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Meie inimesed: KÜLLI HEINLA
Ei ole õige öelda, et inimesed tulevad ja lähevad. On inimesi, kes tulevad ja kunagi ei lähe. Nad on sooja hommiku sarnased. A.Suuman
Meie hulgas on alati mõni inimene, kes on justkui iseenesestmõistetav. Ta on olemas oma tagasihoidlikul moel.
Samas annab ta nii palju, et tekib küsimus, kuidas üldse on
temata võimalik. Üheks selliseks inimeseks on Külli Heinla,
kel täitub jaanuaris 60. eluaasta. Teades Külli tagasihoidlikku meelt, ei hakanud talt intervjuud paluma, vaid sõna
saavad Külli kaasteelised.
Külli on Haljala tüdruk, ta astus Haljala 8-klassilise Kooli
1. klassi 1961. aastal ja lõpetas selle 1969. Linda
Peeterman, kes on olnud Külli õpetaja, mäletab teda kui
väga korralikku, rahulikku ja abivalmis õpilast.
Peale Haljala kooli lõpetamist viis Küllit tee Rakvere I
keskkooli ning seejärel Tartu Ülikooli, kus ta omandas eesti
keele ja kirjanduse õpetaja elukutse. Mõned aastad töötas
Külli ka Rakvere III Keskkoolis emakeele õpetajana, kuid
1982. aastast alates on ta olnud õpetaja Haljala koolis.
Külli on end täiendanud erialaselt läbi aastate ning omandanud ka kultuuriloo õpetaja eriala Tallinna Pedagoogikaülikoolis 1996.
Lisaks õpetamisele on Külli koostanud ja õpetanud kooli
tähtpäevadeks mitmeid luulekavasid ja lühinäidendeid
ning juhendab Koolilehe toimetust. Tema eestvedamisel
toimub igal õppeaastal Haljala valla kirjandivõistlus. Tänu
temale on ilmunud kooli almanahhid, kuhu on koondatud
õpilaste parimad omaloomingulised tööd.
Kolleegid räägivad Küllist ainult ülivõrdes. Kooli vene
keele õpetaja Ingrid Mäemets, kes on olnud Külliga kolleeg
ja sõber juba üle kolmekümne aasta, iseloomustab sõpra
kui heasüdamlikku, hoolitsevat, malbet, teistega arvestavat, kohusetundlikku ja suure südamega inimest. „Ka on ta
väga põhjalik,“ lisab Ingrid.
Kooli direktor Inge Laiv mõtiskleb: „Nii uue aasta alguses, kui uuel eluaastal ja eriti uue aastakümme alguses pannakse inimesele ikka mingi pitser tema tööde ja tegemiste
kohta. Mida soovida tublile inimesele, et ta saaks jätkuvalt
olla õnnelik?
Õpetaja Külli Heinla on koolielus nii positiivne kaaslane,
et temaga koos olles tajud rahulolu, usaldust, väärikust.
Õpetajana on ta klassikaline, kes aastatega aina paremaks
läheb ja inimestesse sügava mulje ning austuse jätab. Ta on
kohusetundlik, sihikindel, heatahtlik oma töös, oskab
noortele inimestele rahulikult ja veenvalt õpetussõnu jagada. Külli meenub meile alati toetava, abivalmis õpetaja ja
kolleegina. Tihtipeale muretseb just tema Haljala Kooli üldise käekäigu pärast ja hoiab südames kodukandi kultuurilugu talletades ja säilitades seda tulevastele põlvedele, ta
mõtleb ja näeb suurelt.
Haljala Gümnaasiumi väga lugupeetud suure algustähega Õpetaja Külli on vastutustundlik elu ees, saatuse ees,
tehtu ja tegemata jätmiste ees. Kuidas Sa, Külli, kõike seda
oskad? Väärid meie poolt tõelist austust. Oled juba elus
palju korda saatnud, kuid Sinu häid mõtteid, arvamusi ja lahendusettepanekuid vajab nii kodukool kui -vald ka edaspidi. Pea vastu, külva taktitunnet meie ümber, avalda oma
uurimusi ja kirjatöid vabariigi tasandil. Sa oled meile väga
tähtis inimene. Olla õnnelik, on Sulle ehk eluks kaasa antud
pidev hingeseisund. Aitäh!“
Õpetaja Külli Heinla tegevus on kandunud koolist kaugemale. Ta on Eesti Loodushariduse Seltsi poolt välja antud
raamatu Ham, Sam H. (2005) „Looduse interpreteerija käsiraamat“ keeletoimetaja. Samuti on ta Harri Veldi raamatu
„Imelik töö: minu Haljala lugu“ ja Salme Heinla „Haljala
puud, majad, inimesed“ toimetaja. Ta kuulub Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsiooni aktiivi, aidates
kaasa maakondlike ürituste, koolituste ja olümpiaadide
korraldamisele. Ta on väga edukalt juhendanud õpilaste
uurimistöid ja jaganud noorematele kolleegidele kogemusi
uurimistööde juhendamiseks. Külli kuulub vabariiklikusse
riigikirjandite hindamiskomisjoni, Koidulauliku ja Liivide
etluskonkursside hindamiskomisjonidesse.
Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse ainesektsiooni
juhataja Aime Tops: „Lääne-Virumaa eesti keele ja kirjanduse õpetajate seas on Külli Heinla alati olemas olnud. Oma
heatahtlikul ja vaiksel moel on Külli kohal õpilaste ning
õpetajate ettevõtmistel: jõuab juhendada uurimistöid
olümpiaadideks, töötada olümpiaadikomisjonides, parandada riigieksamikirjandeid, jagada kogemusi kolleegidele.
Maakonna ainesektsiooni õppepäevadel, -reisidel ja teatrikülastustel on Külli Heinla alati huviline osaleja.“
1998. aastast on Külli B.G.Forseliuse Seltsi liige. 2002.
aastal omistati talle uurimusliku tegevuse ja õpilaste juhendamise eest Ignatsi Jaagu medal. Kui uurin seltsi juhatuse liikmelt Madis Linnamäelt Külli tegevuse kohta, tõdeb
temagi: „Jah, Külli Heinla on väga tagasihoidlik inimene.
Seda võime me ka B.G.Forseliuse Seltsis kinnitada, sest
Külli Heinla on olnud kaua aega B. G. Forseliuse Seltsi

kontaktisik Haljala Gümnaasiumis. Aga temas on
tunnetatav kutsumus teha
keerulist ja tänuväärset
tööd noortega. Antropoloogid tunnistavad, et homo sapiens sapiens on iseenda jaoks veel suur mõistatus, seepärast on kutsumusega õpetaja väga oluline isik. Ta oskab-suudab
tunnetada noort inimest ja
saab talle pikas arenguprotsessis toeks olla. Teatavasti
kohustab riiklik õppekava
alates õppeaastast 2012/13
kõiki gümnasiste uurimistööd koostama. Aga Haljala
gümnaasiumis oli uurimuslik tegevus juba ammu au
sees, seda tänu direktor
Kaido Kreintaali, Külli Heinla jt edumeelsele tööle maailma avastamine algab
Foto: Maiga Parksepp
ju sünnist alates. Kõigis va- Külli töölaual on kindla koha leidnud uus „Eesti õigekeelsusõnaraamat”.
nuseastmetes tuleb eale vastavat jõukohast avastavat või ole meil kunagi olnud sõbranna suhet, aga ma ei mäleta
uurimuslikku tegevust anda. Teame, et Külli Heinla on kirju- ainsatki korda, kus me oleksime emaga riius olnud. Tema
tanud artikleid eesti keele ja uurimusliku tegevuse kohta, kasvatusmeetodiks on leebe nõudlikkus, mäletan hästi
veenmaks, et "teadusliku töö koostamine on oluline õpi- kordi, kus ta meie halva käitumise puhul karjumise asemel
oskus. Meie koostöö üheks tegevusliiniks on Forseliuse pigem suurest nördimusest nutma hakkas. Isegi kui talle asi
noorte suvekoolid, igal aastal uues kohas, et Eestimaad ei meeldi, jääb ta vaikselt aktsepteerivaks ja mõistvaks. Mul
tundma õppida. Suvekoolide kavas on õpilaskonverentsid, on küll veel pikk tee käia, kuid vaatamata sellele püüan iga
noored tutvustavad talviste uurimuste tulemusi, õpetajad minut, iga tund, saada tema sarnaseks.“
saavad suvekoolides juhendamiskogemusi jagada. PedaKa sõbrana on Külli hinnatud. Ingrid Mäemets ütleb, et
googika igihaljad tõed - ARMASTUS, VAIMSUS, PÜHENDU- Külli on väga hooliv seltsiline, väga hea perenaine ja külalisMUS kajastuvad nüüd ka Eesti Õpetaja autähisel. Autähise te võõrustaja. Neil on tekkinud oma väike naiste sõprusrajamine näitab ilmekalt, et Forseliuse seminarist 1687. a kond, kellega veedetakse ühiselt mõni tore õhtu: arutleHaljalasse tulnud Jaagu vaimsus kestab ja kogukond on en- takse elu üle, käiakse teatris või tehakse kepikõndi. Ingrid
diselt uuendusmeelne. Haridus annab meile ju edasist vai- teab, et Külli on osa võtnud ka Otepääl toimuvast rahvusmu- ja elujõudu.“
vahelisest kepikõnni olümpiaadist. „Ja ega ta siis ainult üksi
Külli rahulikku meelt rõhutavad kõik Külli sõbrad ja kol- teatris käi, ta nakatab teatripisikuga ka teisi,“ ütleb Ingrid.
leegid. Kuidas aga saab nii vaikse moega õpetaja hakkama Oma seltskonda kutsuvad sõbrad „kanaklubiks“. Üks klubioma õpilastega? Erja Nõmme, kes on praegu kooli pika- line ja samuti Külli kauaaegne sõber Lea Altmäe kirjutas
päevaõpetaja, jagab endise lapsevanemana kiidusõnu: kümme aastat tagasi Külli esimeseks juubeliks kena kokku„Mina olen Külli kui klassijuhatajaga väga rahul. Ta on nii võtte Külli käekäigust kasutades kogu kirjelduses k-tähte.
vastutulelik ja hea õpetaja. Tänu temale on mu pojal eesti Ka tänasel päeval on lugu aktuaalne ja meeleolukas lugekeel selge. Lapsevanemana käisin klassi üritustel ja reisidel mine.
ning imestasin alati, kui tasakaalukaks suudab Külli jääda.
Kõik probleemid lahendatakse rahulikult.“
Kallile Küllile kõne kanade kohalikus keeles, k keeles.
Greete Toming, Külli endine õpilane ja praegune kolleeg
Külli- kanaklubi kokkutulekute kõkutamiste, kõõrutamiste kiire
aga mäletab, et vahel nad said isegi riielda. „Minu kokku- kirjapanija. Kirjas kõik: kes kuskil kellega käis, kurameeris; kes
puude Külliga algas aastal 2000- lausa 14 aastat tagasi, kui kõigiti korralik kana kokutas kodus, kui kaasa komandeeringus
astusin 5. klassi õpilaseks. Seitse aastat kasvasin mina (kae korralikku!). Kirjas ka kanade kokakunsti kavalused, kõik
koos terve meie klassiga õpetaja Külli pehme ja sõbraliku krõbedad kostmised. Kanaklubi kohusetundlikule kirjutajale kõigi
käe all (mis ei tähenda, et me vahepeal riielda ei saanud, kanade korralik käteplagin!
saime küll, aga siis tõesti juba asja eest). Olles jõudnud
Kuidas kõik kulges? Külli kosus kasvatajate kõrval kenaks,
kooli tööle oma endise klassijuhataja kolleegina, saan öel- krapsakaks kooliplikaks. Käis kohalikus koolis, kuid kippus ka
da tänusõnad oma õpetajale, et ta tegi kooli minu jaoks nii kodust kaugemale kõrgemasse kooli. Kõrgkoolis kuulis kõike
meeldivaks, et olen julgenud-tahtnud siia tagasi tulla. kaudsest kõnest (kanade kaagutav kõneviis), ka käskivast kõnest
Aitäh!“
(kohati kasutatav kaasade kantseldamisel). Kõrgkoolist Küllile
Lisaks tööle on Küllil ka pere ja sõbrad. Küllil on abikaasa koolmeistri kutse.
ja kolm last- tütar ja kaks poega.
Kodust kostis Külli kõrvu kaasakandidaadi kirglik kojukutse.
Tütar Kaisa: „Liiga kulunud on alustada sellest, et Külli on Külli kuulas, Külli kuulis, Külli kohale kepsutas kohe kalli kaasamaailma kõige parem inimene, aga just nii ma teen. Ta on kandidaadi kaenlasse. Kandidaat kudrutas, kallistas kõvasti, kuni
inimene, kelle sarnane ma tahaksin kõige rohkem olla. Tekindlas kohas kindlal kellaajal kuulutati kandidaat Külli kaasaks.
mas puudub kättemaksuhimu, ta ei ole iialgi parastav ega
Kiskus kauniks kauaseks kooseluks. Kaasaga kahasse kabistasid
osatav, ta ei tõsta enda isikut mitte kunagi esile. Aga ometi
kodusse kanakese Kaisa, ka kaks kukekest. Kena kanapreili Kaisa
on ta alati kohal, toimetades kõiki tegemisi talle nii omasel
kõlksutab kääre kodunt kaugel kaunitaride kukaldel, keerab
vaiksel haldjalikul moel. Ema on meie pere keskpunkt, mille
kiharaid kõverasse. Kõvem kukeke kange karvaseid karusid, kitseümber koondub üks vägagi klassikaline eesti pere, kus on
sid küttima, kuuski-kaski kasvatama. Kilum kukepoju käib koolis
meeste tööd ja naiste tööd. Viimaste hulka kuulub ka aastate, et mitte öelda aastakümnete pikkune meespere tee- koolitarkust kolusse kraapimas. Kõigiti kena kogukond!
Kohusetundlik kogemustega koolmeister Külli koolitab kohalikus
nindamine, mille eest ma püstitaksin emale juba homme
kenas
keskkoolis koolilapsi koduse keele, kirjanduse kvaliteetsete
päev ausamba. Aga loomulikult ta ei kurda, ta teeb seda
enamasti hea meelega, sest ta on otsast-otsani headust kursustega. Klassis kuulavad koolipoisid Küllit kikkis kõrvul.
täis. Külli on hea kokk, eriti hästi kukuvad tal välja erinevad Kolleegidega Külli käitumine kõigiti kiiduväärt. Kool Küllile kallis
liharoad. Emale meeldib lugeda ja teatris käia. Lugemisega koht. Kooli kohalt kõik korras, kõvasti korras!
Kodus Külli küpsetab, keedab, koob, koristab, külvab, kantseltegeleb ta küll pea igal ajal ja igas asendis. Õhtuks on ta
dab
kolme koera. Kindlasti kallistab kõiki koduseid. Kaugete
tihtilugu nii väsinud, et harrastab silmad kinni lugemist,
kantide
külastamine kõlbab Küllile kah. Külli karastab keha. Käib
prill viltu ninal ja raamat ammu tekiservale vajunud. Ema
keppidega
kõndimas kilomeetrite kaupa. Kasulik käimine.
kõiges mõõdukas ja distsiplineeritud loomus ei armasta
Kallis
Külli!
Kukkugu kägu kena kooselu! Kodustele kõike
muudatusi plaanides, küll võib aga kindel olla, et kui ta on
kaunist!
Küllile
kõikide
kamraadide kummardus!
midagi lubanud, siis saab see nii ka olema. Emal on kindlasti unistusi, mis ehk ei ole täitunud, aga ta suudab rõõmu
Palju õnne, Külli!
tunda sellest, mis on tema ellu tulnud, ta ei ole kunagi kade
Külli kolleege ja sõpru küsitles Maiga Parksepp
ega kibestunud. Ema suhteliselt kinnise loomuse tõttu ei
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Edukas ühistöö toob kasu tervele maakonnale
Maakonna arengu määrab paljuski ka see, kuidas toimib
omavalitsuste koostöö konkreetses maakonnas. LääneVirumaa on üks nendest, kelle koostöö just läbi Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu (VIROL) on kindlasti andnud olulise
panuse meie maakonna arengule ning kelle tegemisi tuuakse eeskujuks ka teistele. Ühistööna saab käsitleda ka ühisasutusi nt. Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK) tegutseb selle
nimel, et nõu ja jõuga toetada erinevaid sihtrühmi nagu,
alustavad ning tegutsevad ettevõtted, kodanikeühendused, investorid, ettevõtlikud noored jne. Tulemuseks oli
2013 aastal üle 300 nõustamise ning läbi erinevate MTÜ-de
ja ettevõtluse projektide ja koolitustega toodi maakonda
lisaraha üle 100 tuhande euro. Keskuse uksed on kõikidele
soovijatele avatud, et aidata kaasa heade ideede realiseerumisele. Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus pakub aga logopeedilist, eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ning
psühholoogilist nõustamisteenust hariduslike ja arenguliste erivajadustega lastele, nende vanematele, haridusasutuste töötajatele ning kohalike omavalitsustele. Nõustamisi oli 2013. aastal üle 500, mis näitab selle asutuse ja
nende poolt pakutavate teenuste suurt vajadust. Kuigi alates 2014. aasta septembrist koondatakse riigi poolt loodavatesse uutesse maakondlikesse keskustesse peale õppenõustamise ka karjäärinõustamine ning maakondlikud
nõustamiskomisjonid, siis on see kindlasti hea lahendus,
kuid kuidas see realiseerub ning kas teenuseid saadakse
sealt edaspidi tasuta või tasulisena, seda kahjuks ei tea.
Aeg annab arutust ja loodame, et sellega ei kannata meie
tulevik-nõustamist vajavad lapsed, seda enam, et lisarahastust tugispetsialistide palkamiseks kohalikud omavalitsused riigilt ilmselt ei saa. Turismi valdkonna oleme aga
katnud SA Põhja-Eesti Turismi tegevuse toetamisega, mis
aitab maakonda läbi turismiprojektide reklaamida nii Eestis kui ka väljaspool. Need asutused on ühed olulisemad,
mille ühine asutamine, toetamine ja tegevustes osalemine
liidu poolt on olnud meie prioriteediks juba pikka aega, just
sellepärast, et kasusaajate sihtrühm on äärmiselt lai.
VIROL on alates lõppevast aastast maakondlik partner ka
Haridus-ja teadusministeeriumile, mille tulemusena toetasime maakonna õpilasürituste läbiviimist, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevusi ning aineolümpiaade. 2014. aastal on teada ka see, et rahalisi vahendeid
eraldatakse juurde ka lasteaiaõpetajate täiendkoolitusteks. See, et saame seda valdkonda toetada on meile äärmiselt oluline, sest meie maakonna hariduse tase on olnud
väga kõrge, pidades silmas just õpitulemusi ning üleriiklikel

aineolümpiaadel osalemist. Meil on ka tugevad maakoolid
kes annavad tulemuste poolest „silmad ette“ ka Tallinna ja
Tartu eliitkoolidele. Kas aga riik ka nende püsimajäämist
soosib, seda näitab tulevik, sest uus rahastamismudel on
tekitanud palju küsimusi ja segadust. Sellel aastal sai omavalitsuste vahel kokkulepitud, et hakatakse toetama läbi
Lääne-Viru Spordiliidu ka maakonna koolisporti. Olen seisukohal, et noorte sportlaste ja noorte spordialaste tegevuste toetamine on nende tulevikku arvestades võtmetähtsusega. Kokku finantseerisime 2013. aastal haridusvaldkonda üle 70 tuhande euro ning maakondlikesse ühistegevustesse üle 25 tuhande euro s.h tegevustoetusi anti
traditsiooniliselt Virumaa Poistekoorile, Virumaa tütarlaste
koorile, Lääne-Viru suurteperede ühendusele, Lääne-Viru
pensionäride ühingule jpt. Kuid liidu eesmärgiks ei ole
pelgalt raha jagamine, vaid lõppenud aasta sisse mahtus ka
maakonna kultuurivaldkonna edendamine, milledest võiks
välja tuua lisaks erinevate maakondlike kultuuriürituste
korraldamisele, ka maakonna kultuuri-ja suurürituste kalendri koostamine ja levitamine, kui ka poiss-solistide ja
laulukarusselli piirkonnavoorude läbiviimine maakonnas.
Lõppeval aastal tehti ka erinevaid ettepanekuid ministeeriumitele nt. omapoolseid ettepanekud tegime transpordi
arengukavasse jne. Samuti korraldati erinevaid koolitusi ja
seminare kohalike omavalitsuste ametnikele. Aasta 2014
on laulu-ja tantsupeo aasta ning toimuvad nii Virumaa laulupäev Rakveres, kui ka üld laulu-ja tantsupidu Tallinnas.
VIROL on võtnud endale kohustuse neid mõlemat kureerida. Meie maakonnast on üleriigilisele peole registreerunud
130 kollektiivi üle 2500 osalejaga.
Oleme edukalt korraldanud ka erivajadustega lastele
transporti Tartusse, mille eesmärgiks on tulla vastu kõne-ja
kuulmispuudega laste vanematele, et aidata neid transporditeenuse osutamisel vastavasse erikooli, 2013 aastal
saime aidata selle teenuse osutamisega 36 last. Projektidest võib lõppeval aastal välja tuua ka mitmed Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projektid, mis eelkõige
olid suunatud keskkonnateadlikuse kasvatamisele õpilastes nt. maakonna 3. klasside õuesõppeprojekt, kus osales
üle 600 õpilase, gümnaasiumi õpilastele suunatud uurimusliku õppe programm, kus osaleb üle 300 maakonna
gümnasisti jne. 2013. aastal otsustasime liidu tasandil ka
ühe suurema projekti algatada. Nimelt saab 2015. aasta alguses LVAK-i koordineerimisel teoks Lääne-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava jalg- ja jalgrattateede teemaplaneering, mille üheks eesmärgiks on kergliiklusteede ja jalg-

rattamarsruutide kavandamine ning liikumisvõimaluste ja
liiklusohutuse parandamine maakonnas, soovime, et tulevikus oleks terve maakond kaetud kergliiklusteede võrgustikuga ja et neid saaksid kasutada nii liikumisharrastajad
kui ka need kes auto või ühistranspordi asemele kas siis
jalgsi või rattaga ohutult tööle, koju või kooli saaksid minna. Jalg-ja jalgrattateede rajamiseks annab eelduse ka see,
et keskkonnasäästlik transport on ka Euroopa Liidu üheks
uue rahastamisperioodi prioriteediks. Traditsiooniliselt
korraldati haridusvaldkonnas veel aineolümpiaadidel käinud õpilaste ja nende juhendajate tänuüritust nn. ainetundjate aupäeva ning iga aastast uut kooliaastat sissejuhatavat haridusseminari „Lääne-Viru hariduse päeva“,
kus peaettekandega „Haridus tulevikus“ esines Kristjan
Port ning seal osales üle 250 maakonna haridusvaldkonnaga seotud inimese. Nende ürituste raames tunnustas
VIROL nii vastseid pedagooge, kes meie maakonda tööle
asusid kui ka uusi haridusasutuste juhte. Samuti korraldati
koos maakonnalehe Virumaa Teatajaga juba kümnes „Lääne-Viru Aasta tegu“ konkurss ning koos Lääne-Viru maavalitsuse ning Kultuurkapitaliga anti välja järjekordne maakonna „Kultuuripärl“ preemia. Tublimaid maakonna kodukaunistajaid sai aga tunnustatud konkursi „Lääne-Virumaa
Kaunis kodu“ raames Veneveres, mis näitas veelkord, et
meil on palju neid, kes oma kätega midagi tahavad ära teha
ning läbi selle muudavad nad peale oma kodu ka konkreetse paikkonna kaunimaks, mis omakorda annab lisandväärtuse kogu meie maakonnale.
Heaks näiteks ülepiirilisest koostööst naaber maakonnaga on aga kindlasti Virumaa Kirjandusauhinna väljaandmine, mida antakse välja koos Ida-Viru Omavalitsuste Liiduga ning mis sai teoks juba 25 aastat ja lõppenud aastal
pälvis tunnustuse Mihkel Mutt teose „Kooparahvas läheb
ajalukku eest“. 25. aastapäeva puhuks korraldati ka auhinnale logo ja eksliibrise konkurss, mille võitis Rakvere linnakunstnik Teet Suur. Logo hakkab ehtima kõiki 25 aasta
jooksul selle preemiaga pärjatud raamatuid meie maakonna raamatukogudes.
Tänan siinkohal kõiki koostööpartnereid ja kohalikke
omavalitsusi, tänu kellele oleme suutnud arendada maakonda ja loonud lisandväärtusi meie maakonna inimestele.
Edukat uut koostöö aastat!
Sven Hõbemägi
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
tegevdirektor

Jääle minnes oska lugeda jääd (eskimote kõnekäänd)
Veekogud hakkavad jäätuma, kui õhutemperatuur langeb
alla 0 kraadi Celsiuse järgi. Pärast esimesi külmasid tekkinud õhuke jääkord ei kanna inimest, mistõttu võib jääle
minna alles siis, kui selle paksus on vähemalt 10 cm.
Külmal talvel on veekogud jäätunud kuni varakevadeni.
Sel perioodil liiguvad inimesed tihti jääl- uisutatakse, püütakse kala ja tugeva jääkattega veekogu ületatakse isegi
autoga.
Hinda veekogu katva jääkihi tugevust
Jää tugevust saab hinnata nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt.
Teoreetiliselt me teame, et kui õhutemperatuur on olnud
vähemalt kaks nädalat alla -20 kraadi, siis see jää peaks
olema küllalt tugev. Kuid tugev milleks? Kas jääkaanel uisutamiseks, jääd kaudu jõe ületamiseks jalgsi või hoopis
ATVga?
Praktiline jää hindamine tähendab sisuliselt selle mõõtmist näiteks jääpuuriga. Meeles tuleb pidada, et inimest
kannab vähemalt 10 cm paksune lõhede, pragude ja lahvandusteta jääkiht. Samas võib jääkatte paksus ühe veekogu piires olla erinev. Statistika järgi toimuvad enamus õnnetusi jäätunud veekogul külma perioodi alguses ja selle
lõpus ehk ajal, mil jää on nõrk.
Jääl viibides pane hoolega tähele ohu märke
Ohtlikud kohad jäätunud veekogudel, kus tasub olla eriti
ettevaatlik või neid üldse vältida, on kõrkjate kasvukohad,
koolmekohad, allikakohad (lumekatteta jääl näha tumedate laikudena) ja vette langenud puuvõrade ümbrus.
Teadma peab, et jää on alati nõrgem vooluveekogudes,
suudmekohtades, paadisildade postide ümbruses ja kohtades, kus veekogud kitsenevad. Näiteks jääs olevad
tumedad kohad näitavad tavaliselt õhema jääga kohti - jää
ise on hele, kuid läbi kumav vesi tume. Kuuldes kerget

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1000
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp, Greete Toming
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.

raginat, lahku jäält - see on signaal, et kusagil on jäässe
tekkinud praod. Lahku jäält tuldud rada pidi - nii võid kindel
olla, et jää kannab sind.
Mõningad soovitused talvisel veekogul liikumiseks
Enne jääle minekut teavita oma lähedasi, võimalusel kutsu kaasa sõber. Jäätunud veekogule minnes võta endaga
kaasa jäänaasklid, mille abil saad külma vette vajudes
jääaugust välja ronida. Kindlasti tuleb need riputada kaela,
kõige pealmise riietuse peale, kust vajadusel lihtsalt kätte
saaks. Lisaks võta kaasa ühest otsast terava metallotsikuga
puust jääkepp. Sellega saab kontrollida jää tugevust või siis
läbi jää vajudes toetuspinna suurendamiseks jääaugu
servadele toetada. Turvalisuse suurendamiseks kanna
päästevesti, mida saab valmistada ka ise. Selleks pane seljakotti veekindlasse kilekotti pakitud vahetusriided (fliis.
sokid, kindad, müts). Seljakotis olev veekindlalt suletud
kilekott hoiab sind läbi jää vajumise korral veepinnal, ühtlasi on pärast jäist suplust kuivad vahetusriided väga vajalikud. Veetemperatuur Eesti oludes jää all on umbes 4°C ja
seal puudub ka tuul. Saades tagasi jääle, peab arvestama
ka tuule ja temperatuuri koosmõju. Näiteks õhutemperatuuril -10°C ja tuulekiirusel 10 m/s peab arvestama 31°C
külmaga.
Tegutsemine läbi jää vajumisel
Kui vaatamata kõigile ettevaatusabinõudele oled siiski
läbi jää vajunud, anna oma hättasattumisest hääle või vilega märku. Jääaugust väljaronimiseks pööra end alati näoga
tuldud suunda (tulles jää ju kandis). Toeta käed (peopesad,
sõrmed harali) koos randmetega õlgade laiuselt jääle nii, et
ka küünarnukid toetuksid jääle. Tõsta jalad võimalikult veepinnale. Kui sul on jäänaasklid, siis suru nende teravikud
jäässe. Jääle saades rooma või rulli end tuldud teed tagasi.
Ära tõuse püsti enne, kui oled veendunud, et jää sind kannab. Saanud turvaliselt ohutusse kohta, tee kõik selleks, et
ruttu sooja saada.
Tegutsemine läbi jää vajunud inimest päästes
Kui märkad läbi jää vajunud inimest kutsu abi! Hüüa appi
ja helista hädaabinumbrile 112. Hättasattunu abistamiseks on vähe aega- jääaluses külmas vees kaotab täiskasvanud inimene teadvuse kuni kümne minuti jooksul,
lapsed varem. Ennast ohtu seadmata lähene läbi jää vajunud inimesele mööda tema jälgi, kusjuures viimased kümme meetrit rooma või kasuta oma toetuspinna suu-

rendamiseks kelku või suuski. Jäta enda ja jääaugu vahele
umbes inimesepikkune vahemaa, kuhu saad tõmmata abivajaja. Ulata veesolijale niinimetatud käepikendus, olgu
selleks siis suusakepp, kelk, puuoks või jopevarrukas. NB!
Vette kukkunule ei tohi ulatada kätt! Kuni kindlale pinnasele jõudmiseni jäta enda ja kannatanu vahele inimesepikkune turvatsoon, et jää teie kahe raskuse all ei murduks.
Tootsi lugu
See juhtus ühes ilusas Eestimaa linnakeses. Toots (nimi
muudetud) oli siis kaheksa-aastane, talle meeldis nagu
teistele lastelegi jää peal liugu lasta ja jalutada. Uues
elamurajoonis oli tee kõrvale kaevatud sügav, vett täis
kraav, mis külma saabudes jäätus. Ühel päeval, veidi kevade poole, oli jääkiht õhem ja Toots vajus läbi jää. Nüüd juba
täiskasvanud mees meenutab, et esimene tunne oli šokk,
kraav oli väga sügav ja ta vajus üle pea vette. Edasi tegutses
külma vette sattunu pigem instinktiivselt, leides jääserva
sirutas ta käe välja, hüppas kõhuga jääle ja roomas kraavi
ääre poole. Välja saades jooksis ta kiiresti-kiiresti koju.
„Külma ei mäleta, ilmselt andis mulle sooja hirmutunne, et
saan kodus emalt karistada“, meenutab Toots täna ja ei
soovita kasutada jääpinda talvisel veekogul liikumiseks, kui
on võimalik kasutada teed või kõnniteed.
Õnnetusi on kergem ära hoida, kui nende tagajärgi
likvideerida
Soovitan veekogudel liikumisel mõtelda alati „üks samm
ette“ - enne veel, kui lähed jäätunud järvele, jõele või tiigile,
mängi mõttes läbi stsenaarium, mis saab siis, kui läbi jää
vajud ja külma vette kukud.
Lapsevanemad ja vanavanemad! Osake märgata ohtusid
oma kodu ümbruses, isegi vett täis jääkattega kraav võib
teie lapsele ohtlik olla! Rääkige oma lähedastele ohtudest
jäätunud veekogudel! Uisutamiseks soovitame kasutada
jäähalli või selleks spetsiaalselt ettevalmistatud kohta
Täpsemalt, kuidas ennast kaitsta ja teisi aidata, loe
veebilehtedelt www.kustuti.ee/paasterongas/ ja
www.veeohutus.ee
Ohutut viibimist veekogudel!
Liina Järvi
Ida päästekeskuse ennetustöö büroo
peaspetsialist
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Haljala vald alustas aktiivset elu sotsiaalmeedias
Haljala valla Facebooki-leht alustas 2014. aasta algusega
valla aktuaalsemate teemade ja sündmuste kajastamist nii
sõnas kui pildis. Oodatud on info vallarahva, külaseltside,
spordiklubide, erinevate ühenduste tegemiste ja saavutuste kohta, samuti kõik jälgijad ning huvilised, kes siiani
puudust tundnud kiire info
saamisest.
Kutsume Haljala valla rahvast
üles edastama kiireid teadaandeid, saabuvaid sündmusi,
pildimaterjali toimuvast, päevakajalisi probleeme vallas, külauudiseid… Just üheskoos saame
näidata, et Haljala vallaski on
mitmeid üritusi-inimesi-kauneid
kohti, mis siiani avalikkuse pilgu
eest peitu jäänud.
Valla Facebooki leht sai osalt
käivitatud ka sellepärast, et me
saaksime vallakodanikuna teha
kiireid ettepanekuid valla elu
parendamiseks. Kuigi ametlikke
ettepanekuid oodatakse ikkagi
aadressile haljala@haljala.ee,
siis aruteludeks, info kiireks
edastamiseks ning kodanike kaa-

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17.12. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Urve Kingumets, Rainer
Lille, Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter Orgmets, Margus
Punane, Koidu Saamot, Aleks Strazdin, Riina Tamberg,
Anti Tõld, Greete Toming, Tiit Toming.
Istungilt puudusid: Eleri Aitman ja Kalju Kivistik.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla 2013. aasta teine
lisaeelarve, millega vähendati 2013. aasta eelarve kogumahtu 206 960 eurot.
2. Kompenseerida Haljala Lasteaias Pesapuu käivate laste vanematele, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Haljala vald, lapse toidukulu maksumus vallaeelarvest.
3. Suunata Haljala valla 2014. a eelarve eelnõu II lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise tähtajaks 8. jaanuar 2014.a.
4. Kinnitada korruptsioonivastase seaduse rakendamise
määrus.
5. Suunata Haljala valla põhimääruse muutmise eelnõu II
lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 8. jaanuar 2014.a.
6. Kehtestada Haljala valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri.
7. Nimetada Haljala Rahvamaja nõukogusse volikogu
esindajateks Eleri Aitman ja Riina Tamberg.
8. Tunnistada õigusaktide inventuuri alusel kehtetuks
Haljala Vallavolikogu määrused, millised ei oma enam
õiguslikku alust.

Põllumajandusmaadele
saab hakata taas
toetusõigust taotlema
Alates 2014. aastast saab taas registreerida heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaid, et nende eest
oleks võimalik taotleda pindalatoetusi. Juba registreeritud
maade puhul ei muutu midagi.
Senise korra järgi sai pindalatoetusi taotleda vaid nende
põllumajandusmaade eest, mis olid 30. juuni 2003 seisuga
kantud Põllumajanduse ja Registrite Ameti (PRIA) põllumassiivide registrisse. Eelmise aasta detsembris Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu poolt vastuvõetud määrusega tehti
muudatused 2014. aastal rakendatavate põllumajandustoetuste kohta, sealhulgas lõpetati võrdlusaasta arvestamine ja edaspidi saab kanda heas põllumajanduslikus korras olevat põllumajandusmaad registrisse jooksvalt. Küll
peab maa olema pindalatoetuste taotlemiseks kantud registrisse õigeaegselt, enne taotluse esitamist.
„Nüüdsest on võimalik võtta arvele ja seejärel taotleda
pindalatoetusi kõigi heas põllumajanduslikus korras olevate maade eest,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder. „See teeb maaomanike kohtlemise märksa võrdsemaks ja soosib ka vahepealsetel aastatel võssakasvanud
maade ülesharimist.“
2014. aastal pindalatoetuste taotlemiseks oleks soovitav uued maad registreerida 1. aprilliks, et taotlusperioodil
PRIA töökoormust vähendada. Juba registreeritud põllumajandusmaade toetusõiguslikkuse nõuetes ei muutu
midagi. Lisainfo PRIA veebilehelt .
Põllumajandusministeerium

samiseks on see Haljala vallalehe online versioon hetkel
parim võimalus.
Haljala valla Facebooki-konto on kättesaadav
aadressilt https://www.facebook.com/Haljalavald või siis
kirjutades otsinguribale „Haljala vald“.

TEADE
Haljala Vallavalitsus ootab pakkumisi Haljala vallas Aaspere külas Trahteri tee 1 asuva hoone (ehitisregistrikood
120256526) kasutamisele võtmiseks, mis on sobilik tööstus- või laohooneks. Hoone kaugus Tallinnast 85 km,
Rakverest 25 km ja Kundast 35 km. Maaüksuse piiril tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivarustus, kehtiv elektriliitumine 3x100 A. Juurdepääsutee asfaltkattega, väga hea
maantee ühendus Tallinn-Narva suunal. Hoones puudub
küttesüsteem, lubatud rajada lokaalne katlamaja või muu
lokaalne küttesüsteem. Varasemalt on hoonet kasutatud
katlamajana ja maltoosatsehhina. Hoone kandekonstruktsioon r/b-plokid, vahelagi r/b-paneelkatteks rullmaterjal, põrandatud valatud, vaheseinad tellis ja r/bplokid. Hoonet iseloomustab suurem füüsiline kulum, samas kandekonstruktsioonide seisukord on hea/rahuldav.
Hoone ehitusalune pind 831 m2, suletud netopind
761 m2. Lagede kõrgus kuni 3.0-4,5 m. Link:
http://varad.ee/et/kinnisvara/tootmishoone
Lisainformatsioon Marko Teiva, tel 5063 753, epost:marko.teiva@haljala.ee
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Vallavanema veerg
2014. aastal tähistatakse Eestis liikumisaastat, mille eesmärk on tõsta teadlikkust liikumise olulisusest ning seeläbi
suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu Eesti
elanikkonnas. Kui liikumisharrastusest saab igapäeva lahutamatu osa, on Eesti inimene tervem, rõõmsam ja tegusam. See ongi liikumisaasta eesmärk,“ kinnitas kultuuriminister Urve Tiidus.
Nii nagu peab liikuma inimene, peab liikuma ka omavalitsus tegusas ja jätkusuutlikus arengus. Lõppenud aasta
oli vallale hea aasta. Tulumaksu laekus Eesti keskmisest
enam ehk kasvavalt 9,8 protsenti. Talvele mitte sarnanev
talv aitas kokku hoida nii küttearvetelt kui ka maha tulemata lume arvelt. Kokkuhoitud vahendid kuluvad omakorda
ära teede suvisesse hooldusesse ja remonti.
Vaadates ette alanud aastasse, siis väärikamaks sündmuseks saab olema Haljalas toimuv ülemaakonnaline
maakaitsepäev, mille korraldamise on usaldanud omavalitsusele kaitseliit koos maavalitsuse ja teiste jõustruktuuridega. Seega 23.juunil võtame Haljalas vastu presidendi
võidutule, mis jõuab meieni Valgast Võidupüha paraadilt.
8. mail möödub 10 aastat Eesti kuulumisest Euroopa
Liitu. Ei tohiks vist olla inimest, kes ei saaks aru, kui palju on
meie riik sellest kuulumisest lühikese aja jooksul võitnud nii majanduslikult kui julgeoleku näol. Soovime ka seda
päeva rohkem ausse ja meie teadvusesse tõsta ning üheskoos meeldejäävalt tähistada.
Mõlemad üritused tingivad sel aastal rahvamaja ümbruse uuendamist ja kaasajastamist. Maastikuarhitektidega
koostöös on kohe valmimas tööprojekt parkimisala, puhketsoonide ja haljastuse muutmiseks.
Tänavu möödub 125 aastat Jakob Hurda üleskutsest koguda vana rahvapärimust. Hurda kogudest sündisid aja
jooksul Eesti Rahvaluule Arhiiv ja Eesti Rahva Muuseum.
Kahtlemata on Hurt üks eesti kultuuri kõige enam mõjutanud inimesi. Teatavasti on Haljala oma rahvapärimuse
juurtelt üks kõige rikkamaid kihelkondi, sest meil oli, mida
üles kirjutada ja oli, kes kirjutasid. Austusavaldus pärandile
oleks ühe tulevikku vaatava kogumiku uuesti välja andmine.
Loodetavasti õnnestub jaanuaris alanud aasta eelarve
vastu võtta, mis annab valitsusele tegusad töösuunad
investeeringute ja arendustegevuste elluviimiseks.
Leo Aadel
vallavanem

TEADE
Alates 1. veebruarist 2014 on Haljala jäätmejaam avatud:
E 11 00 - 13 00; R 15 00 -18 00; L 10 00 - 15 00

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 11.12.2013
1. Eraldati Haljala valla 2013. aasta eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetust järgmiselt: SA-le Haljala Kirik
tegevustoetust 250 eurot, MTÜ-le Varangu Külaselts tegevustoetust 1160 eurot, MTÜ-le Ans.Ambel projektipõhise
toetusena 200 eurot, MTÜ-le SK Haljala tegevustoetust
150 eurot ja 14 eurot.
2. Seoses valla õigusaktide revisjoni läbiviimisega esitati
volikogule eelnõu õigusaktide kehtetuks tunnistamiseks.
Vallavalitsuse istungil 20.12.2013
1. Määrati toimetulekutoetus kahele toetust vajavale isikule kokku summas 311,96 eurot, ühekordne sotsiaaltoetus viieteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
2076 eurot ja paljulapselise perede toidupaki toetus seitsmele perele.
2. Määrati toimetulekutoetuse vahenditest täiendav sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas 6212 eurot.
3. Kinnitati Haljala Rahvamaja nõukogu koosseisus Priit
Hummel, Simo Atso, Eleri Aitman, Riina Tamberg, Veiko
Veiert, Urve Kingumets ja Pille Sepp.
4. Tehti volikogule ettepanek võõrandada Lõokese ja Vanahoovi kinnistud vastavalt enampakkumise tulemustele
ning esitati vastavad eelnõud.
5. Väljastati ehitusluba Essu külas Madismäe kinnistul laguun-tüüpi lägahoidla rekonstrueerimiseks.
6. Väljastati ehitusluba Kandle küla Järveotsa kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.
7. Väljastati raieluba Haljala alevikus Tallinna mnt 9 kinnistul ühe kase raideks.
8. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitte liitunuks.
9. Muudeti Haljala Vallaraamatukogu Aaspere ja Varangu
haruraamatukogude lahtiolekuaegu.
Vallavalitsuse istungil 15.01.2014
1. Väljastati ehitusluba Kandle külas Järveotsa kinnistule
kõrvalhoone püstitamiseks.
2. Anti kirjalik nõusolek väikeehitise (abihoone) püstitamiseks Haljala alevikus Tallinna mnt 15 kinnistule.

3. Anti kasutusluba korteriühistule Haljala Põllu, Haljala
alevikus, Põllu tn 8 korterelamu rekonstrueerimisele.
4. Anti kasutusluba Haljala alevikus, Biopuhasti kinnistul
paiknevale Haljala reoveepuhastile.
5. Anti kasutusluba Haljala vallas Varangu külas Kingu kinnistul asuvale reovee puhastile.
6. Nõustuti AS Viru Õlu, Külli Heinla ja Janek Eevaldi kinnisasjadega piirneva maa erastamise tingimustega.
7. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja
kolm jäätmevedajat perioodiliselt mitteliitunuks.
8. Määrati Haljala valla haldusterritooriumil paiknevate
maksustamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinnad seisuga 13.01.2014.a vastavalt koostatud maatüki
maksustamishinna aktidele.
9. Esitati volikogule eelnõu kohalike teede ja mitteavalike
erateede nimekirja muutmiseks.
10. Esitati volikogule Haljala valla 2014. aasta eelarve eelnõu parandusettepanekud koos rakendusaktidega.
11. Kinnitati 2013/2014. õppeaasta II poolaastaks Haljala
Gümnaasiumi töötajate koosseisu 43,25 ametikohta.
12. Kehtestati Haljala valla eelarvest alates 01. jaanuarist
2014 makstavate sotsiaaltoetuste määrad. Suurendati esmakordselt koolimineva lapse toetust seniselt 25.- eurolt
65.- eurole ja matusetoetust seniselt 100.- eurolt 160.eurole.
13. Esitati volikogule kinnitamiseks vallavanem Leo Aadeli
puhkuse ajakava.
14. Esitati volikogule menetlemiseks määruste eelnõud
„Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
eeskiri“ ja „Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri“.
15. Tehti volikogule ettepanek algatada avalik menetlus
Haljala valla jäätmekava 2014 - 2020 vastu võtmiseks.
16. Kinnitati Haljala jäätmejaama lahtiolekuaegadeks E 1113 00, R 15-18 00 ja L 10-15 00.
17. Esitati volikogule eelnõu vallavanema töötasu määramiseks alates 01.01.2014.a.
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Varangu küla jõulupidu
21.detsembril pidas Varangu Külaselts jõulupidu. Väljas
ei viidanud küll miski saabuvale jõuluajale, sest lumi, mis
toob selle õige jõulutunde, jäi ju tulemata. Aga tühja sest
lumest, iga seltsimajja sisseastuja märkas kohe, et maja
näeb tänavu eriti kena välja oma mahesinises valguses. Sel
aastal oli meil võimalus osta majale välisjõulutuled.
Külarahvast tuli kokku 28 inimest. Just selline paras arv,
kuigi ootused olid natuke suuremad. Tavaks on saanud, et
pikk laud kaetakse piduliste kaasavõetud söögi- ja joogipoolisega, selts omaltpoolt hoolitseb meelelahutusliku
osa eest. Seekord pakkusid meile muusikalist külakosti
Valdek Kilk ja Imbi Orgus. Kaunimaid jõululaule saime ka ise
kaasa laulda. Õhtu naelaks oli loomulikult jõuluvana, kel
kaasas suur kingikott. Osaleda sai veel osavusmängudes ja
tantsida südaööni. Peost võttis osa ka vallavanem Leo
Aadel, kes soovis külaseltsile ilusat jõuluaega ja head vana
aasta lõppu ning andis üle kingituse.
Hea tunne oli istuda pidulauas küünlavalguses ja vaadata tagasi möödunud aastale koos nende toredate inimestega, kes tulevad alati kokku, kui selleks põhjust on, sest
nad hoolivad oma koduküla inimestest ja tegemistest.
Urve Kingumets
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Kultuurikalender
Haljala Rahvamaja kutsub Sind sõbrakuul
külla.
31.01. kell 19.00. Ugala Teatri külalisetendus “ Vana
õngitseja”
5.02. kell 19.00. Monoteatri külalisetendus “Miks mina?”
8.02. kell 19.00. Tanel Padari kontsert “Laulud sõpradele”
14.02. kell 20.00. Sõbrapäeva tantsuõhtu. Tantsumuusikat mängib ansambel MPS. Silmailu pakuvad Alima
tantsustuudio tantsutüdrukud.
24.02. kell 11.30. Iseseisvuspäeva lõunakohvi koos vallavanema ja volikogu esimehega
05.03. kell 19.00. Komöödiateatri külalisetendus “Ho(s)
tell”
Võta sõbrad kaasa ja olete alati oodatud!
tel. 32 50 444
rahvamaja@haljala.ee
www.haljalarahvamaja.ee
www.facebook.com/HaljalaRahvamaja

Rahulikku jõuluaega
ja tegusat uut aastat!
Haljala Kultuuriselts

Varangu peolised.

Täname
Haljala Vallavalitsus tänab sponsoreid, kes aitasid meie
valla suurperede jõulupakke rikkalikumaks muuta:
Maret Kivisaar
Vendo ja Mare Ellamaa.
Samuti täname Ruth Kruusmaad vabatahtliku töö
eest.
Täname meeldejääva ja südamliku kuldpulmapaaride
austamisürituse puhul Lääne-Viru maavalitsust eesotsas
maavanem Einar Vallbaumiga, kelle soojad sõnad
soojendasid eakaid vanapaare terve ürituse aja.
Täname Rakvere Kolmainu kirikut ja Karmeli kogudust,
kes hoolitsesid meeldiva koosistumise eest.
Suur tänu ka veel Haljala vallavanemale Leo Aadelile
kaunite lillede eest.
Soovime teile kõigile häid kordaminekuid uueks
aastaks!
Eduard ja Renate Karhu Aasperest

TEADE
Haljala Vallavalitsus korraldab 10. veebruar 2014. a kell
10:00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks (pakkumise alghinnaks) järgmistele kinnistutele:
1. Haljala Tervete tn 10 kat.tunnus 19002:003:0091, elamumaa, pindala 1 507 m2, hoonestusõiguse tasu 1 773 €;
2. Haljala Uus põik 1 kat.tunnus 19002:003:0109, elamumaa, pindala 2566 m2, hoonestusõiguse tasu 2 951 €;
3. Haljala Uus põik 3 kat.tunnus 19002:003:0113, elamumaa, pindala 2010 m2, hoonestusõiguse tasu 2 312 €;
4. Haljala Uus põik 12 kat.tunnus 19002:003:0102, elamumaa, pindala 1938 m2, hoonestusõiguse tasu 2 229 €
5. Haljala Uus põik 14 kat.tunnus 19002:003:0104, elamumaa, pindala 1973 m2, hoonestusõiguse tasu 2 269 €
6. Haljala Uus põik 5 kat.tunnus 19002:003:0110 2, elamumaa, pindala 2035 m2) hoonestusõiguse tasu 2 340 €
7. Essu küla Pargi tn 9, kat.tunnus 19003:002:0226, pindala
1 668 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 668 €;
8. Essu küla Pargi tn 11, kat.tunnus 19003:002:0227, pindala 1 874 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 874 € ;
9. Essu küla Pargi tn 13, kat.tunnus 19003:002:0228, pindala 1 899 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 899 €;
10. Essu küla Pargi tn 15, kat.tunnus 19003:002:0229, pindala 1 922 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 922 €;
11. Essu küla Pargi tn 17, kat.tunnus 19003:002:0230 pindala 1 934 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 934 €;
12. Essu küla Pargi tn 19, kat.tunnus 19003:002:0233, pindala 1 942 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 942 €;
13. Essu küla Pargi tn 19a, kat.tunnus 19003:002:0234, pindala 1 932 m², elamumaa, hoonestusõiguse tasu 1 932 €.

Müügijuht Aivo Pihel
tel: 56875992
www.stonerex.ee
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm ja 3m. Okas-, sega- ja lehtpuu,
märg ja kuiv. Tel: 5157741

Enampakkumise tingimused ja lisainformatsioon
http://haljala.kovtp.ee/et/vallavara-muuk .
Pakkumiste hindamiskriteeriumiks on kõrgeim hoonestusõiguse seadmise tasu. Pakkumused esitada kinnises ümbrikus märgusõna „Hoonestusõiguse seadmine, mitte avada
enne 10.veebruar 2014 kella 10:00" hiljemalt 10. veebruariks 2014.a kell 9:00 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse
Rakvere mnt 3, 45301 Haljala
Lisainformatsioon Marko Teiva
Tel. 50 63 753; marko.teiva@haljala.ee

Foto: Kairi Juhkam

Õnnitleme vanemaid...
Maris Kuusemets ja Aivo Põdra
Andra Mia Põdra
31.12.2013

Õnnitleme sünnipäevalapsi
91
Alma Raamat

23. veebruar

Essu

89
Endel Toomsalu

19. veebruar

Aaspere

85
Elve Margat

12. veebruar

Sauste

82
Sinaida-Alide Lepner 15. veebruar
Valeria Tooming
20. veebruar
Milvi Külmhallik
28. veebruar

Põdruse
Haljala
Haljala

81
Hubert Mardi

01. veebruar

Sauste

75
Tiiu Mülla
Ilmar Mägi
Valdo Vainsalu

18. veebruar
22. veebruar
26. veebruar

Haljala
Varangu
Aaspere

70
Rein Ramot
Aino Ramot
Toivo Länts
Paul Samolberg
Laine Vaagert

03. veebruar
10. Veebruar
18. veebruar
19. veebruar
21. veebruar

Vanamõisa
Vanamõisa
Auküla
Haljala
Kärmu

65
Uno Abel
Valentina Kalgre
Nelly Õispuu
Tor Osvald Dahl
Marja Reimkel
Ingrid Seeger

02. veebruar
03. Veebruar
12. veebruar
13. veebruar
19. veebruar
28. jaanuar

Haljala
Haljala
Haljala
Haljala
Haljala
Auküla

60
Elle Meigas
Kalle Kiik

06. veebruar
09. veebruar

Aaspere
Põdruse

50
Maarika Nael

21. veebruar

Aaspere

Meie
hulgast
on lahkunud ...

Viivi Reineberg
20.11.1941-18.12.2013
Enno Luht
07.03.1939 - 22.12.2013
Ants Reineberg
11.10.1937 - 23.12.2013
Peeter Vainumäe
23.08.1968 - 26.12.2013
Vaike Vaher
03.06.1928 - 29.12.2013

