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Vallavanema veerg
Haljala kihelkond - 775

Suvepuhkused saavad peagi puhatud ning varsti heliseb taas koolikell. Saame tõdeda, et ilma poolest oli küll
tavaline Eestimaa suvi, aga kultuurisuvena rikas ja mitmekesine. Kihelkonna juubeliaastat tähistasime omade ja
külaliste keskel 01.juulil Käsmus korraldatud konverentsiga
ning 02.juulil Haljala kooliõuel erinevate kultuuriüritustega
paljude taidlejate osavõtul. Loodan, et jäite rahule. Kaasamist pakkuvaid tegevusi jagus küllap igale vanusele.
Juubelipäev päädis ilustulestikuga, mis läks maksma 38
eurosenti arvestatuna iga vallaelaniku kohta. Arvan, et seda polnud liiast kulutada, liiatigi veel iga viie aasta tagant.
Kultuuriprogrammi rahastamiseks saime toetust LEADER
kohaliku kultuuri arendamise meetmest ca 2000 eurot.
Kahju on sellest, et eelmise aasta lõpus kokkulepitud esinemine Ivo Linna ja ansambel Rock-Hotelli poolt tuli asendada teise esinejaga. Seda põhjusel, et maestro Margus
Kappel oli seotud veel teise kontserdiga samal päeval
Jänedal ning nende ülesastumine Haljalas oleks alanud
alles enne südaööd.
20. augustil möödub 25 aastat meie riigi taasiseseisvumisest. Iseseisvus, mis tuli meile kätte veretult ja rahulikult.
Tähistame seda laulvalt ja kaunistame eesti kodud kolme
lipuvärviga.
Paari nädala pärast heliseb uue õppeaasta algust
tähistav kell. Teadmistepäeval alustab oma esimest kooliteed 27 koolijütsi kahes paralleelis, kokku ootab Haljala
kool 253 õpilast. Soovin neile turvalist ja ohutut kooliteed,
meile kui kaasteelistele ja liiklejatele aga sellega tõsist
arvestamist.
Ilusat, innukat ja tarka kooliaastat kõikidele!
Leo Aadel
vallavanem

HALJALA GÜMNAASIUMI
2016/17. õppeaasta

AVAAKTUS
1. septembril kell 8.00
Haljala rahvamajas.
* kell 9.00 klassijuhataja tund;
* õpilaste pildistamine graafiku alusel.

Õpilasliinide ja Vihula valla õpilaste
bussid hommikul tavaaegadel,
bussid koju kell 10.00 bussijaamast.

Aastapäeva fotod: Greete Toming ja Ain Liiva

Haljala kunstikohvik
1. ja 3. juulil korraldas Eve Sisa oma maja aias kunstikohviku. Eve esitles kauneid lillevaipasid ja maale, Rein
Veskus vaalaskulptuure ning Marge Salumäe pakkus kosutavat suppi, kohvi ja kooki. Vaatamata vihmasele ilmale
jagus külastajaid mõlemale päevale. Kohviku lorraldajad
Eve, Marge ja Rein tänavad kõiki, kes üritusel kaasa lõid.
Merli Tammi-Jõeveer
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Detailplaneering Kõldu külas
Haljala Vallavolikogu algatas 14.juuli 2016 otsusega nr
166 Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on määrata Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ning teha üldplaneeringu muutmise ettepanek loomapidamishoone kuja vähendamiseks ja määrata sellest tulenevalt keskkonnatingimused (sh hinnata müra-, vibratsiooni-, saasteriskist tulenevaid võimalikke keskkonnamõjusid). Planeeringuala hõlmab Haljala vallas Kõldu külas asuvat Farmi kinnistut
(19001:001:0277). Planeeringuala suurus on 12,03ha. Planeeringu koostamise käigus võib osutuda vajalikuks läbi
viia uuringud keskkonnatingimuste seadmiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks
üldplaneeringus sätestatud loomapidamishoone kuja vähendamiseks.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH) ei algatatud tuginedes alljärgnevatele kaalutlustele:
1. Planeeringualale on varasemalt sarnase tegevuse elluviimiseks läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine;
2. Lisaks kehtivas detailplaneeringus ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise tulemustes sätestatud keskkonnatingimustele on OÜ Aaspere Agro võtnud kasutusele täiendavad lisameetmeid keskkonnamõjude vähendamiseks:
2.1 Vedelsõnnikuhoidlaid rajati kolme asemel vaid kaks,
mistõttu hoidlate segamisest ning aurumisest tingitud
õhureostus on märkimisväärselt väiksem, kui kehtiva
detailplaneeringuga oli kavandatud;
2.2 Lauda põrandad lahendati restpõrandatega, kus sõnnik säilitatakse otse hoone all, mistõttu skreeperites tingitud lisa õhureostuse tekkimine on välistatud;
2.3 Lauda ventilatsioon lahendati sundventilatsioonina
(vaba ventilatsiooni asemel), mistõttu samuti õhureostuse
risk on viidud miinimumini.
3. Detailplaneeringus kavandatav tegevus ei kahjusta inimeste tervist, heaolu, vara ega kultuuripärandit, sest planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt 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. Keskkonnaamet ei pea vajalikuks uue keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimist lähtuvalt teadaolevast
informatsioonist.

Haljala valla raamatukogude
lahtiolekuajad 1.09.-31.05.
Aaspere raamatukogu
E 11.00-19.00; T ja N 9.00-17.00;
suletud: K, R, L, P.
Haljala raamatukogu
E 11.00-19.00; T 10.00-18.00; K, N, R 9.00-17.00;
suletud: L, P.
Varangu raamatukogu
Essus: E 9.00-17.00; K 11.00-19.00; suletud T, N, R, L, P.
Varangul: T ja R 9.00-17.00; suletud E, K, N, L, P.

Tervitused Haljala kihelkonna 775. aasta juubeliks
Austatud vallavanem Aadel, lugupeetud pastor Nirgi,
daamid ja härrad!
Arvatavasti olete veidi üllatunud, et olen täna siin ja ütlen mõne sõna inglise keeles. Mu nimi on Friedrich Adolph
vabahärra von Dellingshausen. Olen 77-aastane ning
Dellingshauseni perekonna vanim liige. On lihtsalt kokkusattumine, et ma olen siin koos abikaasa, meie kolme tütre
ja kahe väimehega. Kui me aasta algul kavandasime oma
reisi Saksamaalt Eestisse, siis valisime selle päeva Haljalas
viibimiseks veel teadmata, et just täna tähistatakse teie
kihelkonna esmamainimise 775. aastapäeva. Tänan teid,
härra vallavanem, kutse eest osaleda sel tähtpäeval, kuigi
meil pole võimalik siia jääda kauemaks, sest peame jätkama oma reisi.
Oleme siiralt üllatunud, kui pikka aega on teie kihelkond
eksisteerinud. Nagu teate, aitasid Haljala kandi mõisate
saksa aadlikest omanikud ja saksa pastorid sajandeid
rikastada selle kihelkonna elu.
Kõigepealt tahaksin ma teile edasi öelda parimad tervitused mu noorema venna, Thomas vabahärra von Dellingshauseni ja tema abikaasa Verena poolt. Kahjuks ei saa nad
täna olla siin koos meiega. Viimase 25 aasta jooksul on nad
olnud tihedalt seotud Mauritiuse kirikuga ja meie perekonna hauaplatsiga kirikuaias ning nad on toetanud nii kiriku kui ka hauaplatsi renoveerimist. Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku konsistoorium on hinnanud nende saavutusi aukirjaga, mida tuleval esmaspäeval lähen venna nimel
peapiiskopilt kätte saama.
Mõned teist vast mäletavad mu venna ettekannet
Dellingshausenite perekonna ajaloost, mida ta pidas
Mauritiuse kirikus 10 aasta eest. Ta kõneles tollal väga
üksikasjalikult perekonna enam kui 450-aastasest ajaloost
Eestimaal. Dellingshausenid olid algul kolm sajandit kaupmehed enne kui nad 1785 said aadlikeks. Kõike, mida mu
vend toona rääkis, ma kordama ei hakka, siiski tahan öelda
paar sõna meie perekonna iseäraliste suhete kohta Haljalaga.
Mu vana-vana-vana-vanaisa
Friedrich Adolph, kelle järgi olen nime saanud, ostis Loobu ja Aaspere
mõisad aastail 1797–98 pärast
seda, kui oli abielu kaudu juba
omandanud Essu mõisa. Ta võttis
naiseks ümber maailma purjetanud
admiral Krusensterni onutütre. Sellest ajast peale elas meie perekond
Haljala kihelkonnas üle saja aasta.
Kuhu 1839 surnud Friedrich Adolph
maeti, pole teada, aga juba tema
poeg Johann Eduard ja järgmised
Aaspere omanikud maeti perekonna hauaplatsile Mauritiuse kiriku
kõrval. Vähe aega enne Teise maailmasõja puhkemist maeti siia ka mu
vanaisa Eduard vabahärra von
Dellingshausen, viimane Eestimaa

rüütelkonna peamees. Kaasaaegsete arvates oli ta erakordne isiksus. Ta tahtis Eestimaa ühendada Saksa Riigiga.
Kui tema poliitiline nägemus ei teostunud, lahkus ta koos
perega 1918. aasta sügisel Eestist. Sellele vaatamata jäi ta
Saksamaal elades kuni surmani tihedalt seotuks oma endise kodumaaga. Vastavalt tema soovile sängitati ta 1939.
aastal eesti- ja saksakeelse jumalateenistusega mulda
Haljala perekonnaplatsile. Sõja tõttu jäi haud tähistamata,
kivi pandi sinna alles aastakümneid hiljem.
Meie isa Ewert vabahärra von Dellingshausen, kes lahkus kodumaalt 9-aastasena, tundis läbi elu end samuti alati
seotuna Haljalaga. Varsti pärast Eesti taasiseseisvumist
plaanis ta lasta end matta Haljalasse. Urni tema tuhaga
matsime siin 1997. aasta kevadel paljude pereliikmete juures olles. Hauakivile on raiutud ka tema venna Clausi nimi,
kes suri Brasiilias.
Tahaksin tänada kõiki, kes on aidanud korras hoida
meie perekonna hauaplatsi. See annab meie perekonna
kolmandale ja neljandale põlvkonnale võimaluse tulla külastama meie esivanemate haudu ja paremini mõista meie
perekonna ajalugu. Meie kui ka teiste saksa perekondade
nagu Schubertite, Dehnide ja Brevernite, kelle hauad asuvad kirikuaias, kohus on haudade ja kiriku säilitamist rahaliselt toetada niivõrd kui keegi annetada saab.
Ma loodan, et meie perekonna ja Haljala praeguste elanike sõbralik suhtlemine jääb kestma ka tulevikus. Veelgi
enam, loodan, et me võime austada Haljala minevikku, mida olid pikka aega suuresti vorminud saksa perekonnad,
ühise ajaloolise pärandina.
Mu vennad ja mina püüame järgnevatele põlvkondadele edasi anda oma teadmisi meie kunagisest kodumaast
siin Kirde-Euroopas. Ja tõesti, sellepärast me olemegi täna
siin.
Tänan tähelepanu eest.
Friedrich Adolph von Dellingshausen

Kallaletung Vanamõisa mõisnikule

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.

Villandi küla mehed, minu onu Albrecht Rootalu ja
Martin Vollmüller, käisid 1974. aastal läbi oma koduküla ja
koostasid küla ajaloo. Nad kirjeldasid iga talu ja nende elanikke ning joonistasid iga talu hoonete asendiplaanid. Töö
osutus nii heaks, et see esitati Eesti Rahvusmuuseumile,
kust see sai preemia, kahjuks Martin Vollmüllerile juba postuumselt. Eelmisel aastal otsustasime koos ema ja õega läbi sõita ka tema koduküla Villandi ja näha, mis külast on
alles jäänud. Vanast suurest 23 taluga külast on alles jäänud vaid neli aastaringselt pidevalt kasutatavat majapidamist. Osast talukohtadest on alles jäänud vaid nimi. Näiteks kuulsat Aaviku talu Pruhli (Pruuli) raamatukogu kohta
meenutavad vaid hõbekuused ja Haljala õpetaja Leelo
Kallaste organiseerimisel pandud mälestuskivi. Seegi oli
peitunud mahalangenud puu alla. Otsustasin vähemalt selle kivi ümbruse korda teha. Sel aastal tuli mulle appi Metsiku küla mees Jaan Reineberg ja mälestuskivi ümbrus sai
puhastud mahalangenud puudest ja võsast. Eelmisel aastal jäi meelde minule huvitav mälestus Vanamõisa mõisa
mõisnikust, mille rääkis mulle Kopliotsa talu perenaine
Agnes Kaljurand. Sel aastal täpsustasin mõningaid andmeid Villandi küla Paalipere talu ühe omanikuga Anna Bergströmiga. Meenutus sai järgmine.
Eelmise sajandi algul elas Paalipere talus ehitusmees
Magnus Veper (Veeber). Ta ehitas mõisates hooneid ja ehitas ka Paaliperre küla uhkeima elumaja. Talu hoidsid korras
sulased. 1930-ndatel jäi Veeber majanduslikesse raskustesse osaliselt ka suurte käenduste tõttu ja talu läks 1934.
aastal sundkorras oksjonil mahamüümisele. Oksjonil oli

haamrimeheks Agnes Kaljuranna isa. Oksjonil müüdi eraldi
loomad, talutehnika ja hooned. Oksjonil oli kohal ka Vanamõisa mõisnik Hans Brevern koos oma kutsariga. Brevern
oli ka ühtlasi naaberküla Metsiku mõisa omanik. Talu ostis
Söeaugult pärit puutöömees Juhan Bergström. Ta ise ei
hakanud talu pidama ja andis selle oma venna, kapten
Gustav Bergstömi laste Jakobi ja Heino kasutusse. Oksjonil
olid ka Adaka küla mees Albert Kokk ja Metsikust pärit
vabadussõjast osavõtnu Joosep Lensküll, kes olid millegipärast väga tigedad Vanamõisa mõisniku peale. Pärast
oksjonit jäi Brevern koos kutsariga Paaliperre ööbima. Ta
aimas kohe midagi halba ja peitis end madratsite vahele
ning jäi magama. Kokk ja Lensküll käisid teda majast otsimas, kuid ei leidnud. Mehed jäid talu juurde varitsema.
Öösel tuli talust välja üks mees ja Albert Kokk tormas talle
kohe pussiga kallale. Õnnetuseks osutus väljatulijaks hoopis Vanamõisa kutsar. Kutsar suri haavadesse suure verekaotuse tõttu. Terve tuba olevat verd täis olnud. Politsei
arreteeris Albert Koka ja Joosep Lenskülli. Äkilise Rakvere
kohtu kohtunik küsis kohtuprotsessil vaid arreteeritute
käest, et kelle oma oli taparelvaks olnud puss. Kuna puss
oli Joosep Lenskülli oma, siis tema jäi süüdi kutsari tapmises ja sai selle eest kuus aastat vanglakaristust. Tegelik
tapja sai vabaks. Joosep Lensküll vabanes vanglast enne
nõukogude võimu saabumist. Nii et kohtuniku otsused võivad olla päris ootamatud.
Kalju Kivistik
Haljalas, august 2016
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 21.06. 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. Kinnitada Haljala valla 2015.a majandusaasta aruanne;
2. Lubada Haljala Vallavalitsusel esitada projekti ettepanek koolihoone ehituseks;
3.Taotleda Haljala valla munitsipaalomandisse Haljala
alevikus Tallinna maantee J2, Põllu tänav L3 ja Ehituse
tänav L3;
4. Kuulati infot Haljala aleviku tänavanimede muutmise
vajadusest ja haldusreformist.
Haljala Vallavolikogu istungil 14.07. 2016.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Kalju
Kivistik, Peeter Orgmets, Margus Punane,Kristel Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming.
Istungilt puudusid: Eleri Aitman, Rainer Lille, Olev Lipp,
Jaan Meerits, Koidu Saamot, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Otsustati:
1. Algatada Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneering;
2. Kuulati infot uue koolihoone ruumiprogrammist ja
haldusreformist.

Haljala Valla Sõnumid

3

Teavituskiri Haljala alevikus kohanimede ja kohaaadresside muutmisest ja määramisest
Haljala Vallavalitsus on algatanud Haljala alevikus kohanimede ja koha-aadresside korrastamise. See on tingitud
asjaolust, et Haljala alevikus Tallinna maantee ja Põllu tänava järgi adresseeritud katastriüksuste ja ehitiste lähiaadresside numeratsioon on ebaloogiline, mis ei taga objekti leidmist geograafilises ruumis, paljudel aadressiobjektidel puudub reaalne juurdepääs liikluspinnalt, mille järgi
objekt on adresseeritud või on juurdepääsutee liiga pikk ja
keeruline ning Põllu tänava nimeobjekti ruumikuju ei taga
üheselt mõistetavust. Haljala aleviku aadressandmete korrastamisele on tähelepanu pööranud ka Maa-amet.
Haljala alevikus kohanimede korrastamise läbiviimiseks
on Haljala Vallavalitsus ette valmistanud määruse eelnõud,
mille kohaselt Põllu tänav nimetatakse ümber Tuule tänavaks ning moodustatakse neli uut tänavat Aia tänav, Sõstra
tänav, Ehituse tänav ja Lääne tänav. Uute nimedega tänavate järgi määratakse lähiaadressid ca 30 objektile.
Tallinna maantee kui kohanimega on praeguseks kaks
erinevat võimalust:
1) nimetada Tallinna maantee ümber Järve tänavaks, sellel juhul muutuks kõigi aadressobjektide lähiaadress.
2) jätta Tallinna maantee nimi muutmata ning sellel juhul
muudetakse 22 aadressobjekti lähiaadresse.
Haljala vallavalitsus registreerib aadressi muutuse maakatastris ja kinnistusraamatus, teeb vajadusel muudatuse
elanike registris, maamaksu registris, jäätmeregistris, ehi-

tisregistris ja äriregistris. Nimekiri muutunud aadressidest
edastatakse ka Eesti Posti Rakvere kandekeskusele.
Teenuse osutajate kliendi andmebaasides (nt pank,
kindlustus- ja liisingufirmad, mobiili- ja teleoperaator, ajalehed/ajakirjad jms) tuleb teha omanikul või nimeobjekti
kasutav isikul.
Kohanimeseaduse § 6 lg 4 ja ruumiandmete seaduse
§55 lg 2 kohaselt teavitab kohanime- ja koha-aadressi määraja eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale
nimeobjektile kohanime ja koha-aadressi määramise või
muutmise kavatsusest asjaomast maaomanikku posti teel,
küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku
nõusolek saaduks.
Kohanimede ja koha-aadresside korrastamise menetluse kirjad saadetakse Haljala alevikus asjasse puutuvatele
praeguse Tallinna maantee ja Põllu tänava kinnisasjade
omanikele ning avalikustatakse Haljala valla veebilehel.
Kinnistute omanikelt soovitakse arvamust hiljemalt 15.
septembriks 2016.

määrati toetus kolmele toetust vajavale isikule kokku summas 964,12 eurot.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 3211 eurot töötajatele toetuse maksmiseks seoses vanaduspensionile
jäämisega.
3. Pikendati OÜ-ga VaLiTERMO elektripaigaldise käidukorralduse töövõtulepingut kuni 31.12.2016.
4. Väljastati ehitusluba Aukülas Veskikivi kinnistul asuva
elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
5. Anti kasutusluba Tatruse külas Kivivälja kinnistul asuvale
reoveepuhastile ja kanalisatsioonitrassile.
6. Kiideti heaks Tatruse külas Kivivälja kinnistule 2015.
aasta Hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Kivivälja kanalisatsiooni rajamine” aruanne.
7. Määrati Haljala alevikus munitsipaalomandisse taotletavate maade Tallinna maantee J2, Ehituse tänav L3 ja Põllu
tänav L3 sihtotstarbeks transpordimaa.
8. Nõustuti Essu külas asuva Tammispea tee 11a katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Tammispea
tee 11a ja 11c.
9. Nõustuti Kõldu külas asuva Liivamäe kinnistu jagamisega kaheks katastriüksuseks Liivamäe ja Siniliiva.
10. Nõustuti Kõldu külas asuva Hallikapõllu kinnistu jagamisega kaheks katastriüksuseks Hallikapõllu ja Tukaotsa.
11. Nõustuti Põdruse külas asuva Jõe kinnistu jagamisega
kaheks katastriüksuseks Jõe ja Jõeääre.
12. Nõustuti Sauste külas asuva Ruixi-Sauste kinnistu
koosseisus oleva Sauste farmi katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks Sauste farm ja Arupõllu.
13. Nõustuti Essu külas Pargi tn 26a maa ostueesõigusega
erastamisega AS-le Haljala Soojus.
14. Tehti volikogule ettepanek esitada 2016 LEADER meetmesse Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud projektitaotlus Maheda rekreatsiooniala arendamiseks (Haljala
rahvamaja ümbrus) ja esitada vastav eelnõu ning võimalusel toetada Aaspere külakoja kõrvalhoone lammutamist ja väliterrassi rajamist ning Varangu pargis uue kõlakoja, tantsuplatsi ja külakiige rajamist.

Vallavalitsuse istungil 06.07.2016.a
1. Määrati Aaspere külas riigimaanteele 17179 AaspereKõldu jäävale liikluspinnale ametlikuks kohanimeks Kase
tee.
2. Väljastati OÜ-le KK-RIDEEN luba reklaami paigaldamiseks Tallinna mnt 2 kinnistule ja ART Depoo OÜ-le luba
reklaami paigaldamiseks Prii maaüksusele Lihulõpe külas.
3. Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala valla üldplaneeringut muutev detailplaneering Aaspere külas Farmi
kinnistule täiendava ehitusõiguse määramiseks.
4. Tehti volikogule ettepanek suurendada 5. klassi täitumuse piirmäära ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 13.07.2016.a
1. Määrati lähiaadressid Aaspere külas Kase teega piirnevatele katastriüksustele ja hoone osadele.
2. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uus põik 12 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Vallavalitsuse istungil 20.07.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 623,00 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
neljale toetust vajavale isikule summas 336,00 eurot.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondist Sten Karrole toetuse
maksmiseks 195 eurot.
3. Esitati volikogule määruse eelnõu „Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded“.
Vallavalitsuse istungil 27.07.2016.a
1. Väljastada Tervisetehas OÜ-le reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Võle külas Metsa maaüksusele, eksponeerimiskestusega 01.07.2016 kuni 30.09.2017.
2. Väljastati AS-le Mäo Invest reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare maaüksusele, eksponeerimiskestusega 20.06.2016 kuni 19.06.2018.
Vallavalitsuse istungil 03.08.2016.a
1. Muudeti Haljala Vallavalitsuse ja Sihtasutuse Vanamõisa
Härrastemaja vahel sõlmitud Vanamõisa mõisahoone ruumide avalikku kasutusse andmise tähtaega, lugedes uueks
lõpptähtajaks 31.detsember 2025.
2. Esitada MTÜ Partnerid juhatuse liikmekanditaadiks Epp
Orgmets.

Siiri Püss
maakorraldaja
327 8231, siiri.pyss@haljala.ee

Haljala Vallavolikogu istungil 16.08. 2016.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Olev Lipp, Jaan Meerits,
Peeter Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel
Strazdin, Greete Toming, Tiit Toming, Riina Tamberg ja
Anti Tõld.
Otsustati:
1. Kehtestada avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded Haljala valla haldusterritooriumil;
2. Suurendada Haljala Gümnaasiumi 2016/2017. õppeaastal avatava 5. klassi täitumuse piirmäära kuni 30 õpilaseni;
3. Muuta vallavanem Leo Aadeli puhkuse ajavahemikku ja
lubada vallavanem puhkusele 10.10.2016-16.10.2016 ja
21.11.2016-27.11.2016.a.
4. Arutelu tulemusel jääda seisukohale, et ühineva valla
nimeks peab saama uus nimi ja asukohaks Rakvere, mis
on elanike tavapäraseks liikumissuunaks.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 15.06.2016.a
1. Kinnitati 2016. aasta hajaasustusprogrammist toetuse
saajate nimekiri (nimekirjaga saab tutvuda Haljala valla
veebilehel).
2. Nõustuti Võle külas Liivalaane katastriüksuse jagamisega neljaks katastriüksuseks Liivalaane, Liivametsa, Liivapõllu ja Liivavälja.
3. Nõustuti Võle külas Kristjani katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks Kristjani ja Nõmmevälja.
4. Nõustuti AS-le Teede REV-2 välisõhu saasteloa väljastamisega teisaldatavale asfaltbetoonitehasele (mudel HOTMIX 30) asukohaga Põdruse küla, Kopli kinnistu.
Vallavalitsuse istungil 21.06.2016.a
1. Määrati toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 712,33 eurot, ühekordne sotsiaaltoetus
kolmele toetust vajavale isikule summas 471,25 eurot ja riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks
eraldatud vahenditest sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 1877,85 eurot.
2. Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus tugiisiku
teenuse eest tasumiseks.
3. Väljastati projekteerimistingimused Võle külas ja Kandle
külas maakaabelliini ja alajaama püstitamiseks.
4. Nõustuti Pehka külas asuva Vahtra kinnistu jagamisega
kaheks katastriüksuseks Vahtra ja Tiigi.
5. Määrati Kavastu külas Saare katastriüksusel asuvate
hoonete uueks koha-aadressiks Kodusaare.
6. Otsustati kanda teeregistrisse Ehituse tänav.
7. Algatati Haljala valla reklaamimaksu määruse muutmist
selliselt, et oleks võimalik reklaamimaksu diferentseerimine.
8. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseis 2016/
2017 õppeaasta I poolaastaks ja muudeti Haljala Gümnaasiumi kinnitatud eelarve põhitegevuse kulude jaotust lähtudes kinnitatud töötajate koosseisust.
Vallavalitsuse istungil 29.06.2016.a
1. Määrati sotsiaaltoetus ühele toetust vajavale isikule
kokku summas 1500 eurot ja riigieelarvest abivajavate
isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahenditest
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Varangul sai tutvuda
kohaliku ajaloopärandiga
18. juunil toimus Varangul Haljala kihelkonna 775.
aastapäevale pühendatud teemapäev „Juurte juurde“,
mida rahastasid KÜSK ja Haljala vald.
Fotod: Urve Kingumets

Näitus vanaaja esemete, tööriistade, käsitöö- ja fotonäitusega.

Segapidi tantsulusti ei seganud vihm ega tuul.

Kaarin Aamer ja Jaanus Põlder rääkisid rahvapillide ajaloost ja
mängisid erinevatel pillidel.

Kevadsuvi Aaspere Külakojas
Aeg lendab ja olnu jääb minevikku, jättes endast maha
mälestused. Loodetavasti head mälestused. Möödunud
kevad ja suve algus oli Aaspere Külakojas kohati üpris tegus
ja siinkohal tahangi pilgu tagasi heita, et meenutada.
Aprilli ja maikuus toimusid tõsisemat laadi kohtumised.
Üheks neist oli kohalike inimeste koosolek, kus lisaks põhilisele, korteriühistute teemale, sai jutuks võetud ka muud
hinge peal olevad teemad. Et jutt ei jääks vaid jutuks, saatsime oma mured vastuste saamiseks ka valda. Sellest sai
tõuke kohtumine valla majandusspetsialist Marko Teivaga,
kes oli meeleldi nõus Aaspere inimestega kohtuma, et silmast silma rääkida ja küsimustele vastata. Mais toimunud
kohtumine oli viljakas, sest nii mõnigi teema sai kas lahendatud või töösse võetud.
Tõsisemad toimetused eelnesid ka Aaspere jaanitulele.
Rahaliste vahendite ja mõneti ka motivatsiooni puudumise
tõttu oleks jaanituli peaaegu ära jäänud. Õnneks nii ei läinud. Vajamineva raha saime kokku tänu inimestele, kes an-

Haljala Valla Sõnumid

Haljala
Haljala võrkpalli D-klassi
tüdrukute võistkond osales
9.-12. juunil maailma suurimal noorte võrkpalliturniiril
Power Cupil Soomes, mis toimus sellel aastal Hämeenlinnas. Kuna esimesed mängud algasid 9. juunil kell 12,
siis Hämeenlinna sõitsime juba eelmise päeva õhtul.
Meie sarjas oli kokku 114
võistkonda. Kõigepealt tuli
mängida 6 alagrupimängu.
Kahjuks kaotasime esimese
mängu napilt 1:2 ja teise
mängu 0:2. Ülejäänud 4 alagrupimängu võitsime ja jäime
alagrupis kolmandaks, seega
hakkasime mängima kohtade
eest 41-48. Kokku mängisime
11 mängu, 8 võitu ja 3 kaotust, kokkuvõtteks 45. koht.
Tüdrukud olid tublid, pidid nad ju mängides arvestama
heitliku suveilmaga - suure tuule, vihma ja ka 9 soojakraadiga. Oli mänge, mida mängiti jope ja kinnastega ning mänge
mida mängiti lühikese võistlusvormiga. Kokkuvõttes siiski
ilmaga vedas, sest ilmaprognoos lubas tegelikult kõikideks
päevadeks tugevat vihmasadu.
Kokku osales turniiril umbes 8000 last vanuses 6-22
aastat ja korraga toimusid mängud 300-l välisväljakul.
Ööbisime koolimaja klassiruumides põrandal. Hommikusööki ja õhtuoodet saime koolimajas, lõuna- ning
õhtusööki võistluspaiga kõrval olevas jalgpalli sisehallis.
Esimese võistluspäeva õhtul toimus võistluste pidulik
avamine Hämeenlinna keskväljakul. Igal aastal esineb avamisel mõni Soome tuntud laulja või ansambel, sellel aastal
oli selleks Sanni. Laupäeva õhtul toimus disko, aga et oli
väga väsitav ja pikk võistluspäev, siis meie tüdrukud sinna
ei läinud.
Oli väga tore reis, mis andis tüdrukutele palju kogemusi
ning arengut oli märgata iga päevaga. Lisaks suurele mängukogemusele said tüdrukud ennast proovile panna ka
kohtuniku rollis, kuna lapsed pidid ise mänge vilistama ja
punkte märkima. Kõik lapsed olid väga tublid.
Suur tänu Haljala Vallale ja Haljala Gümnaasiumile toetuse eest!
Treener Aiki Lipp
netasid raamatukogus, poes või otse arveldusarvele. Samuti tänu Aaspere Agrole ja neile, kes osalesid „Jutu ja
muusika õhtul“, jättes korjanduskarpi oma panuse. Abikäe
ulatas ka Haljala vald, kes toetas meid plaaniväliselt ning
Baltic Fibres ja Haljala Noortekeskus, kes annetasid auhindu. Suurimad tänusõnad tahan öelda kõigile, kes panustasid jaanitule toimumisse
oma aja ja tööga, sest lõppkokkuvõttes on see ju kõige
väärtuslikum.
Varsti hakkab Aaspere Külakojas uus hooaeg, mis loodetavasti toob külakotta juba
tuttavatele nägudele lisaks ka
uusi ning annab lisaväärtust
meie külaelule.
Pille Sepp

Lustakas laulumäng Võsu sadamas
Võsu ranna sadamas
said küla- ja kalalaadal kokku Haljala koor, kelle eeslauljaks oli omakandi tüdruk
Gerli Padar ja Vihula valda
esindav Võhma seltsimaja
segakoor, kelle solistiks oli
superstaar Anne Veski.
Lõbusa laulmängu võidu tõi koju meie Haljala
koor, kellele kaunid merelaulud pani suhu ja juhendas Ahti Bachblum. Suur
abi oli kõigist toetajaist ja
kaasalauljaist, keda Võsu
sadamasse oli saabunud
igast meie valla nurgast.
Saade „Suvenaabrid“ oli
eetris 6. augustil ETV-s ning
on järelvaadatav veel ka
septembri esimesel nädalal.

Juuli/august 2016

Võistkonnas mängisid Elli-Maria Kütt, Heleri Tamberg,
Kadri-Ann Rae, Hanna Veiert, Stefi Pärnoja, Isabel Tamberg.
Foto: Aiki Lipp

Õnnitleme vanemaid...
Helen Valgepea ja Jan Lahtvee
Marten Lahtvee 10.06.2016
Kärt Saar ja Jarmo Saar
Lennart Saar 19.06.2016
Marju Raud ja Eduard Hensen
Edward Hensen 13.06.2016
Darja Lukašenko-Tšistotin ja Aleksei Tšistotin
Delinora Tšistotin 04.08.2016

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
92
Hilda Lehiste
90
Niina Küün
86
Estra Jürken
Sinaida Rinno
85
Juta Toomel
84
Niina Jaansoo
Elsi Lillakas
82
Salme Mägi
81
Pille Sirkas
Vaike Toming
80
Virve Raude
75
Aino Pikas
Liivi Roop
Elbe-Ilona Mändla
70
Ardo Virrunen
Tiina Liiv
Riho Kaasan
Edgar Otsing
65
Jaan Meerits
60
Illar Kaasik
Rein Sundla
Tiina Tomp
55
Aivar Normak
Lea Veiert
Olga Derda
50
Kalle Meiner
Mati Matto
Elvo Riks

25. september
26. september
10. september
28. september
08. september
05. september
23. september
13. september
15. september
20. september
30. september
06. september
20. september
30. september
08. september
16. september
23. september
24. september
18. september
01. september
17. september
30. september
13. september
15. september
24. september
06. september
11. september
17. september
Vaike Penjam
06.01.1927-15.07.2016
Gersti Olev
19.05.1949-18.07.2016

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Marge Luht
16.03.1942- 26.07.2016

