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Ühel nädalal kaks kirjanikku Haljalas

Maakaitse
päev
toimub
23. juunil
Haljalas.
Oled
oodatud
tähistama!

Laupäevalehe kolumnis
„Lugemine kui privileeg“ küsib kirjanik Andrus Kivirähk,
miks üldse peaks midagi
lugema. Ja kirjanik vastab,
et ega ei peagi. Lugemine
on privileeg. Lugemine teeb
targaks, aga see on ohtlik.
Kui minevikus matsipoeg
raamatute taha lasti, ega
temast siis enam kuulekat
orja saanud. Andrus Kivirähk arvab, et on päris naljakas, et leidub inimesi, kes
seda vägevat privileegi
pruukida ei soovi ja vabatahtlikult lugemise privileegidest loobuvad.
Kirjanik Andrus Kivirähk
kohtus 21. aprillil Haljala
gümnaasiumi õpilastega.
Kohtumist gümnasistidega
alustas kirjanik oma jutu
„Kõrvaltegelane“ väga ilmeka ettelugemisega, juhtides
tähelepanu kõrvalolija, (seisja, -tegelase) problee- Andrus Kivirähk oma muhedal moel. Foto: Maiga Parksepp
mile. Kõik eestlased teavad
Tootsi tempe, Kiire nööpsaapaid ja virilat hoiakut, Imeliku nud raadiosaateid, kirjutab Eesti Päevalehe ajakirjanikuna
kandlemängu või romantilist Arnot, aga vaevalt on lugeja kolumneid Laupäevalehte. Andrus Kivirähk on pälvinud
tähele pannud kõrvaltegelast nimega Kärd, kes vilksatab mitmeid kirjanduspreemiaid ja -auhindu.
„Kevades“ korra Paunvere poiste ja mõisasakste kakluseTeine kirjamees, praegu edukas ettevõtja, nõukogude
stseenis. Nii on eluski – tihtipeale ei pane me enda kaaslasi ajal Rapla Mehhaniseeritud Ehituskontori juhataja Avo Kull
tähele, nad on olemas, aga nad on kogu aeg kõrval, taga- hakkas mõne aasta kirjutama ja äratas kirjastuse Tänapäev
plaanil.
romaanivõistlusel teosega „Haigla“ kohe tähelepanu. SelKirjanik pajatas, et uurinud eestlaste folkloori ja rahva- lele järgnesid „Vabrik“, „Reporter“ ja sel aastal on ilmumas
usundit, sündis „Rehepapp“, raamat nutikast rahvast, kes viies romaan. Kui Avo Kullilt Elukirja ajakirjanik küsis, kas ta
hoolimata orjarahva seisusest isandad üle kavaldas. Ro- on kirjanik, ärimees või pensionär, vastas kirjamees, et elu
maan „Mees, kes teadis ussisõnu“ on hoiatusromaan: teos on rollide süntees. Hobidest on kirjutamine esikohal. A.
näitab, mis juhtub rahvaga, kes enam ei mõista oma Kull rõhutas, et ta jagab lugusid, vormimängud pole tema
ussisõnu ning ei suuda äratada põhjakonna, rahva elujõu jaoks, aga ta kirjutab mõnuga.
kehastajat. Küll soovis autor, et raamat ei kujuneks proh24. aprillil oli Avo Kull Haljala raamatukogu kirjandusringi
vetlikuks ning me ikka eesti keelt kõneleksime.
külaliseks.
Kui tuli küsimuste kord, arvas kirjanik õigesti, et enamasti
Kahe kirjamehe külaskäik just aprilli sellel nädalal on väon keskkooliõpilaste suu vett täis ega tihata midagi küsida, ga sümboolne: 23. aprill on kuulutatud raamatu ja roosi
seevastu algklassside õpilastel on küsimusi mustmiljon. Nii päevaks, ka rahvusvaheliseks raamatu ja autoriõiguste
meilgi.
päevaks - see on raamatupüha. Eri maades on sel päeval
Algklassiõpilased uurisid, mis oli Andrus Kivirähki lem- erinev nimi ja tähendus. Tava läheb tagasi keskaegsesse
mikraamat lapsepõlves. Kirjanik kinnitas, et Astrid Lindg- Katalooniasse, mil 23. aprillil vahetati kingitusi ja päev sai
reni raamatuid luges ta lausa mitu korda. Lemmikõppe- nimeks roosipäev. 1920. aastatel hakati Kataloonias sel
aine oli eesti keel ning lugemine meeldis väga. Lugeda päeval vahetama raamatuid, teise versiooni järgi pani üks
meeldis igal pool. Lausa supitaldriku ääres, nii et raamatu- Barcelona raamatukaupmees ette, et sel päeval tuleb melehed vahel ka rasvaseks said, sest tulisele supile tuli ju hel kinkida naisele roos, naisel mehele aga raamat. 1995.
peale puhuda. Sellist lugemisstiili ei soovitanud kirjanik aastast kuulutas UNESCO raamatu ja roosi päeva rahvusmuidugi õpilastel järgida. Kas Andrus Kivirähkil oma kirju- vaheliseks raamatu päevaks, Eestis on seda päeva tähistatud raamatute seas lemmikuid on, siis arvas kirjanik, et tatud 1998. aastast. Sel päeval korraldatakse raamatuoma lapsed on kõik ühteviisi armsad.
laatasid, mitmesuguseid kirjandusüritusi.
Andrus Kivirähk on avaldanud üle 30 raamatu küll
täiskasvanutele, küll lastele, tema näidendeid on lavasKülli Heinla
tatud paljudes Eesti teatrites, ta on olnud stsenarist, tei-

Haljala vallas tehti liikumisnädala raames 1 920 000 sammu
Haljala vallas toimus sel aastal esimest korda vabariikliku
südamenädala raames, 07.04-13.04.2014, liikumisüritus
„Kõik liikuma Haljala vallas“. Liikumisürituse programm oli
tihe, igal päeval toimus midagi vahvat igale eale.
Osavõtt oli korraldajatele oodatust palju suurem - kohe
esimesel päeval kogunesid Haljala võimla ette 46 ärksat
inimest, et alustada ühist kõndimist mööda Haljala kergliiklusteed.
Teisipäeval toimus kooli aulas jooga tund südamele,
osavõtjaid oli nii palju, et tekkis lausa raskusi ruumi mahtumisega. Väga paljud inimesed polnud kunagi varem joogat
harrastanud, kuid tagasisidena selgus, et õnneks oli see
osalejatele meeldiv kogemus. Paljudele sai selgeks, et jooga polegi nii lihtne kui see esmapilgul tunduda võib.
Kuna liikumisnädalal osales ka palju inimesi, kes ei ole
Haljala „põliselanikud“, siis sai kolmapäevane matk korraldatud orienteerumisstiilis ning pealkirjaga „Õpime tundma
oma kodukohta“. Rada läbis Haljala alevikku ning ka vihjeteks oli kasutatud Haljala rahva poolt kasutatavaid kõnekeelseid nimetusi majade ja paikade kohta. Avastamisrõõmu oli igaühele.
Programmis olid ka jõusaali ringtreeningud, kuhu kogunes neljapäeval lausa 3 gruppi (30 inimest). Eesmärgiks oli

näidata, et jõusaal ei ole koht, kus vaid noored saavad treenida, vaid et jõutreening sobib ka eakamale inimesele.
Laupäev algas jälle ühisliikumisega, seekord valiti ühise
kõndimise sihtpunktideks juba aleviku kaugemad osad.
Taaskord sai nii mõnigi üllatuse osaliseks, nähes Haljalas
teid ning kohti, mida varem märganudki polnud.
Pühapäeval lõpetasime liikumisnädala pidulikult üheskoos. Veresoonkonna haigustest rääkis Rakvere haigla peaarst doktor Sirje Kiisküla ning inimesed said kontrollida
enda veresuhkru ja kolesterooli taset. Lisaks jagati kõikidele etapis osalejatele välja tänukirjad, tublimad sammujadosalejad said auhinnad Aqva Spa poolt.
Mis oli ürituse eesmärk? Tuua inimesed välja mugavustsoonist ning näidata, et liikumine teeb head. Tutvusime
Haljalas asuvate erinevate treenimisvõimalustega ja tegime tutvust piirkonna kaunimate kohtadega. Loodan, et ürituse raames suutsin teis tekitada spordipisiku, tutvustada
nii Haljalat kui ka neid inimesi, kes teevad Haljalast just nii
sportliku koha kui see tegelikult on! Toituge ikka tervislikult
ja liikuge iga päev vähemalt pool tundi värskes õhus.
Kohtumiseni juba järgmistel üritustel!
Kristiina Tänavots

Jõusaalis. Foto: Kristiina Tänavots
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Vastuvõtt Haljala Gümnaasiumi
1. klassi 2014/14 õppeaastal
Lapsevanem esitab 31. maiks vormikohase taotluse,
millele lisab:
* ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist
selle olemasolul;
* lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
* foto 3x4 cm.
Kaasa võtta: lapse isikut tõendav dokument ja lapsevanema isikut tõendav dokument.
Info kooli kodulehel http://www.haljala.edu.ee
tel. 325 0900

Eesti valib Euroopa Parlamenti
Euroopa Parlamendi valimised toimuvad Eestis 25. mail.
15. maist algab elektrooniline hääletamine, mis kestab 21.
maini. Samal ajal saab juba oma hääle anda ka jaoskondades - 15.-18. maini toimub hääletamine maakonnakeskustes ning 19.-21. maini on avatud kõik jaoskonnad.
Valimispäeval saab hääletada vaid oma jaoskonnas ning
hääletamiskasti tellida ka koju.

Haljala korvpallurid
näitasid kõrget taset
Lääne-Virumaa korvpallivõistluste hooaeg tipnes aprilli
alguse nädalalõpul, kui Rakvere spordihallis selgusid Lääne-Viru meistriliiga ning I liiga parimad meeskonnad. Mõlemas liigas jõudsid finaalidesse Haljala võimlat kodusaalina
kasutavad võistkonnad – SK Aaspere esiliigas ning RLV
Massive meistriliigas.
SK Aaspere korvpallimeeskond tuli Lääne-Virumaa I liiga
finaalmängult tagasi 83:62 võiduga Tamsalu Los Torose
üle, 21-punktiline võit tähendas Lääne-Virumaa I liiga esikohta korvpallis SK Aasperele. Marco Aitmani all treenivasse meeskonda kuuluvad Tanel Toomejõe, Rainer Toomejõe, Veiko Vahtramäe, Toivo Kutter, Marko Lipp, Madis
Puusepp, Aivo Aru, Tanel Virtmann, Arvo Püvi, Martin
Korjus, Marko Gunnar Liiv, Martin Põldre. Konkurentsitult
kõige resultatiivsem mees platsil oli SK Aaspere mees Aivo
Aru, kes viskas 32 punkti ning võttis maha 14 lauapalli.
Pühapäevaõhtuses Lääne-Viru meistriliiga finaalis said
kokku põhiturniiri kaks paremat meeskonda RLV Massive
ning Väike-Maarja Päästekool. Väga pingelises ning emotsiooniderohkes mängus jäi 2013/2014 hooaja meistritiitel
RLV Massive meeskonnast siiski 3 punkti kaugusele – seis
lõpuvile kõlamisel 66:69 Väike-Maarja Päästekooli kasuks.
Põhiturniiril kogus RLV Massive vaid 2 kaotust, samuti oli
põhiturniiri kohtumiste saldo hooajal 2:0 Massive-i kasuks
(esimene kohtumine võideti 87:75 ja teine 81:61). LääneViru meistriliiga hõbemedalid riputati kaela RLV Massive
võistkonna liikmetele: Arlis Krik, Andri Prual, Marko Kostap,
Sander Karro, Roman Konuntsuk (finaalmängu resultatiivseim 25 punktiga, mänguaega 40 minutit), Aivo Timm,
Andres Voorand, Martin Ots, Martin Õunapu, Lauri Lepik,
Cristo Kens, Toomas Luht.

Detailplaneeringute
algatamistest teavitamine
Haljala Vallavalitsuse 17. märtsi 2014.a korraldusega nr
60 algatati Haljala alevikus Rakvere mnt 10 kinnistu (katastritunnusega 19002:003:0016) detailplaneeringu koostamine vastavalt detailplaneeringu lähteülesandele nr DP
LÜ-01-2014 ja ei algatatud detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale, pindalaga 45
802 m², uue koolihoone rajamine, üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu algatamine on
vastavuses Haljala valla üldplaneeringuga, kus see ala on
reserveeritud ühiskondlike ehitiste maana. Planeeringualal
antakse maaüksuse ehitusõigus, arhitektuurinõuded ja
määratakse teede ning tehnovõrkude asukohad.
Detailplaneeringu algataja, kehtestaja ja korraldaja on
Haljala Vallavalitsus (Rakvere mnt 3, Haljala 45301, LääneVirumaa; üldtelefon 3278220, e-post: haljala@haljala.ee).
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Haljala Vallavalitsuses tööajal (aadress Rakvere mnt 3,
Haljala alevik) ning Haljala valla kodulehel dokumentide registris www.haljala.ee.

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.
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Kes Sa oled, Kristiina Tänavots?
Oled Haljala valla uus spordijuht. Palun tutvusta
end ka vallalehe lugejale.
Olen Kristiina Tänavots, 29 aastat vana, abielus, kahe
lapse ema. Sündinud ja kasvanud olen Haljalas, kuus aastat elasin Tallinnas, kuid elu tõi mind tagasi sünnikohta.
Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Enamus vabast ajast on mu laste päralt ja kui jääb endale
aega, kulub see treeningutele. Lisaks on minu suureks kireks motosport.
Mis tõi Sind spordijuhi ametikoha juurde ja mis
teeb Sind selle jaoks sobivaks?
Spordijuhi tööst sain teada töökuulutusest, kandideerisin ja läbisin konkursi. Sobivaks teeb mind selle töö jaoks
see, et olen alati armastanud sporti, teen seda ise ja tahan
ka teisi aidata leida tee spordi juurde. See on minu jaoks nii
töö kui hobi koos.
Milliste muredega võib vallakodanik Sinu poole
pöörduda? Mida ootad vallakodanikult?
Teretulnud on kõik, kes vajavad juhendamist treeningute

alustamisel, kel on häid ideid ja ettepanekuid, kuidas muuta Haljala sportlikumaks, olenemata east. Vallakodanikult
ootan positiivset
suhtumist, tervislikku eluviisi ja ka
rohkeid osavõtte
spordiüritustest
Millisena tahaksid näha
Haljalat kümne
aasta pärast?
Soovin, et meil
oleks alles gümnaasium, spordiväljakud, palju
lapsi ning eakad,
kes liiguksid ja
teeksid jõukohast
sporti.

Kes Sa oled Tiit Jõgi?
Oled Haljala valla uus järelevalveametnik. Palun
tutvusta end ka vallalehe lugejale.
Pärit olen Kundast. 1980. aastal lõpetasin Kunda Keskkooli. 1988. aastal lõpetasin Tallinna Miilitsakooli, omandades juristi hariduse. 2011. aastal lõpetasin Sisekaitseakadeemia, omandades rakendusliku kõrghariduse politsei
erialal.
Kindlasti ei ole Haljala vald ja valla inimesed mulle võõrad- on inimesi, kes mäletavad mind hea sõnaga ning ka
vastupidi, kuna aastatel 1997-2004 olin Haljala valla piirkonna-konstaabel. Haljalast lahkusin 2004. aastal, kuna
asusin juhtima Rakvere konstaablijaoskonda. Ka sel ajal
olin töö tõttu seotud Haljalaga, kuna Rakvere konstaablijaoskonna üheks teeninduspiirkonnaks oli ka Haljala vald.
Kuna politseis ei ole piirkonnakonstaabli töö enam see,
mis oli vanasti (prioriteedid on teised), siis otsustasin detsembris 2013 peale 30 aastat töötamist politseist siirduda
politseipensionile- lõpmatute muudatustega ei suutnud
enam kaasa minna. Kolm kuud sai puhatud ning otsustasin
oma teadmisi rakendada mujal. Märtsis kandideerisin Haljala valla ja Kunda linna järelevalveametniku ametikohale
ning praegu olen ametis mõlemas omavalitsusüksuses.
Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Kui aeg võimaldab, siis loen. Samuti tuleb aega leida reisimiseks. Väga positiivne on teiste rahvaste kultuuri ja nende vaatamisväärsustega tutvuda. Hobiks on fotograafia,
eriti loodus. Vähemalt korra nädalas saab ujumas käidud
ning mõned korrad nädalas metsarajal jooksmas .
Millega tegeleb vallas järelevalveametnik? Milliste
muredega võib vallakodanik Sinu poole pöörduda?
Järelevalveametniku tööülesanded sarnanevad paljus
sellega, millega vanasti tegeles piirkonnakonstaabel- väga
tähtis on suhtlemine inimestega, nende probleemide lahendamine ning muidugi ka korralekutsumine.
Üheks põhiülesandeks on järelevalve volikogu poolt
vastuvõetud üldkohustuslike eeskirjade üle ning muude
eriseaduste üle, mis on kohaliku omavalitsuse pädevuses.
Puuduste kõrvaldamiseks teen ettekirjutisi, märgukirju
ning vahel tuleb rakendada ka väärteokaristusi.
Kindlasti pole minu eesmärk kedagi karistada, vaid esmane eesmärk on see, et inimene saaks aru, et ta on midagi
teinud valesti või tegemata jäänud. Kui inimene peale ettekirjutust kõrvaldab puuduse, siis on ka eesmärk täidetud,
kui inimene ei saa ettekirjutusest aru, siis tuleb rakendada

sunnivahendeid (sunniraha, väärteokorras rahatrahv, raskemate rikkumiste puhul pole välistatud kohtult aresti
taotlemine).
Esimene kuu on oldud ametis ning tundub, et tööpuudust ei tule. Üks valla probleeme on jäätmete ladustamine
keelatud kohta. Seega kui näete kedagi väljaspool jäätmekäitluskohti jäätmeid ladustamas, siis andke teada- see ei
ole pealekaebamine, vaid hoolimine oma elukeskkonna
eest. Paraku tulenevalt Jäätmeseadusest tuleb lõpuks kinnistuomanikul kellegi poolt ladustatud prügi oma kinnistult
koristada.
Mõnes kohas on probleemid heakorraga, millele on
juhitud tähelepanu ja antud korrastamise tähtaeg. Mõned
ettevõtjad ja eraisikud pole suutnud õigeaegselt vallast
taotleda ehitus- ja kasutuslubasid, mõned ettevõtjad on
jätnud vallavalitsusest reklaamiload taotlemata. Need olid
probleemid, millega on juba tegeldud, kuid kindlasti on ka
muid valdkondi millega tulevikus tuleb tähelepanu
pöörata.
Haljalas võtan kodanikke vastu neljapäeviti kell 09.0012.00 ning Kundas esmaspäeviti kell 09.00-12.00. Telefon
509 8813. Iga info ebaseaduslikust tegevusest on teretulnud ning iga probleemiga võib pöörduda minu poole, et
koos leida lahendus.
Millisena tahaksid näha Haljalat kümne aasta
pärast?
Turvaline, puhas ja roheline vald!

Väärtuslikud kogemused praktikalt
Kõik, kes on läbi astunud Haljala gümnaasiumi kantseleist, on märganud üht toredat ja abivalmit naisterahvast
enne direktori juurde jõudmist. Tema on Ülle, kes lahendab
kõik probleemid, mis tekivad lastel, töötajatel ja külalistel.
Minul on olnud au temaga jagada kabinetti ning isegi täita
tema ülesandeid. Ta on Haljala Gümnaasiumi juhiabi ning
ma viibisin tema juhendamisel praktikal.
Õpin juba teist aastast Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis
sekretäritööd. Valiku langetasin just endale sobiva õppekava, tasuta õppe ja kaugõppe võimaluse tõttu. Selle aasta
lõpus saan kutsetunnistuse, et vastan sekretäri kutsestandardis esitatud nõuetele. Peale kaheaastast õpet võin minna veel edasi õppima ning omandada endale juhiabi
kõrgharidus. Teooria õppimisest üksi on vähe - praktika annab loengutes teoreetiliselt selgeks õpitule visuaalse tähenduse. Loengutes omandame huvitavat materjali, mis
on keskendunud konkreetsele erialale ja valmistab ette
tööellu suundumiseks. Pädevad õppejõud seovad oma
teooriad juba loengutes näidetega elust enesest, mis teeb
õppimise lihtsamaks.
Praktikakoha leidmine võib kujuneda omaette katsumuseks - ettevõtted ei taha alati omale võtta lisakohustusi.
Tegelikkuses on praktikandil ettevõttele päris palju pakkuda. Õppija on koolist saanud teadmised uuematest

lähenemistest ja võib aidata organisatsioonil kaasajastuda. Infotehnoloogia areng toimub väga kiirelt ning alati ei
ole võimalik end kõigega kursis hoida. Samuti saab juhendaja ka tagasisidet enda tehtava töö kohta, mis annab talle
juurde enesekindlust.
Kui praktikakohta ei leia, siis on võimalik abi saada kõrgkoolist. Koostöös Erasmusega on võimalik minna näiteks
praktikat sooritama välismaale. Meie kursuselt käis sel aastal kaks neidu Prantsusmaal sekretäritöö praktikal. Nende
jaoks andis saadud praktika juurde iseseisvust, keele praktikat ning reaalse kogemuse teises kultuuris töötamisest,
elamisest ja suhtlemisest. Nad leiavad, et selline kogemus
võib lausa muuta elu ning kindlasti läheksid uuesti, kui võimalus tekiks.
Ükskõik, milline ka praktika kogemus ei ole, on sel siiski
hindamatu väärtus inimese edaspidiseks arenguks. Minu
kogemus Haljala gümnaasiumis oli väga positiivne - sain
tegeleda paljude huvitavate ülesannetega ning sain ka toredaid lisaväärtusi erinevate kontsertide, ürituste ja juhtumiste näol. Olen väga tänulik Haljala koolile, et nad võimaldasid mul oma praktika seal sooritada ning loodan, et olin
ka neile piisavalt kasulik oma praktikaaja jooksul.
Meeli Toomejõe
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 15.04. 2014.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter
Orgmets, Margus Punane, Koidu Saamot, Aleks Strazdin,
Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit Toming ja Anti Tõld.
Istungilt puudus: Rainer Lille.
1. Lõpetati Haljala valla 2014.aasta esimese lisaeelarve
esimene lugemine ja suunati teisele lugemisele. Parandusettepanekud esitada 29. aprilliks 2014.a.
2. Vaadati üle Haljala valla üldplaneering ja otsustati jätta
kehtima Haljala Vallavolikogu 18.05.2010.a määrusega nr
10 kehtestatud Haljala valla üldplaneering ja jätkata ehitusõiguse edasist elluviimist kõikide kehtestatud detailplaneeringute alusel.
3. Taotleti munitsipaalomandisse Aaspere külas asuv
Aedniku maaüksus, Liiguste külas asuv Liiguste-Võipere
tee maaüksus, Pehka külas asuv Jõetaguse tee maaüksus
ja Haljala alevikus asuvad Pargi, Võsu mnt 6a, Välja tänav,
Välja tn 1, Aia ja Aasa maaüksused.
4. Võeti avalikku kasutusse Tatruse külas paiknev Ülesoo
tee.
5. Anti Haljala valla aukodaniku tiitel Elve Veldile, Hille
Hannsaarele, Jüri Sikkutile ja Tiit Torpanile.
6. Kinnitada seitsmeliikmeline jaoskonnakomisjon
Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise korraldamiseks.
7. Muudeti vallavanem Leo Aadeli puhkuse ajakava.
8. Otsustati võõrandada otsustuskorras tasuta Eesti Vabariigile valla omandis olevast Rakvere mnt 3 kinnistust
ca 361 m2 maad, sihtotstarbega transpordimaa 100%.
9. Kuulati vallavanema ülevaadet vallavalitsuse 2014.
aasta tegevustest ja lähiaja plaanidest.
Igal esmaspäeval kell 19.00 toimub jõusaali ringtreening
(H: 2,50 EUR) Ilusate ilmadega toimub välijõusaalis.
Igal neljapäeval Insanity Workout kell 19.00 (H: 3 EUR)
Haljala võimlas.
Lisainfo tel 51 31 430 Treener Kristiina Tänavots

Riik aitab parandada maaperede elutingimusi
Lääne-Viru maavanem kuulutab alates 1. aprillist 2014. a
avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Lääne-Viru maakonnas saavad
taotlusi esitada ka Haljala valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a)
isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle
alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine,
millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014 (või alates sünnist, kui see on hilisem).
Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega,
kellele ei laiene kuni 18-aastase või kuni 35-aastase (k.a)
määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse aastatel 20082012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetus.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. juuni
2014. Täpsem info toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta leiab EAS-i kodulehelt.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Mari Koppel, tel 325 8013, e-post mari.koppel@laaneviru.maavalitsus.ee.
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Vallavanema veerg
Jürikuu on valla sünnipäevakuu. 30. aprillil täitub vallal 22
tegevusaastat, mida soovime üheskoos vallakodanikega
tähistada. Sel puhul korraldame rahvamajas piduliku aktuse, kus pärjame valla uusi aukodanikke, naudime meeleolukat kontserti ning maitseme sünnipäevatorti. Olete kõik
väga kutsutud ja oodatud!
Kevad teeb valla ühtlasi ka värvilisemaks, panustame sel
aastal kordades enam nii heakorda kui haljastusse. Loodame, et kevadlilled püsivad omal kohal ning asenduvad õigel
ajal suvelilledega.
Kevadpühal, 1. mail möödub kümme aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga. Selle auks tähistame 9.mail koolis
konverentsiga, mälumänguga ning fotonäitusega nii
Euroopa päeva kui Eesti kuulumist Euroopa Liitu. Päeva
lõpetab Ott Leplandi kontsertesinemine rahvamajas.
Ilusat ja päikeselist kevadet!
Leo Aadel
vallavanem

Haljala vallavalitsus ootab
vanu mälestusi ja fotosid
Hea vallakodanik, 2016. aastal tähistame Haljala kihelkonna 775. aastapäeva. Seoses sellega oleme eesmärgiks
seadnud väärika ajalooraamatu väljaandmise. Kutsume
üles meie rikka kultuuri ja ajaloo talletamiseks esitama
vallavalitsusele vanu mälestusi, fotosid ja postkaarte.
Palume esitada võimalusel materjalid vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Rakvere mnt 3, Haljala. Fotod ja
postkaardid tagastame nende esitajatele.

Pakkuda piiramatus koguses tööd metsaistutajatele
Lääne-Virumaal alates 21.04.2014. Tööpõld lai ning avar.
Kasuks tuleb võime teha füüsilist tööd ja värske õhu
taluvus. Lisainformatsioon Mati Toming tel53432788.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 21.03.2014
1. Määrati toimetulekutoetus kaheksale toetust vajavale
isikule kokku summas 1452,63 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas
744 eurot.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondist 134 eurot matusetoetuse maksmiseks.
3. Seada Haljala valla omandis olevale Haljala alevikus Uus
põik 1, Uus põik 3, Uus põik 25 ja Tervete tn 12 kinnistutele
tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus vastavalt enampakkumise tulemustele.
4. Nõustuti Aaspere külas kahe katastriüksuse riigi omandisse jätmisega ning määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed
(maatulundusmaa Kõrrepõllu ja Salumetsa).
5. Anti kirjalik nõusolek Auküla külas Mäetaguse kinnistule
kahe majapidamishoone (garaaž ja kuur) ehitamiseks.
6. Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus
Võsu mnt 20 kuni Võsu mnt 51 kinnistutele ühisveevärgi
projekteerimiseks.
7. Väljastati raieluba viie kuuse ja ühe nulu raideks Tallinna
mnt 13 kinnistul ja ühe haava ja ühe vahtra raideks Rakvere
mnt 22 kinnistul.
8. Nõustuti Maa-ameti piiriettepanekutega Haljala vallas
seitsme katastriüksuse maa riigi omandisse jätmiseks.
9. Esitati volikogule Haljala valla 2014. a lisaeelarve eelnõu.
10. Otsustati osaleda 2014.a hajaasustuse programmis ja
planeerida Haljala valla 2015.a eelarvesse programmis
osalemiseks 5000 eurot. Juhul kui toetuse väljamaksmine
on võimalik 2014. aastal, siis eraldada vajaminev summa
2014. aasta eelarve reservfondist.
Vallavalitsuse istungil 02.04.2014
1. Väljastati Osaühingule Asitek-Äri luba reklaami paigaldamiseks eksponeerimiseks Põdruse külas Valli kinnistul ja
Balti Teenused OÜ-le luba reklaami paigaldamiseks eksponeerimiseks Lihulõpe külas Piiripõllu kinnistul, Haljala alevikus Tartu kinnistul ja Kisuvere külas Hansoni kinnistul.
2. Anti kasutusluba Kõldu külas Metsaveere kinnistul asuvale elektripaigaldisele.
3. Anti tähtajatult üürile Haljala vallale kuuluv 1-toaline
korter, aadressil Rakvere mnt 8-19, Haljala alevik.
4. Anti kirjalik nõusolek rajatise (terrass) püstitamiseks
Haljala alevikus Tallinna mnt 9a kinnistule.
5. Tehti volikogule ettepanek taotleda tasuta munitsipaalomandisse: haljasala Haljala alevik, Aasa pindala 1483 m2,
aiamaade alune maa Aaspere küla, Aedniku, pindala 26463
m2, aiamaade alune maa Haljala alevik, Aia, pindala
24372m2, pargi alune maa Haljala alevik, Pargi pindala
13619 m2, rohumaa Haljala alevik, Vaikuse pindala 4457 m2,
haljasala Haljala alevik, Võsu mnt 6a pindala 629 m2, haljas-

ala Haljala alevik Välja tn 1 pindala 1381 m2, Haljala alevik
Välja tänav pindalaga 1068 m², Pehka küla Jõetaguse tee L1
pindalaga 1012 m² ja Jõetaguse tee L2 pindalaga 2110 m2,
Liiguste-Võipere tee pindalaga 2543 m² ja esitati vastavad
eelnõud.
6. Anti kirjalik nõusolek majapidamisabihoone püstitamiseks Liiguste külas Vahtramäe kinnistule.
7. Tehti volikogule ettepanek jätta kehtima Haljala Vallavolikogu 18.05.2010.a määrusega nr 10 kehtestatud Haljala valla üldplaneering ja jätkata ehitusõiguse edasist elluviimist kõikide kehtestatud detailplaneeringute alusel ning
esitada planeeringute ülevaatamine otsuse eelnõu volikogule menetlemiseks.
8. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange „Haljala valla varem võetud laenu refinantseerimine“,
määrati riigihanke läbiviimise ja hankelepingu täitmise eest
vastutavaks isikuks finantsnõunik Õie Kelder ja määrati
pakkumuste hindamise kriteeriumiks laenu 6 kuu EURIBOR
-ile lisanduv madalaim intressimarginaal.
Vallavalitsuse istungil 09.04.2014
1. Tehti volikogule ettepanek võõrandada otsustuskorras
tasuta Eesti Vabariigile Haljala valla omandis olevast Rakvere mnt 3 kinnistust ca 361 m2 maad sihtotstarbega transpordimaa 100%.
2. Väljastati raieluba kahe kuuse raideks Haljala alevikus
asuval Kooli põik 3 kinnistul.
3. Väljastati OÜ-le Megameedia Grupp luba reklaami paigaldamiseks ja eksponeerimiseks Sauste külas Tamme kinnistul.
4. Kuulutati välja Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvoor. Taotlusvoor on avatud 01.05
kuni 01.06.2014.
5. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tallinna maanteel
kõnnitee rajamiseks
6. Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras
Haljala vallale kuuluvad Aaspere külas asuvad korteriomandid Trahteri tee 7-9 ja Trahteri tee 5-9, kinnitati enampakkumise osavõtumaksu suuruseks 10 eurot ja tagatisraha suuruseks 10 % alghinnast.
7. Vallavanem tegi ülevaate 2014. aasta tulemustest.
Vallavalitsuse istungil 16.04.2014
1. Otsustati kehtestada alates 01. septembrist 2014.a Haljala võimla ruumide ja staadioni kasutamise uued tasumäärad.:1.1. spordisaali kasutamine
-treeningrühmadele ja juriidilistele isikutele 12 eurot (90
minutit), koos sauna kasutusega (60 minutit) 17 eurot;
-täiskasvanutele 2 eurot (60 minutit);
-õpilastele euro (60 minutit).
1.2. jõusaali kasutamine

-täiskasvanutele 1 euro kord, 10 korra kaart 8 eurot;
-õpilastele 0,60 eurot kord, 10 korra kaart 4 eurot.
1.3. sauna kasutamine treeningrühmadele 10 eurot (60
minutit).
1.4. lauatennise laua kasutamine (koos inventariga):
-täiskasvanu1,0 eurot (90 minutit);
-õpilane 0,60 eurot (90 minutit).
1.5.koroona laua kasutamine (koos inventariga):
-täiskasvanueuro (90 minutit);
-õpilane 0,60 eurot (90 minutit).
1.6. staadioni kasutamine koos inventariga 32 eurot (60
minutit).
1.7.staadioni kasutamine ilma inventarita 26 eurot (60
minutit)
2.Kehtestati Haljala võimlas tegutsevate ringide tasumäärad: jõusaali ringtreening 1x 2,50 EUR (5x kaart 10 EUR);
Insanity rühmatreening 1x 3 EUR ( 5x kaart 12 EUR).
3. Muudeti hajaasustusprogrammi taotluste hindamise komisjoni ja arvati komisjoni koosseisust välja Annika Salak
ning nimetati komisjoni liikmeks sotsiaalkomisjoni esimees Siiri Heinpõld.
4. Väljastati kasutusluba Võle külas Lepametsa kinnistu
elektri ülekandeliiniga seotud rajatisele.
5. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Schönbergi tee 8
energeetikatööstuse hoone ja juurdepääsutee rekonstrueerimiseks.
6. Anda kirjalik nõusolek Essu külas Tammispea tee 4 elamu rekonstrueerimiseks ja abihoone püstitamiseks.
7. Väljastati ehitusluba Kisuvere külas Kuusiku kinnistul
asuvale reoveepuhastile.
8. Kiideti heaks Haljala aleviku Rakvere mnt 10 kinnistu
detailplaneeringu koostamise hanketingimused.
9. Väljastati projekteerimistingimused üksikelamu projekteerimiseks Männiku kinnistule Võle külas ja üksikelamu rekonstrueerimiseks Valli kinnistul Põdruse külas.
10. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 21a
teraviljahoidla piirdetarindi rekonstrueerimiseks.
11. Kinnitati munitsipaalomandisse taotletavate Veskijärve
tn 3a spordiväljaku ja Tallinna mnt 18b veehoidla aluse
maaüksuse pindala, sihtotstarve ja piirangud.
12. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse järgmised maaüksused: Lihulõpe külas Veltsi
tee L1, pindala 1860 m2, sihtotstarve transpordimaa (007 L)
100%; Haljala alevikus Uus põik L1, pindala 1113 m2, sihtotstarve transpordimaa (007 L) 100%; Haljala alevikus
Tervete tänav L1, pindala 2346 m2, sihtotstarve transpordimaa (007 L) 100% ja Haljala alevikus Põllu tn 7, pindala
6058 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa (007 Üm) 100%
ning esitati vastavad eelnõud.
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Haljala Valla Sõnumid
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Mis seob eestlasi ja neenetseid?
Pakume lähisuhte vägivalla ohvriks langenud naistele
järgnevaid tasuta teenuseid:
* Juhtumipõhine nõustamine
* Õigusabi
* Psühholoogiline nõustamine
* Turvakodu teenus
Tagame naisele konfidentsiaalsuse.
Helista 24/7 telefonil 56 297 745
või kirjuta virunaistekeskus@gmail.com.
Vägivallast on väljapääs. Aitame sul seda leida.
www.virunaistetugi.ee

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
09.05. 19.00. Euroopa päeva tähistamine.
Ott Leplandi kontsert
10.05. 12.00. Haljala valla laste lauluvõistlus
11.05. 11.00. Umbro uute riiete ja jalatsite müük
12.05. 10.00. Doonoripäev
22.05. 18.00. Algklasside kevadkontsert
25.05. 09.00. Valimised
01.06. 12.00. Lastekaitsepäeva tähistamine
20.06. Haljala Gümnaasiumi lõpuaktused
23.06. Lääne Virumaa Maakaitsepäev. Presidendi
võidutule jagamine
23.06. Haljala Jaanituli

Haljala vald toetab erateede
ehitust
Haljala Vallavalitsus kuulutab avatuks 01.05 kuni 01.06.
2014.a Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvooru. Taotlusvooru eesmärk on toetada
erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde
teostamisel Haljala valla haldusterritooriumil.
Nõuded toetuse taotlejale. Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust (edaspidi toetust) on õigus
saada isikul (edaspidi nimetatud taotleja), kelle elukohaks
rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald ja kes omab
Haljala valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel. Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala valla ja Eesti Vabariigi ees.
Toetuse suurus. Toetuse suuruseks ühe eratee kohta
aastas on kuni 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid
mitte rohkem kui 600 eurot aastas.
Toetuse andmine. Vallavalitsus teeb otsuse taotleja
abikõlbulikuks või mitteabikõlbulikuks tunnistamise kohta
30 kalendripäeva jooksul toetuse avalduste esitamise tähtaja lõpust arvates. Taotlejad esitavad Haljala vallavalitsusele hinnapakkumise või vähempakkumise dokumendid,
mille alusel kinnitatakse toetuse saajate nimekiri. Nimekirja koostamise aluseks on valla eelarves eraldatud rahaline
piir ning järgmised põhimõtted:1) suurim kasusaajate hulk;
2) tööde soodsaim maksumus; 3) varasem toetuse
mittesaamine. Toetuse väljamaksmiseks esitab abikõlbulikuks tunnistatud taotleja vallavalitsusele arve koos arve
omaosaluse tasumist tõendava maksekorraldusega hiljemalt kolme kuu jooksul abikõlbulikuks tunnistamisest. Vallavalitsus teeb toetuse väljamaksmise otsuse 14 kalendripäeva jooksul arve ja maksekorralduse saamisest. Vallavalitsusel on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust ja
toetuse kasutamise sihipärasust. Toetus kantakse töö
teostaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates
toetuse väljamaksmise otsuse tegemisest vallavalitsuse
poolt. Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest, kui taotleja: 1) ei vasta käesolevale korra §-s 2
nimetatud tingimustele; 2) on esitanud valeandmeid.
Taotlus esitada hiljemalt 01.06.2014a Haljala Vallavalitsusele Rakvere mnt 3 või haljala@haljala.ee
Lisainformatsioon: majandusspetsialist Marko Teiva tel
53 440 585, e-post:marko.teiva@haljala.ee

Jõhvi kontserdimajast 1. novembril
2013 alguse saanud soome-ugri ja samojeedi rahvaste näituse rännutee jõudis
Haljalasse.
Uurali (soome-ugri ja samojeedi) keeli
kõneldakse laial alal Doonau tasandikest
Taimõri poolsaareni Põhja-Siberis. Eesti
Rahva Muuseumi näitus tutvustab sellel
hiiglaslikul geograafiliselt eriilmelisel territooriumil elavaid vägagi eripalgelisi rahvaid. Siin on kõrvuti 15 miljonit ungarlast,
tuhandeaastase riikluse traditsiooniga
modernne rahvus, ning 850 ngassaani,
kelle elatusaladeks läbi aegade olnud
küttimine, kalandus ja põhjapõdrakasvatus. Siin on eestlased kõrvuti kaugel põhjas elavate neenetsitega. Kaardilt saab
leida eri rahvaste asualad, olgu siis Siberis, Volga jõe ääres või Skandinaavias. Mis
neid rahvaid seob? Eelkõige on see keelesugulus.
Ajalehe Põhjarannik ajakirjanik Tiina Linnard leidis, et
esmapilgul tundub näitus igav, sest pole nuppe, mida vajutada, ega plinkivaid tulukesi, mis tänapäeva kärsitut inimest köidaksid. Kellel tahtmist süveneda, avastab peagi, et
näitus on sisult tuumakas. Suurem enamik meist ei tea eriti
palju Siberis elavatest soome-ugri või samojeedi keeli
kõnelevatest rahvastest, ühed põdrakasvatajad kõik, või
kadunud, peaaegu hääbunud läänemeresoome rahvastest, nagu liivlased või vadjalased. Aga me võiksime teada
palju rohkem.
Stendinäitus on varustatud ohtrate piltidega, mis tehtud

Stend on varustatud paljude piltidega, mis annavad edasi
kultuurilist mitmekesisust. Foto:
erinevatel aegadel. Fotod on mustvalged või värvilised ning
iga uurali rahvast tutvustab lühike tekst. Tegemist on osaga
maailma kultuurilisest mitmekesisusest, mille vastu Eesti
Rahva Muuseum on alati huvi tundnud.
Näituse koostajad on Svetlana Karm, Indrek Jääts, Laur
Vallikivi, kujundus Jane Liivilt. Näituse rändamise eest kannab hoolt Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts.
Näitus jääb Haljala gümnaasiumi fuajees vaatamiseks
kuni 28. aprillini 2014.

Õnnitleme sünnipäevalapsi

Aeg on kui lillekimp, mis paistab peost,
seal särab värve igast tehtud teost Sa mööda vilksatavaid aastaid õites näed
ja oma saatusega sõbraks jääd.

Marta Nõlvak
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Kodutoetus lasterikastele
peredele
Kodutoetus lasterikastele peredele Sihtasutus KredEx
annab teada, et alustab alates 07. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 19.05.2014.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste
parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast
last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355
eurot kuus. Maksimaalseks toetussummaks on 7000 eurot,
kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme raames toetust saanud, võib taotleda toetust
kuni 5000 eurot. Varasematel aastatel toetust saanud leibkonnad, kes vastavad toetuse taotlemise tingimustele ja
kellel on olemas jätkuv vajadus toetuse järele, peavad korduvatoetuse taotlemise hetkeks olema kasutanud eelmist
toetust sihtotstarbeliselt, projekti tähtaegselt lõpetanud ja
KredExile esitanud toetuse kasutamise aruande.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada KredExile
digitaalselt allkirjastatuna aadressil toetused@kredex.ee
või paberkandjal AS Eesti Posti kaudu tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Nii juhend kui taotlusvorm koos lisadega on kättesaadavad KredExi kodulehel. Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4110, 667
4109, 667 4108.

TEADE
Haljala Vallaraamatukogu on suveperioodil, 1. juuni. 31. august, avatud tööpäeviti kell 9.00 - 17.00.
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Ellen Tambik
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Ellen Sillandi
Andrei Stepanov
Laine Järva
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Helju Toombu
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Milvi Tamme
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Lia Raudmägi
Heljo Sinisoo
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Aleksandra Popova
Meeta Lepa
Ilme Jurtsuk
Bernhard Kirs
Ludmilla Luht
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Halja Juhkov
Elmar Soosar
Elgo- Mairold Raudla
75
Maila Voosel
Ülo Niin
Eevi Tammekand
Rein Priks
70
Leeni Vaher
Toivo Toomikas
65
Ahto Sinisoo
Gersti Olev
Elmar Normak
Asta Meekler
60
Lilia Rande
Tiiu Tagamets
Malle Veiert
Silva Margat
Malle Tõevere
Urve Vogt
Anne Ivask
55
Urve Esto
Meelis Matsur
50
Jaak Eesmäe
Aare Reineberg

Meie
hulgast
on lahkunud ...

02. mai

Põdruse

02. mai
13. mai
17. mai

Aaspere
Auküla
Haljala

17. mai

Essu

08. mai

Haljala

13. mai
16. mai

Kõldu
Kisuvere

06. mai
10. mai
13. mai
14. mai
20. mai

Põdruse
Essu
Haljala
Lihulõpe
Haljala

03. mai
10. mai
21. mai
24. mai

Essu
Kisuvere
Haljala
Varangu

06. mai
12. mai
17. mai
26. mai

Essu
Pehka
Haljala
Essu

05. mai
25. mai

Varangu
Vanamõisa

18. mai
19. mai
23. mai
24. mai

Kisuvere
Haljala
Põdruse
Põdruse

05. mai
13. mail
13. mai
19. mai
21. mai
25. mai
29. mai

Haljala
Kärmu
Haljala
Sauste
Haljala
Haljala
Haljala

10. mai
19. mai

Haljala
Põdruse

16. mai
17. mai

Varangu
Kavastu

Johannes Soosar
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