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Segapidi soojas Moldovas
26.-30. augustini külastas tantsurühm Segapidi Moldova
Vabariiki. Seltskonnas 16 rahvatantsijat ja Haljala vallavanem Leo Aadel. Meie teekond sai alguse vihmasest Haljalast veidi enne kella kaheksat hommikul. Väike vahemaandumine Riia lennujaamas ning pealelõunaks jõudsime juba soojemasse Moldovasse.
Lennujaama vastu tulnud delegatsioon pani meid selle
maa külalislahkust tundma esimesest hetkest alates. Istu˘ viis meid meie
sime bussi ja teekond läbi pealinna Chişinau
ööbimispaika Vadul lui Voda piirkonnas asuvasse Franzeluta puhkekeskusesse. Veidi aega puhkamiseks ja asjade
lahtipakkimiseks ning ees ootas õhtusöök ja tutvumine
meie vastuvõtjatega.
Reisi teisel päeval ootas meid ees esinemine Criueleni
kultuurimajas. Kuna see päev, 27.august, on Moldova iseseisvuspäev, siis ülesastumine toimus selle auks korraldatud kontserdil. Koos meiega esinemas veel mitmeid
kohalikke tantsijaid, lauljaid, muusikuid. Kontsert kestis
ühtekokku kolm tundi ja oli väga meeleolukas. Sellele järgnes pidulik lõuna maakonna keskuses. Seal sai tähistatud
ka Moldova presidendi Nicolae Timofti poolt oma riigi ühe
kõrgeima autasu – Ordinul de Onorae – üle andmist LääneViru maavanemale, Einar Vallbaumile. Sama päeva õhtupoole ootas meid ees sõit pealinna, kus keskväljaku äärde
üles seatud laval toimus mitmete esinejatega suur kontsert. Mõned tunnid vaba aega andis hea võimaluse tutvuda
˘ tänavate ja vaatamisväärsustega.
Chişinau
Neljapäeval ootas meid ees ekskursioon Cricova veinikeldrisse. See on suuruselt teine Moldova veinikelder, kus
maa-all on 120 kilomeetrit labürindi-laadseid teid. Pooled
nendest teedest on veinihoidlate jaoks ning neil tänavatel
on toodetavate veinide nimed, moodustades niimoodi
maa-aluse veinilinna. Kuigi õues oli soe, siis riietuda tuli
soojalt. Temperatuur oli seal 12 kraadi ringis, mis on veini
hoiustamise jaoks sobilik. Seal olid ka kaunid ruumid koosviibimiste ja degusteerimiste korraldamiseks. Ka meil oli
võimalus ühes neis veinidegusteerimine ette võtta. Aga
sellega meie päev veel läbi ei olnud – ees ootas lausa kaks
esinemist erinevates kohtades Criueleni maakonnas. Mõlema esinemise juurde käis loomulikult ka külalislahke
pidulaud korraldajate poolt. Külarahvas, kelle pidudel me
esinesime, võttis meid hästi vastu ja elas meile kaasa. Kuna
teine esinemispaik oli ööbimiskohast tunni aja sõidu kaugusel, siis tagasi jõudsime natuke enne südaööd. Päev oli
olnud pikk ja teguderohke.

Reisifotod Eleri Aitmani erakogust
Järgmise päeva hommik algas suurepärase ilmaga, päike
paistis väga soojalt. Ennelõunane aeg möödus meie majutuspaiga võlusid nautides – bassein, lamamistoolid, maitsvad viinamarjad ning suurepärane seltskond. Aeg läks
kiiresti ja taaskord tuli ette võtta väljasõit vastuvõtule. See
toimus väga looduskaunis kohas. Seal oli pisike loomaaed,
tiigid ning olid loodud mõnusad puhkamisvõimalused
peredele ja ka pidustustele. Meie jaoks oli seal kaetud pikk
laud, mis oli kõige hea ja parema all lausa lookas, isegi
lammas oli grillvardasse aetud. Söömise vahepeale oli võimalus ümbruskonnas jalutada, ilusat ilma nautides murul
istuda ja ka kohalike noormeestega koos võrkpalli mängida, mis osutus väga lõbusaks. Ka selle peo jooksul sai korduvalt tõdetud kui külalislahke, soe ja abivalmis on Moldova inimene. Päikese loojumisega jõudis õhtusse ka meie

viimane päev selles riigis. Järgmisel päeval ootas meid ju
tagasilend kodumaale.
Laupäeva hommik möödus kohaliku kaubandusega tutvudes ning oma asju pakkides, sest kuidagi tuli kõik ostetu
lubatud kaalupiirangutesse mahutada. Tee kodumaale
möödus kiiresti ning õhtuks olime tagasi vihmases Eestis.
Kindlasti oli see vägagi meeldejääv ja emotsioone täis reis.
Palju sai näha ja teha, kuid kindlasti jäi veelgi rohkemgi
avastamata. Kogesime nende inimeste soojust ja sõbralikkust. Tundus nagu oleksime vanad tuttavad, kuigi kohtusime nendega ju esimest korda. Ning vaatamata sellele, et
maha jäi päike ja soojus, siis koju on alati hea jõuda!
Järgmiste reisideni!
Eleri Aitman

Perearst Rahel Saar jätab Haljala patsientidega hüvasti
38 aastat on patsiendid käinud perearst Rahel Saare
vastuvõtul Haljala perearstikeskuses. 1. oktoobrist aga see
nii enam ei ole, sest armastatud perearst lahkub Haljalast
ja seab end sisse Tallinnas, kus jätkab ka väiksema koormusega tööd.
Rahel soovib olla oma laste ja nende perede läheduses.
Viis laspselast saavad nüüd märksa enam olla vanaemaga
koos ning teha kõiki neid toredaid tegemisi, mis vahemaa
tõttu võimalik ei olnud. Virumaale toob neid tõenäoliselt
ilusate ilmadega suvi ja suvila Eismal.
Kuigi lahkumine on emotsionaalselt raske ja patsientide
ees tunneb tohter end pisut süüdlaslikultki, loodab ta, et
kõik leiavad endale sobiva arsti meelepärases asukohas.
„Tahan tänada kõiki patsiente meeldiva koostöö eest,“
ütleb Rahel Saar ja loodab, et ka Haljala perearstikeskuse
probleem ükskord laheneb ning patsiendid saavad hakata
käima korda tehtud vanas pastoraadihoones, mis samuti
heas asukohas ning kohe vahetus läheduses apteegile.

Lapselapsed.

Foto Rahel Saare erakogust

„Maainimene tahab, et kõik saaks tehtud ühe korraga –
käia arsti juures, hüpata apteegist läbi, teha sisseostud
poest, sättida juuksuris soeng korda.“
Haljalasse sattus Rahel aga tänu abikaasa suunamisele,
nii tuli temagi siia. „Need algusaastad siin olid ikka huvitavad ajad, kohati jaburadki. Kolme kolhoosi rahvast pidi teenindama. Iga kolhoos andis sõitudeks auto, aga selle autoga ei võinud ületada seda kolhoosipiiri, kust auto pärit. Siis
ootasid seal piiril, millal tuleb teine auto ja sind edasi viib.
Küll sai patsientide juures hääletadeski käidud.“
Kõige eredamad mälestused arstitöö kõrvalt meenuvad
seoses naisrahvatantsurühmaga. „See oli võrratult tore
aeg. Saime lausa popiks oma rühmaga. Osalesime ka etenduses „Ilma naisteta on kurb maailm“, mille lavastas Harry
Veldi. Polnud me näitlejad ega midagi, aga see oli nii lõbus
ja võib öelda, et see oli meie vägitegu.“ Rahvatantsu Rahel
praegu enam ei harrasta, aga ta leiab, et selle rühma kokkutulek oleks küll tore ettevõtmine. Ka kepikõndi on ta aktiivselt harrastanud ning käinud Otepääl kepikõnni olümpial
end proovile panemas. „Ega praksisele lisaks enam palju
muud jõuagi. Kunagi tegin palju käsitööd, aga nüüd on
lapselapsed. Ja peab endale aru andma, et tänu vanusele
kõik enam nii hästi edenegi.“
Praegu tegeleb Rahel joogaga. „Mulle väga meeldib ajurveeda ja sellega seonduv. See huvi on mind kahel korral
Indiasse viinud.“ Ajurveeda on iidne Indiast pärit süsteem
looduslikust ja holistilisest meditsiinist. Sanskriti keelest
tõlgituna tähendab ayurveda elamise teadust. Kui tavameditsiin keskendub haigusega toimetulekule, siis ajurveeda annab meile teadmised, kuidas vältida haigust ja kõrvaldada tema tekkepõhjus, kui me juba oleme haigestunud.
„Mõnele tundub see ehk posimisena, aga mulle väga meeldib. Tavameditsiinile lisaks on see vajalik, ma arvan. Ja India
meeldib. Seal on küll väga must ja sõna otses mõttes roojane, aga samas on seal olemas see miski. See pole materiaalne, ma ei oska seda täpselt seletadagi.”
Lahkumissõnad teevad tohtri kurvaks. „Mul on olnud nii
toredad patsiendid. Kurb on, kui kuuled kellegi surmast või

Ka talvel on Eismal ilus.

Foto erakogust

näed, kuidas endine aktiivne inimene hakkab kustuma. See
kõik läheb hinge ja võtab sust tüki. Ma ju tunnen neid kõiki,
tean, kus elavad, mis mured neil on. Selles mõttes on Tallinnas ehk parem, et suur linn, inimesed on võõrad ning ei
jää nii südamesse. Soovin oma patsientidele kõike head ja
loodan, et nad saavad aru, et ka mina olen juba vanem,
pean leidma aega endale ja oma perele. “
Maiga Parksepp
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LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK
Haljala Gümnaasiumi aulas
9. oktoobril algusega kell 19.00
Kavas:
* 2014/15 õa. kontseptsiooni ja kooli
arengu tutvustus;
* lastevanemate esindaja kooli
hoolekogu liikmeks valimine.

Muudatused kooli õppetöös
Esimene õppeveerand koolis lõpeb 17. oktoobril ning
18.-26. oktoobril on kooliperel vaheaeg. Kui lapsed ja lapsevanemad on harjunud teada saama enne koolivaheaega
ka õppimise tulemused, siis sel õppeaastal see nii ei ole.
Haljala Gümnaasium läks üle trimestrite süsteemile ja töö
palk selgub trimestri lõpus 28. novembril.
I trimester 01.09.2014- 28.11.2014
II trimester 01.12.2014- 27.02.2015
III trimester 02.03.2015- 03.06.2015
Muutunud on ka reedesed koolipäevad, nimelt ei helise
siis koolikell.
8.00- 8.15 klassijuhataja tund
8.20- 9.05 1. ainetund
9.15- 10.00 2. ainetund söögivahetund 1.-4. klass
10.15- 11.00 3. ainetund söögivahetund 5.-8. klass
11.15- 12.00 4. ainetund söögivahetund 9.-12. klass
12.15- 13.00 5. ainetund
13.10- 13.55 6. ainetund
Õpilasliinide bussid väljuvad kell 14.15.

Perearst Rahel Saare
patsiendid võtab üle
perearst Katrin Kivisto
Vastavalt Terviseameti otsusele hakkab alates
01.10.2014 perearst Rahel Saare nimistusse kuuluvatele
inimestele üldarstiabi osutama perearst Katrin Kivisto.
Vastuvõtt toimub aadressil Seminari 10a, Rakvere.
Täpsem info: e-mail: kivistok@hot.ee
Tel: 3223211; mob: 59183111.
Kabineti lahtiolekuajad, perearsti vastuvõtt:
Esmaspäev 8 - 16, 12 - 16;
Teisipäev 8 - 16, 8 - 12 IMIKUD JA VÄIKELAPSED;
Kolmapäev 10 - 18, 14 - 18;
Neljapäev 8 - 16, 8 - 12;
Reede 8 - 16, 12 - 16.

Perearst Koidu Saamot
jätkab tööd Haljalas
Perearst Koidu Saamot jätkab tööd endises kohas
Haljalas, Rakvere mnt 12.
Vastuvõtuajad:
Esmaspäev, teisipäev, reede 09.00-13.00;
Kolmapäev 13.00-17.00;
Neljapäev 09.00-13.00; (kell 09.00-10.00; 10.00-12.00
lapsed vanuses 0- 7a.; 12-13.00 õpilased);
01.10.2014 a. alates on tööl 2 pereõde: Sirje Pajuste ja
Ellis Kalamets. Pereõe vastuvõtule saab tööpäevadel
alates 07.30.
Registreerimine arsti ja õe vastuvõtule, koduvisiidile
telefonil 32 59 133.

Haljala raamatukogu kirjandusring alustas uut hooaega
23. septemberil alustas uut hooaega kirjandusring. Meenutati suvereise Eesti saartele ja tehti plaane uueks hooajaks. Järgmine kokkusaamine toimub 21. oktoobril, siis tuleb jutuks Kristjan Raud ja tema tegemised ning teises osas
toimub vere-mäng. Mis mänguga tegemist, selgub juba
kohapeal.

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.

Haljala Gümnaasiumi
korvpallivõistkond otsib
sponsoreid
Rahvusvaheline Koolispordi Föderatsioon ISF korraldab 17.-25.
aprillil 2015 Limogesis, Prantsusmaal Koolide Korvpalli Maailmameistrivõistlused. Igast ISF liikmesriigist oodatakse osalema üks noormeeste ja üks neidude võistkond,
kes on välja selgitatud katsevõistluste tulemusena. Üheks vapraks
võistkonnaks osutus Haljala Gümnaasiumi korvpallivõistkond, kes oma oskusi Prantsusmaal peab näitama.
MM võistlustel osalemisega seotud kulud peab aga
kandma iga võistkond iseseisvalt. Umbes poole maksumusest saab tasutud riigi abiga. Ühe inimese kulu võistlusteks
võib arvestada ligikaudu 1000 euroga, vaatamata riigi toetusele jääb ikkagi maksta lastel päris arvestatav summa.
Seetõttu kutsub Haljala Gümnaasium kõiki eraisikuid ja
ettevõteid, kellele meie noorte spordisaavutused korda lähevad, toetama rahaliselt, sponsorluse korras meie korvpallivõistkonda. Mõnel sponsoril on võimalus minna ka
Prantsusmaale võistlustele kaasa elama.
Selline väljakutse on Haljala koolile avanenud esmakordselt ja seetõttu loodavad nii korpallivõistkond, kui ka
kõik neile kaasaelajad, kogukonna abile.
Täpsem info kooli telefonil 32 50 900.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 23.09. 2014. a.
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld, Urve
Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille, Margus Punane,
Peeter Orgmets, Koidu Saamot Aleks Strazdin, Riina
Tamberg, Greete Toming ja Tiit Toming.
Istungilt puudusid: Olev Lipp, Jaan Meerit ja Anti Tõld.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla eelarvestrateegia aastateks
2015-2018.
2. Suunata määruse eelnõu „Haljala valla 2014.a teise
lisaeelarvekinnitamine“ teisele lugemisele ja määrata
parandusettepanekute esitamise tähtajaks 06. oktoober 2014.a.
3. Kinnitada Haljala valla arengukava 2014-2020.
4. Maksta alates 01.oktoobrist 2014.a mittepalgalistele
vallavalitsuse liikmetele vallavalitsuse tööst osavõtu
eest hüvitist 85 eurot kuus.
5. Nõustuda OÜ`le Rivalte Grupp loa andmisega Võle
külas asuva kinnistu Vahtra-Erni, registriosa nr 525131,
omandamiseks.
6. Otsustati esitada Riigikohtule taotlus tunnistada kehtetuks Riigikogus 19.06.2014 vastu võetud jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 p 1.
7. Kooskõlastada Lääne-Viru maakonnaplaneeringut
2010+ täpsustav teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed“.
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Pärimuspäev „Virumaa on
virulaste hoida”
Haljala vallavalitsus palub kõiki meie piirkonna õpetajaid
osalema õpetajate päeva tähistamisele pärimuspäeval
„Virumaa on virulaste hoida“
Haljala kihelkonna näitel
17. oktoobril 2014.a Haljala Gümnaasiumis
11.00 Avamine. Tervitused.
11.15 – 12.00
„Suulise pärimuse kogumine ja
säilitamine“ – Tallinna Ülikooli kultuuriuuringute
doktorant ja rahvaluulearhiivi digispetsialist Jaanika Hunt.
12.00 – 12.05
Muistendid jutustavad.
12.05 – 12.50
„Metsiku külaraamatukogu ja perekond
Pruul“ – Eesti Rahvusraamatukogust Sirje Lusmägi ja Liis
Tamm.
12.50 – 13.00
Vaheaeg. Pärimuse amps.
13.00 – 13.15
Vanasõnade tarkused.
13.15 – 13.30
Kogumiku „Haljala kihelkonna suuline
pärimus“ esitlus.
13.30 – 13.45
Esineb proua Ingrid Rüütel
13.45 – 14.30
Esineb Duo Kulno Malva ja Tõnis
Kirsipu Viljandist.
15.00 jätkub õpetajate päeva tähistamine.
Osavõtust palume teatada
10. oktoobriks telefonil 32 50 900

Puu- ja köögiviljakasvatajad
saavad taotleda erakorralist
abi
Eesti puu- ja köögiviljakasvatajad saavad kasutada
Euroopa Liidu erakorralist abi Venemaa poolt EL toiduainete sisseveo keelustamisest tingitud kahjude osaliseks
hüvitamiseks. „Erakorralise meetmena Venemaa sanktsioonide mõjude leevendamiseks toetatakse puu- ja köögivilja turult tagasivõtmist, toorelt koristamist ja koristamata jätmist,“ ütles Põllumajandusministeeriumi taimekasvatussaaduste büroo juhataja Erkki Miller.
Abi saab taotleda järgmiste puu- ja köögiviljade puhul:
porgand, peakapsas, lill- ja spargelkapsas, seened (perekonnast Agaricus), tomat, kurk (sh kornišonid), vaarikas,
must sõstar, punane sõstar, valge sõstar, karusmari, jõhvikad, mustikad, pohlad, ploomid, õunad ja pirnid.
Tekkinud kahjude hüvitamist soovivad puu- ja köögiviljakasvatajad peavad sellest eelnevalt teavitama Põllumajandusameti aiandustoodete osakonda, kes viib läbi vajalikud kohapealsed kontrollid. Pärast seda tuleb toetuse
taotlus esitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA).
Erakorraline abimeede puu- ja köögivilja kasvatajatele on
avatud kuni 30. novembrini 2014 või toetuse eelarve
ammendumiseni. Kogu Euroopa Liidu peale on ette nähtud
abina 125 miljonit eurot. Toetus makstakse välja hiljemalt
30. juuniks 2015. Euroopa Komisjoni määruse meetme
k o h t a l e i a b h t t p : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / l e g a l content/ET/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_259_R_0003.

Vabatahtliku elust Eestis. Minu esimene nädal Eestis…
Minu nimi on Johanna, olen 19-aastane, lõpetasin gümnaasiumi sel aastal, tulen Saksamaalt ja järgmised 9 kuud
veedan vabatahtlikuna Eestis, Haljalas.
Reedel, 5. septembril astusin lennukile, eesmärgiks Tallinn ning oma Euroopa Vabatahtliku Teenistuse alustamine. Peale väsitavat lendu Hamburgist läbi Kopenhaageni
Tallinnasse ootasid mind lennujaamas sõbralikud naised,
hoides käes paberilehte, millel kirjas minu nimi – Johanna.
Sõitsime autoga ühte nendest kõrgetest-kõrgetest Tallinna
äärelinna kortermajadest. Oma esimese öö veetsingi Lasnamäel koos veel kahe teise sakslannaga, kes samuti saabusid samal päeval ning on oma vabatahtlikku teenistust
alustamas. Esimesel õhtul läksime muidugi vaatama Tallinna imekaunist vanalinna. Pärast mõnetunnist tuuritamist
eksisime loomulikult koduteel veel ära, sest olime lihtsalt
oma bussipeatuse nime unustanud. Lõpp hea kõik hea –
olime väga õnnelikud, kui viimaks kodu üles leidsime ja pärast pikka päeva unesõba silmale saime.
Järgmisel päeval suundusime tervituskohtumisele – seal
saime kõik kõige tähtsama teabe, mida meil võiks vaja minna, kohtusime oma tuutoritega (juhendajad tööl - toim.),
mentoritega (nn. “professionaalne sober”, kes juhendab
vabatahtlikku uues elus kohapeal - toim.) ja teiste vabatahtlikega, kes Eestisse saabunud MTÜ Erinoorsootööühing
NoOr kaudu. Märkimisväärne on see, et enamus saabunud
vabatahtlikke olid Saksamaalt.
Pärast kohtumist oligi aeg suunduda koos oma mentori
ning tuutoriga Haljalasse, mu uude koju järgnevaks üheksaks kuuks. Minu mentor, Merje Mitt, tutvustas mulle mu

korterit ning Haljala tähtsamaid kohti. Muidugi oli esimene
öö uues kohas veidi võõras ning hirmutavgi. Suurema osa
pühapäevast veetsin Rakvere Linnuses ning esmaspäeval
oligi mu esimene tööpäev Haljala Noortekeskuses!
Noortekeskuses käivad lapsed on jätnud väga südamliku
ning hooliva mulje ning mulle on siiani väga meeldinud mu
töö seal. Siiani olen koos lastega õunakooki küpsetanud,
koostanud noortele esitluse Saksamaa kohta ning loomulikult õppisin mängima piljardit. Muidugi on veider tunne, et
võõrast keelest mitte midagi aru ei saa, see muudab ka lastega suhtlemise veidi keerulisemaks. Loodan, et lähiajal läbi viidavate keeletundidega see muutub ning hakkan ka
juba aru saama, mida lapsed mulle oma koolitundide kohta
räägivad
Teise nädalavahetuse Eestis veetsin Tallinnas – koos
kahe teise saksa vabatahtlikuga uurisime linna juba põhjalikumalt – näiteks nautisime imeilusat vaadet Oleviste kiriku tipust ning külastasime kunstinäitust.
Peale Eestis veedetud nädalat hakkan juba vaikselt tundma end siin nagu kodus, siiski tunnen suurt koduigatsust ja
üksindust, samuti pean saama hakkama üksinda elamise
ülesandega. Aga olen siiski optimistlik ning ootusärev oma
tulevase 35 viie nädala osas Eestis. Ootan teid külla ning
juttu ajama Haljala Noortekeskusesse!
Johanna Lamp
EVS vabatahtlik Haljala Noortekeskuses
Tõlkis Greete Toming
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Kes Sa oled, Eleri Aitman?
Töötad alates augusti
keskpaigast Haljala
rahvamajas kunstilise
juhina. Palun tutvusta
end lühidalt vallalehe
lugejale.
Minu nimi on Eleri Aitman. Olen abielus ning meie
peres kasvab nelja ja poole
aastane poeg Mattias Erik.
Haljalas olen elanud pea
kogu oma elu. Kodukan-dist
olin eemal ainult oma
kõrgkooliõpingute aja, mil
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias omandasin huvijuht-loovtegevuse õpetaja
eriala. Enne rahvamajja tööle asumist olin muuseumipedagoog asutuses SA
Virumaa Muuseumid. Sealne töö pakkus mitmeid võimalusi arenemiseks ning
kogemuste saamiseks. Kuna
minu kodukoha heaolu on mulle väga oluline, siis olen väga
õnnelik, et saan nüüd omapoolse panuse suunata Haljala
elu edendamiseks. Olen ise siit palju saanud ning tunnen,
et nüüd on mul aega ja võimalusi endast midagi ka vastu
anda!
Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Tegelen päris mitmete asjadega ja tavaliselt kõigega
korraga. Seega on kohati endalgi raske aru saada, mis on
parasjagu töö, vaba aeg, hobi, meelelahutus. Aga mulle
meeldib nii ja enamasti teen seda, mis mulle meeldib. Palju
toimetame perega koos, näiteks võtame osa mitmetest
rahvaspordiüritustest ning üldiselt tahan iga oma vaba aja
nendega veeta. Lisaks on minu elus alati olnud olulisel
kohal tantsimine. Eriti rahvatants, mis nüüd siis minu hobi
ja töö ka ühendab.
Millised on Sinu tööülesanded ja väljakutsed?
Minu tööülesanneteks on rahvamajas erinevate huviringide ja sündmuste koordineerimine ning organiseerimine, samuti rahvatantsuringide juhendamine – lastest
täiskasvanuteni. Eks toimetamist, tegutsemist ja uusi olukordi on palju ning kogu minu elu on täis väljakutseid. Ja nii
peabki olema, sest see annab tegutsemisele eesmärgi ja

Loetud aastad lahutavad meid Eesti Vabariigi 100
juubeliaastast, mille puhuks on plaanis rajada üle Eesti 100
tamme tammikuid. Need on pargid, alleed või tammesalud,
kus igaühes kasvab sada tamme.
Tamm on jõuline sümbol, mis räägib igikestvusest ja on
tugevasti meie folklooris juurdunud. Tammesid on istutatud ajaloosündmuste vääristamiseks, kuna tammel on pikk
eluiga ja tammedega koos on tänagi meieni jõudnud lood
ja legendid ajaloost. Miks mitte jätta siis endast märk oma
riigi ajalukku ja istutada Eesti Vabariigi 100 juubeliks
tammepuu, veel enam rajada koduvalla avalike ja erateede
äärde 100 tammealleed.
Toetades seda väärikat ettepanekut koos valla aukodaniku ja minu hea õpetaja Salme Heinlaga, kutsume kõiki
väikeseid ja suuri vallakodanikke üles selle tegevuse kaudu
algatama iidsete tammesalude või alleede üle-vallalist
rajamist ja väärtustama vanu traditsioone. Projekt on
jätkusuutlik ja kestab aastani 2018. Pidades silmas rohelist
mõtteviisi ja jalajälge kui meile olulisi väärtusi, on projekti
üheks eesmärgiks haljas – ja rohealade suurendamine meie
avalikus ruumis ja ühiselt jagatud keskkonnas. Niimoodi
saame osaleda Eesti Vabariigi ja koduvalla jaoks millegi
väga olulise elluviimisel.
tahtmise uusi asju järgi proovida. Kus on tahe, seal on ka
võimalus!
Millisena tahaksid näha Haljalat kümne aasta
pärast?
Haljala on väga hea koht elamiseks ja laste kasvatamiseks. Haljala areneb ja muutub pidevalt ning selle üle on
ainult rõõm. Millisena tahaksin ma oma kodukohta kümne
aasta pärast näha? Eks iga piirkond ole oma elanike nägu.
Seega soovin, et kümne aasta pärast oleksid kõik Haljala
inimesed jätkuvalt rõõmsad, julged, toimekad, avatud ja
pealehakkajad. Seda kõike võiks siis olla veidi rohkem kui
praegu, sest väikses kogukonnas piisab tavaliselt suurte
asjade ärategemiseks vaid üheskoos tegutsemisest.
Loodan, et Haljala elanikkond kasvab, sest siin on hea.
Päriselt!

Lisainfo: https://riigikantselei.ee/et/eesti-100-tamme
Leo Aadel
vallavanem

Haljala raamatukogu on avatud
E 11:00 - 19:00
T 10:00 - 18:00
K, N, R 9:00 - 17:00
L, P suletud

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 25.08.2014
1. Määrati toimetulekutoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 550,89 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
viiele toetust vajavale isikule kokku summas 568,23 eurot.
2. Määrati Aaspere külas Kadarpiku katastriüksuse uueks
nimeks Kuusealuse.
3. Väljastati raieluba ühe saare raieks Haljala alevikus asuval Tallinna mnt 4 kinnistul.
4. Väljastati kirjalik nõusolek abihoone-sauna ja abihoonekuur ehitamiseks Auküla külas Kraavikalda kinnistule.
5. Väljastati kasutusluba Põdruse külas Põhjala kinnistul
paiknevale sõidukite teeninduse hoonele.
6. Väljastati kasutusluba Essu külas Endla maaüksusel
paiknevale reoveepuhastile.
7. Kiideti heaks Essu külas Endla kinnistu 2014 aasta Hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Endla talu, Essu küla, Haljala vald kanalisatsiooni omapuhasti ehitamine
” aruanne.
8. Kinnitati alates 1.09.2014.a Haljala Vallaraamatukogu
lahtiolekuajad järgmiselt:
- Haljala raamatukogu lahtiolekuaeg esmaspäeviti 11:0019:00, teisipäeviti 10:00-18:00, kolmapäeviti, neljapäeviti
ja reedeti 09:00-17:00;
- Aaspere haruraamatukogu lahtiolekuaeg esmaspäeviti,
teisipäeviti ja neljapäeviti 09:00-17:00;
- Varangu haruraamatukogu lahtiolekuaeg Varangul teisipäeviti 09:00-17:00 ja reedeti 09:00-16:00;
- Varangu haruraamatukogu lahtiolekuaeg Essus esmaspäeviti ja kolmapäeviti 09:00-17:00 ja võtta vastu korraldus
nr 262.
9. Tehti muudatus Haljala Rahvamaja nõukogus ja arvati
Haljala Rahvamaja nõukogu koosseisust välja volikogu
esindaja Eleri Aitman ja kinnitati nõukogu liikmeks volikogu
esindajana Margus Punane.
Haljala Vallavalitsuse istungil 03.09.2014
1. Määrati isikliku abistaja teenus kahele toetust vajavale
isikule.
2. Kinnitati Haljala Gümnaasiumi töötajate koosseis 2014/
2015 õppeaasta I poolaastaks.
3. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II etapp“

OÜ Sõmeru Vara poolt esitatud pakkumus, kui madalaima
hinnaga pakkumus. Pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping
endise köstrimaja reki II etapi teostamiseks peale EAS-i
poolset rahastamisotsust.
4. Väljastati kirjalik nõusolek garaaži ehitamiseks Auküla
külas Pällo kinnistule.
5. Väljastati kasutusluba Haljala alevikus asuvale Haljala
Tiina AJ F4 elektri maakaabelliinile.
6. Väljastati ehitusluba Aaspere külas, Raua kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimiseks.
7. Väljastati raieluba ühe hõbekuuse raieks Veskijärve tn 9
kinnistul ja ühe papli raideks Tallinna mnt 6 kinnistul.
8. Nõustuti Essu külas asuva Pargi tn 10 kinnistu jagamisega kaheks katastriüksuseks.
9. Kooskõlastati AS-i Epler ja Lorenz ohtlike jäätmete käitluslitsentsi muutmise taotlus ohtlike jäätmete kogumiseks
ja käitlemiseks Haljala alevikus aadressil Rakvere mnt 19a.
Vallavalitsuse istungil 10.09.2014
1. Määrati isikliku abistaja teenus ühele toetust vajavale isikule.
2. Väljastati ehitusload Haljala aleviku Rakvere mnt tänavavalgustuse laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks, Haljala aleviku Rakvere mnt tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Võsu maanteele, Aaspere külas Trahteri tee kõnnitee rekonstrueerimiseks, Aaspere külas Trahteri tee tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks, Haljala alevikus Rakvere maantee kõnnitee laiendamiseks Võsu
maanteele ja Haljala alevikus tänavavalgustuse laiendamiseks Veskijärve tänavale.
3. Väljastati kirjalik nõusolek Haljala aleviku bussiootekodade ehitamiseks.
4. Väljastati kirjalik nõusolek kolme kõrvalhoone ehitamiseks Võle külas Sepa kinnistule.
5. Tehti volikogule ettepanek anda nõusolek OÜ'le Rivalte
Grupp kinnistute omandamiseks.
6. Nõustuti Rakvere mnt 3 katastriüksuse jagamisega,
seoses ringristmiku ehtiusega.
7. Kiideti heaks ja esitati volikogule menetlemiseks Haljala
valla 2014.a aasta teise lisaeelarve eelnõu.
8. Tehti volikogule ettepanek maksta mittepalgalistele vallavalitsuse liikmetele alates 01. oktoobrist vallavalitsuse

tööst osavõtu eest hüvitist.
9. Otsustati mitte toetada arengukava muudatusettepanekut rekonstrueerida olemasolev perearstikeskuse
hoone. (Haljala valla arengukava 2014-2020 eelnõu menetluse käigu ja tehtud muudatusettepanekutega saab tutvuda Haljala valla veebilehel.)
10. Kiideti heaks Haljala valla eelarvestrateegia 2015-2018
eelnõu ja esitati volikogule menetlemiseks (eelarvestrateegia eelnõuga on võimalik tutvuda Haljala valla veebilehel).
11. Tehti volikogule ettepanek esitada Riigikohtule taotlus
tunnistada kehtetuks jäätmeseaduse muutmise seaduse §
1 p 1, millega tunnistati kehtetuks jäätmeseaduse § 66 lõige 11 vastuolu tõttu kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike
tagatistega. (seadusemuudatus käsitleb korraldatud jäätmevedu).
Vallavalitsuse istungil 17.09.2014
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist Haljala perearstikeskuse uue välitrepi ja varikatuse ehituseks 2000 eurot ja
Haljala lasteaias sõimerühma piirdeaia ning põhikorruse ja
0 korruse vahelise trepi käsipuu paigaldamiseks 1377
eurot.
2. Väljastati ehitusluba Varangu külas, Mäehansu kinnistul
asuva küün-lauda rekonstrueerimiseks.
3. Väljastati kasutusluba Aaspere külas Hõbelõnga kinnistul asuva eakate kodu III korruse kasutamiseks hooldekoduna.
4. Väljastati ehitusluba Põdruse külas, Anti kinnistul asuva
elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
5. Määrati ühele õpilasele huviharidustoetus.
6. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala
valla 2014-2016 majandusaastate konsolideerimisgrupi
raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine“ ja määrati hanke eest vastutavaks isikuks finantsnõunik Õie
Kelder.
7. Tehti volikogule ettepanek omandada Põdruse külas,
Kodupaiga kinnistu korter nr 6.
8. Esitati Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+ täpsustav teemaplaneering „Lääne-Viru maakonna jalg- ja jalgrattateed“ volikogule kooskõlastamiseks.
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Põnnide
3-võistlus
Taaskord kogunesid
väiksed ja suured spordihuvilised vanavanematepäeval staadionile, et ette
võtta üks vahva põnnide 3võistlus. Ja nii juba kolmas
aasta järjest. Ilm oli hilissuviselt ilus ning võistlejaid
oli ühtekokku 50 – põnnide
arvestuses 29 ja suurtemate
omas 21. Iga sportlane, nii
väike kui suur, sai kaela medali, kätte diplomi ja maiustamiseks pisikese šokolaadi. Sellest võistlusest on
saanud väga mõnus ja tore
traditsioon.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid. Järgmise aasta
septembri teisel pühapäeval toimuval põnnide 3võistlusel kohtume!
Eleri Aitman

Rõõmus spordiseltskond. Foto: erakogu

Varangul jätkub tegevusi nii noortele kui vanadele
27. augustil toimus
Varangu seltsimajas traaditöötuba, millest osa võtma
olid oodatud lapsed koos
isadega.
Osalejad said algteadmisi traadtöö tehnikast,
töövahenditest ja materjalidest. Saadud teadmisi sai
ka kohe praktikas rakendada. Väikeste osavate näppude all valmisid kaunid
pärlitega käevõrud. Tüdrukud said valminud ehted
kohe käele panna, poisid
aga kodus emadele kinkida.
Järgmises töötoas valmistame meenekaarte.
12. septembril said seltsimajas kokku Varangu piirkonna pensionärid. See on
juba traditsiooniks saanud,
et sügishooaega alustame
eakate peoga. Kahjuks on
kurb tõdeda, et nende aastate jooksul on ka siit seltskonnast igaveseks lahkutud. Seekord istuti jälle koos pidulauas, teritati mõistust
viktoriinis ja juttu jätkus kauemaks. Vahelduseks nauditi
päikeselist sügisilma, tunnustati heakorda ja lilleilu väljaspool maja. Aitäh meie tublidele naistele, kes selleks palju
vaeva näevad, et endil ja teistel oleks ilus vaadata.
Jooksvat infot Varangu seltsimajas toimuvate ürituste ja
tegemiste kohta saab külaseltsi facebooki lehelt ja
raamatukogust.
Urve Kingumets,
Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Kultuurikalender
Õnnitleme vanemaid...
Ave ja Reimo Kaldma
Revon Kaldma 26.08.2014

HALJALA RAHVAMAJA
2.10. 19.00. Teatriõhtu. Vana Baskini Teatri
komöödia "Südamesõbrad". Piletid eelmüügis 11.- ja 13.eurot
04.10. 19.00. Haljala Rahvamaja kultuuriinvasioon
Väike-Maarja rahvamajja. Kavas näiteringi etendus
"Külaline Philadelphiast", rahvatantsurühm Segapidi,
tantsuks mängib "Ansambel".
06.10. 11.00. Mudilaste loovusringi kohtumine.
10.10. 19.00. Teatriõhtu. Peeter Oja "Kui loll võib
inimene olla". Piletid.14.- ja 16.11.10. 19.00. Taidlushooaja avapidu Sõmeru klubis.
17.10. 20.00. Tantsuõhtu. Tantsuks mängib ansambel
"Viiser". Silmailu pakub tantsutrupp "La Tormentita"
Laudade broneerimine tel.50444. Pilet: 5.19.10. 11.00. Umbro riiete ja jalatsite müük
29.10. 19.00. Teatriõhtu. Jan Uuspõld uus stand-up
etendus "Brüsseli kapsas". Piletid 13.- ja 15.- eurot.

„Sädeinimene“

ja
„Sädeorganisatsioon“ 2014
ootab kandidaate
Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub üles esitama oma kandidaate tunnuskirjale „Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“. Oma ettepanekuid saab esitada 27. oktoobrini ning
tunnuskirja saajad kuulutatakse välja kuu aega hiljem 27.
novembril Lääne-Viru Kodanikuühiskonna Ühisnädala raames toimuval konverentsil. Tunnuskirja saaja selgitatakse
välja elektroonilisel hääletusel arenduskeskuse kodulehel
ja oma hääli saab anda alates 3. – 24. novembrini 2014.

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
89
Laine Golubeva
86
Rosalia Luhaär
83
Loida Aleste
Lembit Nurga
Ella Reinol
82
Heldor Kubber
81
Saima Tõõmejõe
75
Jekaterina Jakovleva
70
Mall Tampik
65
Nikolai Adel
Õie Normak
60
Aare Lumiste
Mart Müür
Ene Tamm
55
Heli Selge
Tõnu Veiert
Helda Paist
Raissa Kala
Marge Reineberg
50
Anne Kisand
Ülo Kivirand
Aare Vabamägi
Lea Proosa
Imre Liivak
Ülle Abel

02. oktoober

Vanamõisa

06. oktoober

Haljala

01. oktoober
19. oktoober
26. oktoober

Haljala
Vanamõisa
Sauste

04. oktoober

Essu

08. oktoober

Aaspere

12. oktoober

Põdruse

16. oktoober

Võle

01. oktoober
06. oktoober

Haljala
Essu

03. oktoober
07. oktoober
15. oktoober

Haljala
Kandle
Põdruse

04. oktoober
08. oktoober
14. oktoober
25. oktoober
28. oktoober

Pehka
Haljala
Aaspere
Kandle
Kavastu

01. oktoober
03. oktoober
07. oktoober
12. oktoober
24. oktoober
31.oktoober

Auküla
Haljala
Kisuvere
Haljala
Aaspere
Haljala

Ants Tõevälja
03.07.1941 - 20.08.2014
Helvi Länts
11.06.1930 - 13.09.2014
Janika Laats
23.12.1977 - 13.09.2014
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Ants Püvi
24.04.1958 - 16.09.2014

