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Haljala kihelkonna laste lauluvõistlus
Emadepäevale eelneval laupäeval toimus traditsiooniline Haljala kihelkonna laste lauluvõistlus. Oma laule esitas
ühtekokku 24 last ja võisteldi kolmes erinevas vanuseklassis – 7-9aastased, 10-12aastased ja 13-16aastased.
Tarkadekogu, koosseisus Merle Eberhart, Ruti Tasuja ja
Sven Rannar, selgitas laulu-laste seast välja parimad. Ergutuspreemiad said Õnnela
Carolin Maripu, Mardus Liiv,
Kertu Greenberg ja Eneli Lütt.
7-9aastaste parim poiss oli
Mihkel Liiv ja parim tüdruk Nele
Limberg.
10-12aastaste parim tüdruk
Miia Vask.
13-16aastaste parim poiss
Valmer Jahi ning parim tüdruk ja
ühtlasi Lions Club Haljala
poolt välja pandud 50 eurose
preemia võitja Helena Katre
Paavo.
Ka tänavu said laululapsed
oma laule esitada koos saateansambliga, kuhu kuulusid
Peep Pihlak, Vallo Vildak, Lembit Kirsipu ja Ahti Bachblum.
Suured tänud laste juhendajatele: Viivi Voorand ja Kelli
Pärnaste. AITÄH kõigile toetajatele – Minu Vanaisa Töötuba,

Baltic Fibres OÜ, Lions Club Haljala, Inge Rahkema, Haljala
Vallavalitsus ja samuti Pere Pubile maitsva koogi eest!
Ja suur-suur tänu kõigile lauljatele, te olite väga tublid!
Haljala Rahvamaja

Õnnelikud võitjad. Foto: Martti Samolberg

Pühad puud ja kivid
Tamm – eestlaste püha puu, tugevuse ja vastupidavuse
sümbol on Eestis looduskaitse märgiks. Tamm on püha
puu ka paljude teiste rahvaste juures. Kuuendal mail said
Haljalas mulda 13 tammepuud: Haljala kooli iga klass istutas oma puu, tähistamaks tulevat eesti Vabariigi 100. aastapäeva, järgmisel aastal peetavat kooli 330. aastapäeva ning
selleaastast Haljala kihelkonna 775. aastapäeva.
Kihelkonna ajalooteemaga seotud lugude jätkuks hiiekohtadest ja kultuskividest. Muistsete eestlaste tuntuimateks kultusekohtadeks olid pühad puudesalud, kultusekivid ja ohvriallikad.
Gustav Sandbergi 1959. aastaga dateeritud kroonika
järgi on Haljala kihelkonnas mitmed hiiekohad, rohkesti
ohvrikive ja mõned erimärkidega kivid. Ligi 60 aastat tagasi
kirjutas Sandberg, et otse hiiekohtadena on rahva mälestustes püsinud järgmised hiied: Haljalas Otsa talu karjamaal oli hiiesaun ja põllul kaks kultusekivi. Hiiemäge tuntakse ka Veltsis Miilmaa asundustalu põllul. Kõik hiiemäe
tunnused on aga seal hävinenud. Katelas otse Teedla
(Saare) talu vastas on Hiiemägi. Umbes 150 aastat tagasi
kasvanud seal vägev sanglepamets ja seal seisnud ka hiiekivi. Seljal Tiidriku külas tuntakse hiiekohta. Praegu kasvavad seal kidurad tammed, aga vanal ajal võis seal küll
kasvada tore tammik. Kandlel allpool omaaegset merekallast on veel praegugi "Hiiealune mets" ja "Hiiealune
heinamaa". Seljal Weikari talus oletatakse omaaegset
hiiekohta. Altja rannas on Hiiemets. Ama külas on HiieTooma talu, missugune nimi on tuletatud kunagisest
hiiest, seal on ka kultusekivid. Aaspere mõisa taga on nn.
Eeväli, mis on arvatavasti tuletatud sõnast Hiieväli ja

Emadepäev Aasperes
3. mail toimus Aaspere raamatukogus emadele ja emadepäevale pühendatud üritus. Et
kõige parem kink on ikka oma
kätega valmistatu, oli meile
appi tulnud Tiiu Tagamets, kelle juhendamisel viltisime emadele kingitusi. Ilma muusikata
ja lauluta emadepäeval ei saa
aga kuidagi ning seetõttu palusime külla ka Ruti Tasuja, kellel
lisaks rõõmsale meelele olid
kaasas akordion ja rütmipillid.
Laulsime lastelaule, merelaule
ja loomulikult laule emadele ja
emadest.
Inga Toomejõe

tähistab vana hiie kohta. Mingisuguseid mälestusmärke ei
ole seal säilinud.
Kultusekivid asuvad kas kunagistes hiiekohtades või
põldudel. Sandbergi järgi on Haljala kihelkonnas teada üle
40 kultusekivi Idaveres, Haljalas, Kisuveres, Essus,
Tatrusel, Varangul, Pehkal, Katelas, Kandlel, Vihulas,
Annikveres, Sagadis, Kavastus, Kärmul, Amal ja mujal. Ama
kivi kohta kirjutatakse, et ta õige madal on – ainult 25 cm
kõrge. Sauste mõisa läheduses just tee kaldal on ümbermõõdult kõige suurem ohvrikivi (15 m). Kivil on harukordselt üle 60 ohvrilohukese. Arvatakse ka, et see on mingisuguse peidetud varanduse märk. Nimetatud ohvrikivid
asuvad kõik maa pool kunagist merekallast. Mere pool sellest kaldast ohvrikive ei ole. Nende aset täidavad kivikangrud Altjal, Vainupeal, Kandlel, Seljal.
Veel ühest huvitavast kivist. Võsu maantee kaldal, just
Sagadi-Metsiku piiri läheduses, on suur kivi, mis on
köitnud rahva erilist tähelepanu. Ohvrikivi see ei ole, aga
usulisi kombeid on seal täidetud. Nõnda oli Käsmus kombeks, et pruutpaarid, kui nad Haljalas kihlamas käisid, pidid
selle kivi juures peatuma ja kolm korda ümber kivi jooksma
(see tuletab meelde vana juttu mustlaste laulatamisest,
mis seisnud kolmekordses jooksmises ümber kadakapõõsa). Teiseks olla Rootsi kuningas sellel kivil lõunatanud.
Selle tähiseks olla kivisse jäädvustatud taldrikute asemed
ja mõned muud märgid. Neist märkidest ja asemetest on
aga praegu raske aru saada.
Külli Heinla
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Uurimistööd Haljalast
Haljala Gümnaasiumi
lõpuaktused toimuvad
Haljala rahvamajas
reedel, 17. juunil
* põhikool kell 14.00
* gümnaasium kell 18.00.

Valla raamatukogud suvel
Haljala raamatukogu
juuni
E 10:00 - 18:00; T, K, N, R 9:00 - 17:00;
L, P suletud.
22. juunil avatud 9:00 - 14:00;
23. ja 24. juunil suletud.
juuli, august
E, T suletud; K, N, R 9:00 - 17:00;
L, P suletud.
19. augustil avatud 9:00 - 14:00.

Aaspere raamatukogu
Suletud 27. juuni - 17. juuli ja
15. - 29. august.

Varangu raamatukogu
Suletud 27. juuni - 3. juuli ja
18. juuli - 14. august.

25. aprillil kogunesid Haljala
huvilised Haljala raamatukokku, sest seal esitleti uurimistöid, mis on seotud meie
kodukohaga. Saime teada:
*millised on laste eesnimed
Haljalas ja Eestis;
*millised on perekonnanimed Haljala kihelkonnas läbi
aegade;
*kuidas on muutunud Haljala kihelkonna asustusnimed
ja liikluspindade nimed;
*millised on koduloomade
nimed Haljala kodudes;
*kui palju ja kus asuvad
okaspuud Haljala avatud
ruumis;
*kuidas tekkis Tahmaküla;
*kuidas ja millal tekkisid
majad Uuele tänavale.
Foto: M. Parksepp
Töid esitlesid Haljala Güm- Haljala inimesed said teada palju uut, kuid oskasid ka ise töid täiendada.
Suur tänu kõigile uurijatele ja huvilistele!
naasiumi õpilased Maiken Abel ja Silja Tõevälja ning paljude uurimistööde juhendaja Külli Heinla. Tänu Külli pühenMaiga Parksepp
dunud tööle on paljud uuringud leidnud tunnustamist ka
vabariiklikul tasemel.
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Kohtumine Hinge Kaljundiga
Essu raamatukogus toimus 27. aprillil
meeleolukas kohtumine kohaliku kirjaniku Hinge Kaljundiga. Kirjanik esiltes oma
raamatuid ning rääkis nende tekkeloost.
Tal on varem avaldatud neli romaani:
„Surres janusse põlvini vees”, „Lõhkine”,
„Printsessi mõrv Koluvere lossis”, „Kinnimüüritud aken”. Oma vennast, kirjanik
Tõnis Lehtmetsast on Hinge kirjutanud
kaks raamatut: „Minu vend Tõnis” ning
„Ühest iidsest muusikast sai külakene
Luusika”.
Pikemalt peatus Hinge oma vastilmunud raamatul „Ajaratta rehvi peal”, mis on
romaan ühest tavalisest eesti taluperest,
kes elas Virumaal Karuse külas. Mõnusa
huumoriga kirjutab autor põllumehe elust Eesti Vabariigi
lõpuaastail, jõuab küüditamisteni ning nõukogude impeeriumi lõpuni välja.
Lisaks kirjutamisele tegeleb Hinge ka maalimisega, aja-

Spordiuudised

Haljala valla kolmikvõistlus

Teiren Tõld võitis BC Tarvas/Rakvere SK I võistkonna
rivistuses G4S Noorteliiga miniklassi U-12 EMV korvpallis
kuldmedali. Palju õnne!
Haljala saalihoki võistkond osales L-Virumaa MV Tapal.
Kahjuks kaotati kõik 3 väga tasavägist alagrupi mängu 1
väravaga ja nii saadi 5-7 koht. Suur tänu Viru Õlule.
16-24.aprillil toimus Haljala vallas (Haljalas, Essus, Aasperes) südamekuu raames liikumissari „Vabad käed-kultuur
läbi seiklusliikumise”. Osalejate arv oli meeldivalt suur,
kokku läbis 3 rada 167 inimest ja lisaks kõik Haljala lasteaia
„Pesapuu“ rühmad. Sügisel toimub sama liikumissari ratastega.
Randel Rainer Lille võitis koha U18 G4S viskekahuri finaalvõistlusele, mis toimub 2. juunil Saku Suurhallis toimuva Tallinna Kalev vs Kaunase Žalgiris mängu poolajal.

Selle aasta "Haljala valla kolmikvõistlus" on lõppenud.
Kõik 3 etappi lõpetas 12 vaprat võistlejat. Nende vahel
toimus ka loosiauhindade jagamine,kus auhindadeks olid uued suusad, rattakompuuter, 20-eurone kinkekaart, tekid
ja muid väikseimaid auhidu.
Palju õnne kõikidele ja suur tänu Haljala vallale. Uuel
aastal juba uus kolmikvõistlus.
Tulemused ja 3 etapi koguaeg:
N -6
1. koht Kristelle Urmet 12.35
M -6
1.koht Mattias Erik Aitman 16.09
N 10+
1.koht Miia Vask 47.47
2.koht Hanna Marie Kask
50.26
M 18+
1.koht Kaspar Lood 112.55
2.koht Tõnis Kiis 120.10
M 35+
1.koht Raavo Vask 121.49
M 50+
1.koht Tarmo Lood 126.12
RAHVADISTANTS
N 18+
1.koht Viive Kiis 101.48
2.koht Kristin Raudvee
114.37
M 18+
1.koht Veiko Veiert 82.01
2.koht Kaido Urmet 110.33

Juuni spordisündmused
04. juuni kell 11.00 Essu Mõisa duatlon;
12. juuni „Haljala liikumissari 2016“ Haljalas kell 12.0014.00 ja Aasperes kell 12.00
12. juuni Rattamatk 10 km – start Haljala võimla juurest
kell 13.00
22. juuni Jaanipäev Haljalas – erinevad võistlused suurtele ja väikestele
26.juuni kell 16.00 Auküla triatlon
Lisainfo facebooki lehelt - HaljalavallaSPORT
Marco Aitman
Haljala valla spordijuht

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.

loo uurimisega, mõisate pildistamisega, käsitööga, kivististe kogumisega jne. Kes palju teeb, see palju jõuab!
Maiga Parksepp
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Mida peab teadma, enne kui võtad põrsad
Kas suudame eeloleval suvel seakatku farmidest eemal
hoida? Hetkel on käes aeg, mil paljud maainimesed mõlgutavad mõtteid omale põrsaste võtmisest. Kindlasti
peaks arvestama sellega, et Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole
Eestimaalt ja Lääne-Virumaalt kuhugi kadunud.
2015.a teisel poolel oli Lääne-Virumaal kõrge metssigade SAK haigestumine. SAK diagnoositi 91 metsseal.
Kahjuks ei jäänud SAK-ist puutumata ka meie maakonna
üks väikemajapidamine. Haigestunud 2 siga tuli likvideerida. 2016.a on SAK-i metssigadel diagnoositud juba 95
korral. SAK on diagnoositud metssigadel nüüdseks Rakke,
Väike-Maarja, Tamsalu, Tapa, Kadrina, Laekvere, Vinni ja
Rägavere vallas.
Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine
ja suvekuudel on sigade haigestumine eriti kõrge. Seda näitasid ka möödunud aastal kodusigade haigestumisjuhud
juulist – septembri lõpuni.
Kui loomapidajal on kange soov hakata ka sel aastal sigu
pidama, siis peaks ta esmalt endalt küsima, kas olen suute-

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 26.04. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Peeter Orgmets,
Margus Punane, Tiit Toming, Riina Tamberg ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Rainer Lille, Jaan Meerits, Koidu
Saamot, Kristel Strazdin ja Greete Toming.
Otsustati: 1. Osaleda partnerina projektis „TõrremäeVeltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine“;
2. Alustada Kunda Linnavolikogu läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil pärast vastavate seaduste vastuvõtmist Riigikogus.
Haljala Vallavolikogu istungil 17.05. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Jaan Meerits,
Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel
Strazdin, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudusid: Olev Lipp ja Riina Tamberg.
Otsustati: 1. Muuta Haljala Vallavolikogu 16.10.2007
määruse nr 39 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ preambulit;
2. Taotleda Haljala valla munitsipaalomandisse Essu
külas Mõisa tänav L6 ja Haljala alevikus Uus põik 17;
3. Täiendada Haljala Vallavolikogu 18.11.2014 otsuse nr
76 „Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis“
preambulit, täiendades järelvalveametniku pädevuse
aluseid;
4. Moodustada haldusreformialaste läbirääkimiste pidamiseks ajutine komisjon koosseisus: Margus Punane,
Rainer Lille, Olev Lipp, Leo Aadel, Õie Kelder ja Riina
Must.
5. Kuulati vallavanem Leo Aadeli informatsiooni uue
koolihoone rahastamise taotlusega seonduvast.

line täitma rangeid bioohutusmeetmeid.
Bioohutusmeetmed ja nõuded, mida kõik seapidajad
peaks järgima:*sigade õuespidamine on keelatud, sigade
väljapääsemine loomakasvatushoonest ja kokkupuude
muude loomadega peab olema välistatud; *veovahendite
ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone territooriumile
peab toimuma üksnes desobarjääri kaudu; *loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud selliselt, et
on välistatud muude loomade ligipääs ettevõttes kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku
ja läga ladestuskohtadele; *loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt väljumisel tuleb vahetada üleriided ja jalatsid ning pesta ja desinfitseerida käed ja jalatsid; *kõigile
loomapidamises osalevatele inimestele tuleb selgitada rakendatavaid bioohutusmeetmeid ning nõuda kõigilt töötajailt või pereliikmeilt täiendavate bioohutusnõuete järgimist pärast metsas viibimist; *inventari, sööta ja allapanu
on keelatud viia ühelt loomakasvatushoone territooriumilt
teise; *haljassööda toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud; *sigade sööt peab olema eelnevalt
kuumtöödeldud või vähemalt 30 päeva enne sigadele andmist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või
võimalikku nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs
söödale; *sigade allapanu peab olema vähemalt 90 päeva
enne kasutamist hoiustatud nii, et on välistatud mistahes
loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute
juurdepääs allapanule; *kütitud või surnuna leitud metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on
keelatud. Kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt
rakendatavate bioohutusmeetmete ja abinõude kohta
koostama bioohutuskava ning dokumenteerima nende
meetmete rakendamist.
(Allikas: Maaeluministeerium www.seakatk.ee )
Bioohutusmeetmeid ja sigade pidamise nõudeid tuleb
täita täpselt ja järjepidevalt. Kompensatsiooni võimaliku
taudipuhangu korral farmis on võimalik taotleda vaid neil
seakasvatajatel, kes on kõiki bioohutusnõudeid täitnud.
Kui eespool kirjas olevaid nõudeid ei suudeta täita, siis
sigu pidada ei tohi ja seapidamine tuleb kiiresti lõpetada.
Loomapidaja peab seitsme päeva jooksul peale sea toomist registreerima PRIA-s oma farmis peetavaks loomaliigiks „siga“. Samuti kehtib seapidajatel kohustus teavitada
PRIA-t igal aastal 15. maiks oma farmis peetavate sigade
arv 1. mai seisuga.
Seoses kodusigade SAK leiuga möödunud aastal kehtestati meie maakonna ja kogu riigi seapidajatele rangemad
nõuded, mis olid peamiselt seotud sigade turustamise piirangutega. See tähendab, et ka üheainsa kodusea nakatumine võib põhjustada piirangute kaotamise edasilükkumise ning tuua kaasa majanduslikku kahju kõigile meie
maakonnas ja Eestis tegutsevatele seakasvatajatele.
Oleme tähelepanelikud ja väldime kodusigade
haigestumise.
Jüri Gustavson
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus
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TEADE
Haljala alevikus Sõstra maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmise teade.
Haljala Vallavalitsus algatas 23. märtsi 2016 korraldusega nr 89 Haljala alevikus Sõstra maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab täielikult Sõstra maaüksust (katastritunnus 19001:001:0293) ja
osaliselt Tallinna maantee teemaad (17174 LiigustePõdruse tee, katastritunnus 19002:003:1810).
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava
maa-ala, suurusega ca 7600 m², jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneering on
kooskõlas Haljala valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu algataja, koostaja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata alljärgnevatel kaalutlustel:
1) Strateegiline otsus maa-ala kasutamiseks elamumaana on langetatud Haljala Vallavolikogu poolt kehtestatud
Haljala valla üldplaneeringuga, millele on läbiviidud ka
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
2) Detailplaneeringuga ei kavandata KeHJS §-s 6 ega Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 ”Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” toodud olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamist, sh vee, pinnase,
õhu saastust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist.
3) Detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta
inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit, sest
planeeritava tegevusega ei kaasne olulist liikluskoormuse,
õhusaaste ega mürataseme suurenemist.
4) Detailplaneeringu alal ei asu looduskaitseseaduse
ega andmebaaside info kohaselt looduskaitsealuseid objekte ja -alasid ega Natura 2000 võrgustikku kuuluvaid alasid. Seega ei mõjuta planeeringu elluviimine loodusväärtuste püsimist.
5) Planeeringuala on elamute ehituseks sobilik, kuna
asub olemasoleva elamukvartali keskel ning alal puuduvad
ehituslikud piirangud, väärtuslik kõrghaljastus ja väärtuslikud maastikud.
6) Elamukruntide kavandamine olemasolevate elamute
vahelisele kasutuseta ja hooldamata alale toob kaasa positiivse mõju keskkonnale, kuna maa-ala heakorrastatakse.
7) Keskkonnaamet ei pea samuti vajalikuks keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist lähtuvalt
teadaolevast informatsioonist.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab
tutvuda Haljala valla veebilehel http://haljala.kovtp.ee/

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 22.04.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetused kolmeteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 2131,31 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheteistkümnele isikule kokku
summas 1050 eurot ning määrati üks isik osaliselt valla
poolt finantseeritavale sotsiaaltransporditeenusele ja lõpetati ühe isiku hooldus ja hooldustoetuse maksmine.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 134 eurot matusetoetuse maksmiseks.
3. Väljastati reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Liiguste
külas asuvale Tammetalu kinnistule.
4. Algatati Haljala aleviku kohanimede korrastamine. Eelnõude kohaselt muudetakse Tallinna mnt ja Põllu tänava
nimed, määratakse neli uut tänavanime.
5. Kinnitati 2016. aasta kaasava eelarve hääletamistulemuse paremusjärjestus ja osaliselt 2016. aastal realiseerimisele kuuluvad ideed. Realiseerimisele kuuluvad ettepanek Heakorratööd Aaspere keskuses summas 1000.- eurot
ja ettepanek Sportimisvõimalused võimlas paremaks
summas 3200.- eurot.
6. Tehti vallavolikogule ettepanek osaleda partnerina projektis „Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine”,
garanteerida projekti omaosaluse katmine vähemalt 15 %
ulatuses summas kuni 102 000 eurot (abikõlbulikud kulud
kokku kuni 680 000 eurot) ja volitada Haljala vallavalitsust
sõlmima projekti elluviimiseks haldusleping Rakvere
Vallavalitsusega ning esitada vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 04.05.2016.a
1. Määrati täiendavad nõuded Tatruse külas Männi kinnistul elamu ümberehitamisel ja majandushoone laiendamisel ja ümberehitamisel.
2. Moodustati munitsipaalomandisse antud maale katastriüksus ja määrati koha-aadressiks Vaikuse, Aaspere küla.

3. Seati Tervete tn 12 kinnistule hoonestusõigus Kristjan
Vidderi kasuks.
4. Anti ehitus ja planeerimisspetsialistile õigus ehitusteatise ja kasutusteatise menetlemisel anda haldusakte,
kooskõlastada puurkaevu ja puuraugu asukohta, teostada
EhS § 130 sätestatud pädevuse piires riiklikku järelevalve
toiminguid ja teha kõiki kandeid ehitisregistris ning järelevalveametnikule õigus teostada EhS § 130 sätestatud
pädevuse piires riiklikku järelevalve toiminguid.
5. Kinnitati uued sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemiseks vajalikud avalduste ja taotluste vormid.
6. Muudeti Haljala VV määruste 15.01.2014 nr 1
„Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“, 02.03.2011 nr 5
„Sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhend“,
02.03.2011 määruse nr 6 „Sotsiaaltransporditeenuse
kliendiks registreerimise avalduse ja kliendi profiili vormi
kehtestamine“, 02.03.2011 nr 7 „Sotsiaaltranspordi teenustasude kehtestamine“ ja 27.04.2011 nr 16 „Transporditeenuse tasumäär ja tasumise kord“ kehtestamise aluseid.
7. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala Vallavolikogu
16.10.2007 määruse nr 39 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ kehtestamise aluseid.
Vallavalitsuse istungil 11.05.2016.a
1. Tehti volikogule ettepanek taotleda tasuta Haljala valla
munitsipaalomandisse Haljala valla munitsipaalomandis
oleva maaga piirnevad maad Essu külas asuv Mõisa tänav
L6 ja Haljala alevikus Uus põik 17 ja esitati vastav eelnõu.
2. Nõustuti Kavastu külas asuva Uuetoa katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks.
3. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 134 eurot matusetoetuse maksmiseks.
4. Toetati Haljala tüdrukute võrkpallivõistkonna osalemist

Power Cup-il Soomes ja eraldadati vallaeelarve reservfondi
jäägist 500 eurot.
5. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisu kinnitamise aluseid ja esiti
vastav eelnõu.
6. Muudeti alates 1. septembrist 2016 Haljala Vallaraamatukogu Aaspere ja Varangu haruraamatukogude lahtiolekuaegu:
*Aaspere haruraamatukogu on avatud esmaspäeval
11:00–19:00; teisipäeval ja neljapäeval 9:00–17:00,
kolmapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval suletud ning
ajavahemikul 01. juuni kuni 31. august on Aaspere haruraamatukogu avatud esmaspäeval kell 10:00–18:00, teisipäeval ja neljapäeval 9:00–17:00, kolmapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval suletud.
*Varangu haruraamatukogu Essu laenutuspunkt on avatud
esmapäeval 9:00-17:00, kolmapäeval 11:00-19:00, teisipäeval, neljapäeval, laupäeval ja pühapäeval suletud ning
ajavahemikul 01. juuni kuni 31. august on Varangu haruraamatukogu Essu laenutuspunkt avatud esmaspäeval 9:00 –
17:00, kolmapäeval 10:00 – 18.00, teisipäeval, neljapäeval,
reedel, laupäeval ja pühapäeval suletud.
*Varangu haruraamatukogu on avatud teisipäeval ja reedel
9:00-17:00, esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval, laupäeval ja pühapäeval suletud.
7. Tehti volikogule ettepanek pikendada Haljala valla
haridusvaldkonna arengukava aastateks 2016–2019
projekti vallavolikogule esitamise tähtaega kuni 30.
septembrini 2016 ja esitati vastav eelnõu.
8. Esitati volikogu poolt Kadrina, Vihula ja Rakvere vallaga
haldusreformialaste läbirääkimiste pidamiseks moodustatava ajutise komisjoni koosseisu vallavanem Leo
Aadel, finantsnõunik Õie Kelder ja vallasekretär Riina Must.
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Varangu külaseltsi kevadised tegemised ja suvised plaanid
Tubased tegevused seltsimajas on lõppenud ja hea- meelelahutust pakkuda, oleneb sellest, kas saame projekkorratöödega õues on algust tehtud. Juba on korrastatud tile rahastuse. Siinkohal üleskutse ümbruskonna külarahkiviktaimla ja istutatud lilli. 30. aprillil toimusid Varangu vale: kui teil leidub kodudes vanaaja esemeid, tööriistu ja
pargis igakevadised koristustalgud. Naised ja lapsed riisu- käsitööd, siis palun tuulutage oma riidekirste ja panipaiku,
sid lehti ning mehed saagisid ja vedasid ära mahalangenud võtke ühendust ning seame teie kaasabil seltsimajas üles
puid. Peale tööd pakuti seltsimajas talgusuppi ja kohvikringlit. Aitäh kõigile talgulistele, kelle abil sai park korda,
et seal juunis tore jaanipäeva
simman maha pidada. Tahakski ainult kiidusõnu jagada, aga kahjuks teeb meelehärmi see, et ikka võtavad
talgutest osa ühed ja samad
inimesed, aga seltsi liikmeid
on teist samapalju veel. Ei ole
vist palju tahetud, kui igaüks
korra aastaski käed külge
lööks. Just talgupäeval ei
peagi kohal olema, aga tule ja
tunne huvi aasta ringi, kas
ehk abikäsi kuskil vajatakse.
Seltsi liikmeks olemine on vabatahtlik ja alati saab välja
astuda, aga kui ollakse hinge(nime)kirjas, siis on kohustus
tasuda liikmemaksu ja südametunnistuse järgi ka tööga
Puupakud olid pirakad, aga noortel meestel jõudu jagus. Foto: U. Kingumets
panustada. Külaselts omalt
poolt pakub vastavalt võimalustele harivaid koolitusi ja näituse, mis väärtustab ja tutvustab kodukoha ajalooõpitubasid ning meeleolukaid pidusid, mis on osalejatele pärandit.
tasuta. Sel aastal tahame anda oma panuse Haljala kihelIlusat kirjut suve kõigile ja toredate uute kohtumisteni!
konna 775. aastapäeva tähistamiseks ja seoses sellega 18.
juunil läbi viia Varangul teemapäeva „Juurte juurde“. Kui
Urve Kingumets
suures mahus üritus toimub ja palju saame kultuurilist
Varangu külaseltsi juhatuse liige

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

Aaspere Külakoja

JAANITULI
17. juunil kell 19.00.
Tantsuks mängib Sass.
Toimuvad mängud, võistlused
väikestele ja suurtele.
Hea vallakodanik.

Müüa 3-meetrist leppa 16 eur/ruum
toored lepahalud 30 eur/ruum
kuiv lepp 40 eur/ruum
Kaminapuud 40l võrgus 2 eur/kott
55675755

98
Stella Tamm
89
Johannes Arikainen
85
Silvi Toome
Vilma Kivja
84
Ester Penjam
83
Vive Vellak
82
Õie-Miralda Korsten
81
Oskar Kendra
80
Milvi Ong
75
Ants Sepp
70
Raili Aros
Lea Linkgreim
Ene-Maarja Kailvee
65
Eve Kaljula
Valdo Tõevere
Alberts Berzins
60
Enno Koms
Tiiu Vainola
Aivar Tähe
Aleksander Aunapuu
Laine Känd
Õie Kelder
55
Toomas Hiielaid
Terje Vihtma
Ain Laaneleht
Harri Nurmeots
50
Anita Jõe
Epp Orgmets
Juta Sepp

Taas on avalikuks kasutuseks (palvused, kontserdid,
tavanditeenused jm.) avatud Haljala kirikuaias olev
Schuberti kabel.
Võti vallamaja kantseleis.
Tasu kasutamise korra eest 10 €.
Täpsem info tel. 327 8220 ja +372 504 9998

Meie
hulgast
on lahkunud ...

15. juuni
24. juuni
19. juuni
27. Juuni
16. juuni
07. juuni
20. juuni
09. juuni
18. juuni
26. juuni
12. juuni
14. juuni
17. juuni
04. juuni
07. juuni
09. juuni
05. juuni
10. juuni
11. juuni
15. juuni
17. juuni
22. juuni
01. juuni
14. juuni
20. Juuni
24. Juuni
01. juuni
08. juuni
14. juuni

Helju Toombu
17.05.1930 - 27.04.2016
Halja Juhkov
10.05.1934 - 29.04.2016
Veera Mägi
29.03.1960 - 01.05.2016

