja rajatiste juurde teenindusmaa suuruseks
1808 m2 ja nõustuda maaüksuse riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil hoonete omaniku
kasuks.
5. Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Haljala
vallale Aaspere küla Lehise tee neli katastriüksust.
6. Asuti seisukohale, et alustada ühinemisläbirääkimisi
Kadrina, Vihula ja Rakvere vallaga ja mitte nõustuda
ettepanekuga alustada ühinemisläbirääkimisi Kunda linna
ja Viru-Nigula, Sõmeru, Vihula ja Aseri valdadega.

Lugupeetud vallaelanikud ja maaomanikud! Pöördume
teie poole palvega teatada Haljala Vallavalitsusse avatud ja
mahajäetud geoloogilistest puuraukudest. Sellised puuraugud võivad mõjutada piirkonna põhjaveerežiimi ja –kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning allikatele.
Vajame kõigi teie abi, et täpsustada avatud puuraukude
asukoht, teatades nende asukohtade katastriüksustest ja
kaugusest mõnest kindlast orientiirist (tee, jõgi, järv, metsaserv jne).Palun andke sellekohast teavet vallavalitsusele,
lisades teatele ka oma nime ja kontaktandmed.
Ootame andmeid avatud puuraukude kohta võimalikult
kiiresti, kuid hiljemalt 24. juuniks 2016.
Teated edastada Haljala Vallamajja aadressil Rakvere
mnt 3 Haljala, e-postile: haljala@haljala.ee
Telefon: 32 78 220.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19.04. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille Olev Lipp, Jaan Meerits,
Peeter Orgmets, Margus Punane, Kristel Strazdin, Tiit
Toming, Riina Tamberg ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Koidu Saamot ja Greete Toming.
Otsustati: 1. Delegeerida sotsiaalhoolekande seaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded
Haljala Vallavalitsusele; 2. Delegeerida lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse
antud küsimuste lahendamine Haljala Vallavalitsusele; 3.
Muuta Haljala Vallavolikogu sotsiaalvaldkonda puudutavad määrused, viies volitusnormid vastavusse sotsiaalhoolekande seadusega; 4. Kinnitati riigieelarvelistest vahenditest täiendava sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise kord Haljala
vallas; 5. Kinnitati Haljala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning
vältimatu sotsiaalabi andmise kord; 6. Kinnitati sotsiaalteenuste võimaldamise tingimused ja kord; 7. Taotleda munitsipaalomandisse Haljala vallale kuuluvate rajatiste alune maa: Essu külas Mõisa tänav L3 ja Pargi tn J1
ning Haljala alevikus Tallinna mnt J1, Tallinna mnt 10b ja
Lihulõpe külas Veltsi tee. 8. Omandada tasuta Haljala vallale Aaspere külas Lehise tee katastriüksused; 9. Kooskõlastada Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+; 10.
Nõustuda Kadrina Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ja alustada ühinemisläbirääkimisi eesmärgiga moodustada Kadrina, Vihula,
Haljala ja Rakvere valdade ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus.
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Spordiuudised
Saalihoki
19. märts toimus Haljala võimlas põnev saalihokiturniir.
Kokku osales 6 võistkonda (3 Haljalast, 2 Kundast ja 1 Kadrinast). Poolfinaalid olid eriti põnevad: White wolf võitis lõpusekunditel 2RMi 4-3 ja Kadrina võitis pärast lisaaega
karistusvisetega 3-2 võistkonda Laisad. Paremusjärjestus:
1. Kadrina 2. White wolf(Kunda) 3. 2RM (Haljala) 4. Laisad
(Haljala) 5. Oma õlu(Haljala) 6. White wolf noored (Kunda).
Suured tänud toetajatele (Haljala vald ja Essu Mõis) ja
abilistele, kohtunikele.
Pimevõrkpall
2.aprillil toimus Haljala võimlas "Pimevõrkpalli" võistlused. Osales 3 võistkonda ja mängiti omavahel 2 ringi. Kui
pärast esimest ringi oli turniiri võitja sisuliselt teada, siis 2
ja 3 koha peale käis tuline võistlus. Paremusjärjestus: 1.
SPAIDERID 2. SEGAPIDI 3.SEITSMENDIKUD
Suur tänu osalistele ja toetajatele.

Varangul läbiviidud
terviseprojekt on lõppenud
Varangu Külaselts tõmbas joone alla projektile „Tervis
läbi toidu ja looduse“. Projekti rahastasid KOP ja kohalik
omavalitsus. Viimane töötuba toimus 19. märtsil ja
teemaks oli kaalulangetaja ABC ehk pajaroogadega
rannahooajaks saledaks.
Projekti käigus viidi augustist märtsini läbi 8 töötuba,
milles osalejad õppisid, kuidas muuta oma toitumisharjumusi tervislikumaks. Saadud teadmisi rakendadati kohe
praktikas ja osalejad said kaasa näidismenüüd kodus toidu
valmistamiseks. Saadi teada, kuidas kasutada mett toiduks, ravimina ja kehahoolduses. Külastades Karepa ravimtaimeaeda õpiti tundma ja kasutama ravimtaimi. Projekti tegevustes osalenud said hea kogemuse, kuidas ühtse
meeskonnana koos toimida ja mis peamine, ka teadmise,
et õigete valikutega on võimalik ennetada terviseprobleeme.
Urve Kingumets

Köögiviljad tükeldada enne patta panekut.

Foto: U. Kingumets

Haljala valla kolmikvõistlus – 2 etapp jooksmine
Tulemused:
Rahvadistants
N-6. I Kristelle Urmet 3.05
N 18+
M-6. I Mattias Erik Aitman 6.31 I Piret Pärtli 24.38
N 10+. I Miia Vask 12.35
II Eleri Aitman 29.15
II Minna Marie Kask 13.15
III Kristin Raudvee 32.41
M 18+. I Tõnis Kiis 36.51
IV Viive Kiis 34.21
II Kaspar Lood 37.21
M 18+
N 35+. I Marju Vendla 46.34 I Veiko Veiert 24.53
M 35+. I Raavo Vask 42.57
II Kaido Urmet 32.42
M 50+. I Tarmo Lood 49.42
Pallimängude uudised
Triin Veideman võitis Eesti meistrivõistlustel naiste võrkpallis TTÜ/Tradehause võistkonnaga hõbemedali. Palju
õnne!
Eesti Maaülikooli SK ridades mängiv Sander Karro võitis
korvpalli Eesti meistrivõistluste "Saku 2 liigas" kuldmedali.
Poolfinaalis viskas Sander 15 punkti ja finaalis 4 punkti.
Palju õnne!

Teade
Laupäeval, 02. juulil toimub Haljala võimla
ees platsil kihelkonnapäeva käsitöölaat.
Oodatud on kõik isetehtu ja -kootu,
ilusolemiseks ja teistele rõõmuks.
Müügikohtade broneerimine
onnela.lembke@haljala.edu.ee
või tel 5288677.
Lisainfo www.haljala.ee

Töömalev ootab noori
Algas registreerumine Haljala Valla Noorte Töömalevasse. Kui oled vanuses 13 - 17 eluaastat ning soovid suvel
natukene taskuraha teenida ja mõnusalt aega veeta läbi
põnevate tegevuste, mis toimuvad tööpäeva lõpus, siis
tegutse kiiresti, sest kohtade arv on piiratud. Avalduse ja
motivatsioonikirja saad allalaadida valla kodulehelt või
täita noortekeskuses. Lisa info Helen Võssar , tel 32 50 140

KINOKAVA
3. ja 4. mail kell 18:00
Doktor Proktori ajavann Pilet: 2.13. ja 14. mail kell 18:30
Polaarpoiss Pilet: 4.17. ja 18. mail kell 18:00
Kaks kamraadi ja kaval mäger Pilet: 2.26. ja 27. mail kell 18:30
Wolfpack – Manhattani hundid Pilet: 2.JÄTKUVALT PAKUME MAITSVAID TOITE HEA
HINNAGA. MÜÜGIL ON VÄGA HEAD PAGARITOOTED,
NATUKE KÄSITÖÖD NING LILLED. MEIE JUURES
SAAD PIDADA KA OMA TÄHTPÄEVAÜRITUSI.
TULE UURI KOHAPEAL VÕI VAATA KODULEHELT.

Mobiil: 5693 5339
www.perepubi.ee
www.facebook.com/perepubi

Kultuurikalender

Pakkuda tööd KODUABILISELE!
Eramu asub Haljalas, Veskijärve tänaval.
Kontakt: 5044344

HALJALA RAHVAMAJA
Mai
05.05.19:00 Vana Baskini Teatri etendus "Meie
naised". Osades: Eero Spriit, Raivo Mets, Tõnu Kilgas
07.05.11:00 Laste lauluvõistlus 2016
Juuni
01.06.17:00 Lastekaitsepäev
11.06.17:00 Haljala kultuuri-invasioon Karepa rahvamajja. Esinevad Haljala rahvamaja näitering, tantsurühm
Segapidi. Tantsuks mängib ansambel. Laudade
broneerimine tel. 3221821, 53811500. Pilet 5.- eurot.

Aprill 2016
8.-9. aprillil osales RLV Massive L-Virumaa „Kossuliiga“
meistriliiga Final 4-il. Põhiturniiri võitjana sai RLV Massive
parima asetuse ja läks seega poolfinaalis kokku turniiri 4
asetuse saanud Simuna Spordiklubiga. Mäng oli algusest
peale väga tasavägine. Kuigi RLV Massive juhtis viimasel
veerandajal korra ka 9 punktiga, tuli mängu lõpus Simuna
järele. Viimasel minutil oli mõlemal võistkonnal omad
võimalused mängu võiduks. Seekord sai sellega paremini
hakkama Simuna võistkond, kes võitis 70-68.
Järgmisel päeval mängis RLV Massive BGM Ehituse vastu
pronks medalitele.Mäng oli samuti algusest peale väga
tasavägine. Kuid nüüd suutis RLV Massive viimasel veerandajal oma paremuse maksma panna ja võitis 90-74.
Seega saavutas RLV Massive L-Virumaa „Kossuliiga“
meistriliigas 3. koha.
L-Virumaa „Kossuliiga“ meistriliigas osales ka teine Haljala valla võistkond - SK Aaspere/ WT Group. Esimest hooaega meistriliigas mängides saavutati 3 võitu ja 6. koht.
Mai sündmused:
07.05. 10:00 Tapa spordihoones L-Virumaa MV saalihokis
08.05.12:00-14:00 „Haljala liikumissari 2016”, võimla
08.05.12:00 Aaspere külakeskuse juures „Haljala liikumissari 2016”.
14.05.11:30-12:30 Laste saalihokitreening (-7 aastased).
15.05.11:00 Aaspere Külakoja juures „Haljala valla
kolmikvõistlus” 3. etapp – rattasõit. Finaalvõistlus
21.05.11:30-12:30 Laste saalihokitreening (-7 aastased).
27-29.05. Maheda cup 2016

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
87
Ellen Sillandi
86
Helju Toombu
85
Milvi Tamme
84
Lia Raudmägi
Heljo Sinisoo
83
Aleksandra Petrova
Meeta Lepa
lme Jurtsuk
Ludmilla Luht
82
Heinar Aasumäe
Halja Juhkov
Elmi Soosar
Elgo- Mairold Raudla
81
Laine Valving
80
Kirill Lukašenko
Kalju Jõe
75
Rein Maurer
Silvi Keir
Dmitri Vašuta
Martin Kivinurm
Veera Ivanova
Vaike Reeberg
70
Mare Sikkut
Enn Kivisepp
Õie Valving
65
Heino Pernson
Liivi Lein
Maire Toiger
60
Mati Rebane
Urmas Punga
Mati Martma
Enn Parve
Anatoli Kams
55
Viivo Võlu
50
Ljubov Pihel
Lootus Lepler
Andrus Einaste
Hele Uusallik

02. mai
17. mai
08. mai
13. mai
16. mai
06. mai
10. mai
13. mai
20. mai
03. mai
10. mai
21. mai
24. mai
08. mai
13. mai
31. mai
01. mai
04. mai
05. mai
08. mai
09. mai
15. mai
12. mai
23. mai
27. mai
05. mai
09. mai
29. mai
02. mai
13. mai
19. mai
22. mai
31. mai
26. mai
07. mai
15. mai
18. mai
30. mai

Gennadi Karsukov
12.06.1952 - 10.04.2016
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Valter Laanemets
05.08.1931 - 15.04.2016

