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Armsad läänevirulased!

Kaunid jõululaulud kõlasid Lucia päeva juubelikontserdil

Esimene advendiküünal on süüdatud ja nii maakonnakeskusest kui iga valla-linna südamest on jõulutuli
liikunud paljude meie inimeste kodudesse, aknalaudadele
ja südametesse.
Jõuluaeg on eriline aeg. Olenemata sellest, kas te-gemist
on religioossete või mitteusklike inimestega, kas jõuame
kirikusse korra aastas – jõululaupäeval või iganädalaselt,
on just jõulukuu ajaks, mil saame kasvõi hetkeks mõelda
selle peale, mis elus kõige olulisem. Need on meie
armsamad – lapsed, vanemad, kaasad - ligimesed.
Käesoleval jõulukuul on mul maavanemana ja riigi esindajana maakonnas väga hea meel tervitada kõiki meie valdade ja linnade elanikke, läänevirukaid ning soovida jõulurõõmu kõikidesse kodudesse. Laekverest Võsuni ja Tapalt
Kundani.
Riik ei ole midagi eraldiseisvat, meie inimesed ongi Eesti
riik. Meie olemegi need, kelle käes on võime mõtestada
olemasolevat, teha pilguheit möödunud aastasse ja tuletada meelde need tõelised väärtused, mis meid kannaksid:
siirus, soojus, tehatahtmine ja positiivsus.
Mida enam laseme endal olla õnnelikud, väärtustades
materiaalsele vastandudes inimesi enda ümber, seda enam
võidab sellest meie lähedaste ring, kogukond ja seejärel
juba kogu ühiskond.
Soovin jõulurõõmu kogu
maakonnale. Mõtestatud
aastalõppu ja rõõmu südametesse.

Juba kahekümnendat
korda esinesid Haljala
Gümnaasiumi laululapsed
õpetaja Viivi Vooranna
juhendamisel 9. detsembri
õhtul Haljala rahvamajas
Lucia päeva kontserdil.
Esimene kontsert oli 1994.
aastal. Kui algusaastatel
esineti ainult kooliperele ja
päevasel ajal, siis peagi
hakkas kontsert toimuma
õhtul, et ka lapsevanemad
laulurõõmust osa saaksid.
Viimastel aastatel on Lucia
kontsert rahvamajas, sest
nii saavad osaleda peale
koolipere ja vanemate ka
külaelanikud.
Praegustele laululastele
Foto: Maris Maripu
oli saatnud oma tervituse Sel aastal oli Lucia Katariina Siilak.
Haljala kooli esimene Lucia 1994. aastast – Liisi Komp, kes da, kuid õnneks on peale kasvamas uusi soliste – Rainer
kirjutas: „Olin sel päeval nii õnnelik ning uhke, tundsin end Ambos, Uku Siim Neelokse, Jan Erik Tamm jt.
Traditsiooniliselt lõppes kontsert lauluinglite väljakuulukõige ilusama tüdrukuna Haljalas, mis sest, et põlevate
küünaldega kroonist küünlarasv juustesse ja riietele til- tamisega. Lauluinglid valib õpetaja Viivi Voorand välja mitkus.“ Ei olnud siis veel patareidega küünlaid ja spetsiaalset mes kategoorias ning arvestab kogu aastast tööd, eesmärgiks innustada ja tunnustada kõige tublimaid laululapsi. Nii
küünlakrooni nagu tänapäeval.
Lucia valitakse igal aastal lastekoori 6. klassi tüdrukute nominentidele kui lauluinglitele jagab õpetaja armsaid tähendusega meeneid, mis tulevad suurest südamest (ja
hulgast, selle aasta Lucia oli Katariina Siilak.
Kontsert oli pikk ja juubelivääriline – lauldi 42 kaunist õpetaja rahakotist).
Aplausiga tänas publik laululapsi ning palus õpetaja Viivil
jõululaulu. Õpetaja Viivi Vooranna sõnul on tema eesmärk
anda võimalus igale lapsele laulda, leida igale lapsele just ikka jaksata ka järgmise aasta Lucia päeval lauluga publikut
see oma jõululaul. Kui päris väikestel algajatel ei tule kõik rõõmustada.
Meenutuseks, et Lucia päeva tähistatakse 13. detsembkohe hästi välja, siis kusagilt peavad ju kogemused tulema,
ja tõelise lavanärvi saabki ainult laval, mitte muusikaklassis ril ning eriti rootsikeelses kultuuriruumis (Rootsi, Soome
või harjutustunnis. Edu, tase ja lavakogemused (nagu kvar- rootsikeelsed alad, kunagine rannarootsi piirkond Eestis)
tetil Elis Emma Ranne, Kelly Vask, Arabella Strazdin ja Sven ja Itaalias. Püha Lucia, kes tegi kõigile head, sai pühakuks.
Rannar) tulevad ajapikku ja sihikindla tööga. Mida varem Teda seostatakse valgusega – eks seepärast kanna ka tänaalustada ja enda annet arendada, eriti muusikas, seda suu- päeva Luciad valget riietust, käes küünalt ja peas küünlarem on rõõm ja nauding aastate pärast. Mõne lapse jaoks pärga, liikudes lauldes ringi, pakkudes magusaid saiu ja
on just laulmine peaaegu ainuke positiivne väljund kooli- glögi.
Eesti rahvakalendris nimetatakse seda päeva luutsinaelus ja tänuväärne, et õpetaja on muusikalist annet märganud. Muusikaõpetaja rõhutas ka seda, et meil on nii palju päevaks või luutsipäevaks, vanade kommete jälgi on Lääkauneid jõululaule, et repertuaari jätkub nii solistidele, ne-Eestis, mil käisid ringi maskeerunud luutsisandid, või
duettidele, ansamblitele kui ka koorile (olgu lisatud, et ilmaennustustes:„ Mart matab, Kadri katab, Luutsi tuleb
kontserdil kõlas ka kolm Viivi Vooranna enda laulu). Eelmi- luuaga, Toomas tuiskab taga täis“.
Novembrikuu Postimees vahendas oma uudistes, et sel
se õppeaasta laulupeoeelne raske laulutrenn lihvis iga
laulja häält ning pani eri häälerühmad kokku sulama. Õpe- aastal jäävad Lucia päeva ettevõtmised mitmel pool Roottaja Tiina Rannari sõnutsi kõlas koor seekord väga hästi sis tähistamata, pikaajaline traditsioon on kaotamas populaarsust ning ei leidu enam vabatahtlikke, kes oleks nõus
ning koori mitmehäälsus oli kõrvale nauditav.
Märgiline on ka see, et sel õppeaastal laulavad Virumaa Luciaks hakkama ning rongkäiku korraldama.
Jääb vaid loota, et Haljala kooli Lucia kontsert kestab
poistekooris Haljala Gümnaasiumist Riiko Altmäe, Lauri
Margat, Arnis Avar Sammalpärg, Valmar Jahi, Reno Kähr ja veel mitukümmend aastat!
Uku Siim Neelokse ning Virumaa noorte meeskooris Sven
Rannar. Kontserdil rõõmustas publikut ka Aleks Strazdin,
Külli Heinla
kes sai abituriendina Lucia kontserdil esineda viimast kor-

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

1. advendi tähistamine Haljalas
Haljalas tähistati traditsiooniliselt advendiaja algust. 1.
advendi puhul süütas koguduseõpetaja Margit Nirgi Haljala
kirikus valge küünla. 1. advendipühapäeva värvus on valge,
mis on Kristuse värv ning tähendab puhtust ja armu. 2.-4.
advendipühapäevade värv on violetne ja süüdatakse ka
violetset värvi küünlad, mis sümboliseerib patukahetsust,

ootust ja paastuaega.
Kirikust liiguti rahvamajja, kus toimus Inseneride Meeskoori kontsert dirigentide Ants Üleoja. Killu Rikkeri ja
Kuldar Schütsi juhatusel; klaveril saatis pianist Tiina
Renser. Rohkearvulisel publikul oli võimalus nautida nii
kiriklikke kui ka ilmalikke jõululaule.

Advendiküünla süütamine ja Inseneride Meeskoor.

Fotod: Siiri Padar
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Haljala Valla Sõnumid

Eelkool alustab tööd
Haljala Gümnaasium ootab eelkooli lapsi, kes astuvad
2015. aastal esimesse klassi. Eelkooli kohtumised hakkavad toimuma neljapäeviti, kaks korda kuus. Esimene kohtumine toimub neljapäeval, 15. jaanuaril kell 10:50 - 12:30.
Lisateave Haljala Gümnaasiumi telefonil 3250900.

Kehakoostise analüüsiks sea
sammud Haljala võimlasse
27. detsembril, kell 10.00-18.00 on võimalik Haljala
võimlas teostada kehakoostise analüüsi (5 EUR) ja tutvuda
laserteraapiaga (tasuta).
Mis on laserteraapia? Laserkiir on kokku surutud valguskiir. See erineb loomulikust valgusest, sest see on sidus –
liigub mööda sirgjoont ühel kindlal lainepikkusel.
Tänapäeva meditsiinis kasutatakse kahte tüüpi lasereid.
Kirurgilisi (ehk kõrge võimsusega laserid – klass IV) kasutatakse kudede lõikamiseks (operatsioonil) ning hävitamiseks. Madala sagedusega lasereid kasutatakse aga hoopis
stimuleerimaks kudede paranemist läbi biostimulatsiooni.
Selline omadus võimaldab laservalgusel tungida läbi naha
pinna ilma seda kõrvetamata, vigastamata ning ilma teadaolevate kõrvaltoimeteta. Madala sagedusega laserid on
terapeutilised laserid, mis on loodud kudede paranemiseks
ja need ei hävita ega kahjusta kudesid/rakke ning ei tooda
soojusenergiat.
Näidustused:
* spordivigastused, traumad, liigeseprobleemid;
* kõik põletikud (k.a. kukekannus, karpaalkanali sündroom, põskoopapõletik jne);
* haava paranemine krooniliste näidustuste puhul – lamatised, troofilised haavandid jne. Ka peale operatsiooni
haavade kiiremaks paranemiseks;
* kõik välised nahaprobleemid (ekseem, akne, psoriaas,
külmavillid jne);
* valuravi;
* artriit (liigeste põletikud)– vähendab valu 80-90%;
Kehakoostise analüüs-10 erinevat kehakoostise näitu.
Lihasmassi ja rasvaprotsendi näidud, kehamassi indeks,
kogu keha veesisalduse %, füüsise hinnang, luustiku mass,
baasainevahetuse väärtus, visteraalse rasva hinnang,
bioloogiline vanus, kaal.
Kristiina Tänavots
Haljala valla spordijuht

Haljala koroona turniir
Haljala võimlas on käimas traditsiooniline koroona turniir. Järgmine etapp toimub 22. detsembril, kell 18.00.
Osaleda võivad kõik, kel kogemusi koroona mängus! Osavõtt kõigile tasuta! Kui ei soovi osaleda, tule kaasa elama.
Lisainfo Meelis Kari, tel: 50 24 288

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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Õpilaste arvu prognoosimine Haljala koolis
Jätkan eelmise lehes alustatud arutelu õpilaste arvu
vähenemise kohta Haljala gümnaasiumis.
Isegi mitmed koolieluga kursis olevad inimese ei suuda
tajuda tõepoolest õpilaste arvu vähenemist, sest tundub,
et lasteaias on lapsi palju.

Haljala vallas 0-29-aastaste arv aastatel 20072014.

Esimesse klassi astuvate õpilaste arvu prognoos
2015-2024.
Õpilaste arv klassiti õppekava alusel.

Tabelist nähtub, et alates 2015/2016. õppeaastast ei
kasva oluliselt esimesse klassi astujate arv, pigem väheneb.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §26 kohaselt on
põhikooli klassitäitumuse ülemiseks piirnormiks 24 õpilast. Samas võib kooli pidaja suurendada seda piirnormi 26
õpilaseni. Kui arvestada klassitäitumuse ülemiseks piirarvuks 24 õpilast, siis lähitulevikus avatakse üks klassikomplekt esimest klassi; 2018-2020. aastatel on lootust paralleelklasside avamiseks, kui väljarännet ei toimu. Õpilaste
arvu vähenemine on olnud järjepidev pikema aja jooksul
põhikoolis ja see mõjutab õpilaste vähesust gümnaasiumiastmes.
Loodan, et meie kogukonnale pakub huvi ka statistika,
mis näitab, et vallas on vähenenud noorte arv kõigis vanusegruppides alates 2007. aastast ja see mõjutab omakorda
noorte perede olemasolu sündivust, mis omakorda mõjutab õpilaste vastuvõttu kooli.

*õpilaste arv seisuga 27.10.2014
Mitmetes klassides olevad õppekohad ehk tegelik õpilaste arv klassis on väiksem kui 24. Kooli keskmine õpilaste
arv klassis hetkel on 19 õpilast, gümnaasiumis aga 15,3.
Prognoosi kohaselt lähiaastatel ei muutu põhikoolis õppekohtade vajadus, kuid gümnaasiumis on vastupidine
protsess- õppekohtade vajadus on järjekindlalt vähenenud
ja see seabki gümnaasiumiastme jätkusuutlikkuse ja ülalpidamise kahtluse alla. Õpilaste arvu vähenemine avaldab
mõju vallapoolsele kooli rahastamisele, väheneb oluliselt
ka riigipoolne hariduskulude eraldis. Kohalik omavalitsus
sõltub hariduse korraldamisel vabariigi seadustest ning hariduspoliitikast ja omavalitusüksuste omavahelisest koostööst. 2014 aastal kehtestati rangemad nõuded gümnaasiumiastme klassikomplektide täitumisele, kus tõsteti
gümnaasiumiklassi arvestuslikku täituvust 32-le õpilasele.
Selles valguses kujunes juba eelmisel õppeaastal õpetajate
töötasude katmises defitsiit kooli eelarves, vahe kattis
vald. Järgmistel aastatel defitsiit süveneb järsult.
2023/2024. õppeaastani ei suurene põhikooli õpilaste
arv, seega jääb tänases koolihoones õppekohti üle. Samuti
jääb lähiaastatel osa klassiruume kasutamata. Otstarbekas
on koolimajas õppekohti vähendada ning selle läbi õppekeskkonda kaasajastada. (Järgneb)
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi direktor

Vabatahtlikult päästma?
Tantsuõhtu Haljala Rahvamajas polnud veel õieti alatagi
jõudnud, kui Ahti Järve sai telefonikõne ja ilma mingisuguse
seletuseta kadunud ta oligi. Kui ta peo teisel poolel naasis,
selgus et kõne oli häirekeskuselt – tuli minna põlengule,
sest Ahti on nimelt Kärmu vabatahtliku päästekomando
vabatahtlik päästja. Sellest seigast ajendatuna tuli mul
soov uurida, kuidas meie vallas vabatahtlik pääste praegusel ajahetkel toimib ning üles kutsuda võimalikke uusi vabatahtlikke. Kuigi komando nimekirjas on hetkel umbes viis
meest, on Ahti ainuke neist, kes on võtnud julguse olla alati
valmis. Seetõttu tuginen oma loos vestlusele temaga.
2013. aasta seisuga on Eestis 98 vabatahtlikku päästekomandot, millest 8 asuvad Lääne-Virumaal. Kärmu vabatahtlik komando sai alguse 2012. aastal ja on mõeldud
päästetöödeks, mis leiavad aset Haljala vallas. Tööd, millele vabatahtlikke appi kutsutakse, on enamjaolt põlengud,
kuid ette on tulnud ka liiklusõnnetusi. Et saada selgust, mida vabatahtlik pääste endast kujutab, palusin Ahtil rääkida
töö köögipoolest, ehk mis järgneb häirekeskuse kõnele.
Esimese asjana tuleb saadud infot ja oma hetkeolukorda
analüüsida: Kus põleb? Kuidas sinna kõige paremini saada?
Kas ja mida on vaja teha, et lahkuda oma hetketoimetustelt? Kuna vabatahtlikud peavad autoga liikuma hakkama
maksimaalselt 15 minutit pärast kõne saamist, on kiire ja
efektiivne analüüs oluline. Ideaalis tuleks järgmisena kiirustada komandosse, et selga panna töörõivastus, aga kuna meie komandol selleks vajalikke sooje ruume pole, siis
tuleb riietuda kodus. Kärmu vabatahtlike päästeauto, Zil131, mis mahutab 4 tonni vett ja sõidab kiirusega 60 km/h,
asub Aaspere Külakoja kõrval oleva garaaži ees või sees.
See paakauto, mis kolhoosi ajal sai ümber ehitatud, on
maailmas ainulaadne!
Väljasõidust tuleb informeerida häirekeskust. Üldjuhul,
jõuab vabatahtlik kohale siis, kui kutselised päästjad juba
toimetavad ja tema ülesandeks on varustada neid veega
ning seda vajadusel juurde tuua. Lähiaja erandiks, kuhu
Ahti jõudis kohale esimesena, oli Arturi šašlõkibaari põleng. Siis hakkas ta koostöös appitõtanud kohalikega ise
tuld kustutama.
Päästetööl allub vabatahtlik kohapealsele operatiivkorrapidajale ning tema annab, kui abi enam ei vajata, ka loa
lahkuda. Seejärel tuleb minna auto paaki täitma, sest reeglina tühja paagiga auto seista ei tohi. Paak täis ja garaažis
tagasi, teavitab vabatahtlik töö lõppemisest häirekeskust.
Nagu Kärmu vabatahtliku päästekomando pealik Leino

Virolainen komando loomisaastal ütles, tuleks turvatunde
loomisele lisaks tegeleda ka järelkasvu kasvatamisega. Ahti
sõnul oleks ideaalne, kui vabatahtlikke oleks komandos vähemalt 30. Sellisel juhul peaks iga mees/naine olema valves
korra kuus, mis iseenesest ei ole midagi kaelamurdvat. Ka
oleks sel juhul rohkem võimalusi ennetustööga tegeleda.
Kui küsida Ahtilt, miks hakkas tema vabatahtlikuks, siis
neid põhjuseid oli mitu ja erinevaid. Üks neist, väga ratsionaalne põhjus oli see, et autod olid olemas ja neid lihtsalt
seisma jätta näis raiskamisena. Teiseks leidis ta, et iga inimene peaks ühiskonda panustama ja mitte olema vaid
oma mätta otsas. Olles nüüd kaks aastat vabatahtlik olnud,
näeb ta, et vabatahtlik olemine avardab ka silmaringi ja
õpetab tundma oma kodukanti. Üheks põhjuseks, miks
meil on nii vähe vabatahtlikke, toob ta välja, et kardetakse
ennast siduda, sest sa ei tea iialgi, millal võib väljakutse tulla. Ent Ahti kinnitab, et temal pole kunagi seetõttu midagi
tegemata jäänud, sest väljakutseid pole nii meeletult palju.
Seda enam, kui vabatahtlikke oleks rohkem ja päevad omavahel ära jaotatud.
Tõde on see, et Kärmu vabatahtlike komando pole endale siiamaani häid tingimusi lubada saanud. Neil on vaid
külm ruum, kus autot hoida ja hädapärane varustus. Ahti
leiab, et olukord võiks paremaks muutuda, kui saaks teha
MTÜ, mis on sisse kirjutatud Haljala valda (hetkel on sissekirjutus Rakveres), sest siis tõuseks vallapoolne rahaline
panus. Samuti tuleks kirjutada projekte. Praeguses olukorras ta seda kõike toimumas ei näe, sest üksi on raske asju
ajada ja ta tunnistab, et pole sedasorti mees, kes seda kõike ette võtaks.
Selle loo üheks eesmärgiks oli üles kutsuda võimalikke
uusi vabatahtlikke. Isiklikult usun, et vabatahtlikuks olemine on eelkõige mingi sisemine vajadus– vajadus olla kasulik oma kodukoha jaoks. See on üks väljund tegemaks midagi erinevat igapäevarutiinist. Oma olemuselt küll suur
vastutus, ent mitte ilmtingimata kohustus. Loodetavasti
õnnestus mul avardada teie teadmisi ja ehk sütitasin kelleski ka soovi liituda Kärmu vabatahtliku päästekomandoga. Kui nii, siis võib Ahti Järvega julgelt ühendust võtta
telefoninumbril 53427135 või ahti.jarve@mail.ee.
Vabatahtlike päästjate kohta võib lisa lugeda ka
http://paasteamet.ee/et/vabatahtlikud/
Pille Sepp
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Varangu Külaselts tähistas 10. sünnipäeva

Seletuskiri nr. 4

Varangu Külaselts loodi 2004.a juunis, et üheskoos toimetades luua endile parem elukeskkond. Seltsi koondusid
Varangu, Pehka, Aaviku ja Kandle inimesed. 10 tegevusaastat - on seda vähe või palju? Piisavalt pikk aeg, et endast
märk maha jätta ja samas lühike nende inimeste jaoks, kes
on olnud kogu aeg südamega seltsi elu sees tehes vabatahtlikku tööd. Tegutsedes aeg lendab.
Seltsi algusaastatel ei olnud meil kooskäimise kohta, aga
külalislahketes peredes viisime läbi aiandus- ja kokakursusi, tähistasime jõule ja teisi rahvakalendri tähtpäevi.
Talgute korras hoidsime korras Varangu pargi, kus ei jäänud
pidamata ükski jaanituli. Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadud abiga ehitasime parki kõlakoja koos tantsuplatsiga ja viisime läbi kodukandipäeva. See kõik näitab, et
seltsi teevad ikkagi inimesed olenemata katusest pea kohal.
2008. aastal saime projektiga rahastuse PRIA-lt ja omaosaluse vallalt, et renoveerida vana kauplusehoone seltsimajaks. 2010.a alguses avas külamaja uksed ja kolis sisse
ka raamatukogu. Lõpuks oli meil koht, kus koos käia, aga
lisandus muidugi ka palju kohustusi: kütmine, territooriumi
niitmine ja heakord, õnneks saavad valla poolt kaetud maja
kütte- ja elektrikulud. Järgnevatel aastatel kirjutasime jätkuvalt projekte, et sisustada maja, korraldada koolitusi ja
õpitubasid. Tänaseks võime öelda, et ühised ettevõtmised
on kogukonda liitnud ja suurenenud on ühtekuuluvustunne erinevate põlvkondade vahel. Üritustest võtavad osa nii
vanad, noored kui ka lapsed, tullakse ikka kogu perega.
Seltsielu edendamiseks on tähtsad nii eestvedajad kui
ka osalejad, sest kui pole kaasalööjaid, siis pole ka kellelegi
tegevusi organiseerida. Et neid tublisid aktiivseid inimesi
tunnustada, otsustasime tähistada seltsi aastapäeva peo-

Juba on aeg mu vabatahtliku teenistuse järgmiseks “seletuskirjaks”. Oleme jõudnud detsembrikuusse ning Eestis
sibavad juba ringi “The Päkapikks”, kes toovad iga päev
väikseid kingitusi. Saksamaal päkapikke ei ole, vaid 6. detsembril astub läbi Nikolaus, vana mees, kes näeb välja sarnane jõuluvanale, ning paneb tublimatele pähkleid ja komme sussi sisse.
Novembri lõpus õppisin tundma üht eesti rahvakalendri
tähtpäeva- kadripäeva! Ka noortekeskuses riietusid mõned
noored vastavalt tavadele, aitasime neid väikese meigi ning
laulusõnade õppimisega. Katri jooksma läksid nad varustatuna nukkude ja suurte kottidega kommide jaoks, mida
tantsu-laulu-mõistatustega endile küsida.
Samal õhtul oli meil noortekeskuses ka korvpalli-teemaline õhtu. Kahjuks võttis üritusest osa väga vähe noori. Siiski- need, kes olid kohal, said mängida uhiuut xBoxi korvpallimängu ning arutada treener Raivo Tribuntsoviga üldisemalt spordist ning korvpallist. Kaks noormeest Rakverest,
kes seda õhtut koostöös MTÜ Arenduskeskusega korraldasid, rääkisid ka enda tulevikuplaanidest. Mulle tundus, et
räägitud jutud olid väga huvitavad - kindlalt ei saa ma seda
väita, sest tervest eestikeelsest jutust ma aru ei saanud.
Kui juba keele-teemaks läks, proovisin taaskord noortekeskuses õpetada noortele ka veidi saksa keelt, seekord
veidi teise nurga alt. Küpsetasime pannkooke ning tegime
nimekirja kõikidest ainetest, mida küpsetamiseks vaja oli.
Nimekirja panime kirja asjade nimed nii eesti, inglise kui ka
saksa keeles. Lapsed õppisid saksa keelt, minul oli võimalus õppida eesti keelt.
Eelmisel nädalal olin esimest korda mõned tunnid noortekeskuses juhendajana ka päris üksi. Helen, meie täiskohaga töötaja, oli haige. Esimesel päeval tundsin küll väikest paanikaatakki saabumas, mida küll teha, kui midagi
peaks juhtuma? No tegelikult ei juhtunud muidugi midagi
ning hirmutunne laabus üsna peagi. Olime ju tegelikult kokku leppinud, mida teha, kui peaks probleeme tekkimagi.
Tegelikult oli isegi päris hea tunne vastutada ning saada
kõigega (peaaegu) ise hakkama.
Reedel toimus meil noortekaga ekskursioon Rakveresse.
Esimene peatus oli loomade varjupaik, kus me nägime koeri-kasse, kel kodu ei ole. Peale nendega jalutamist ja paitamist suundusime mõneks tunniks bowlingut mängima ning
hiljem Haljalasse tagasi, et võtta Perepubis üks maitsev kõhutäis.
Ahjaa, reedel oli mu viimane eesti keele tund. Nüüd pean
ennast sundima ja hakkama ise õppima. Ja muidugi ei tohiks ära unustada kõike seda grammatikat.
Nädalavahetused olen veetnud Tallinnas, nautides rahulikku jõuluaega. Uisutamine ja Tallinna jõuluturg on lihtsalt
nii mõnusalt talvised. Nüüd ootan veel vaid palju uut lund,
et jõuda selle perfektse jõulutundeni

ga. Küll mitte päris õigel ajal, vaid hilissügisel, kui maainimestel rohkem aega. 22. novembril kutsusimegi kõiki külaseltsi sünnipäevast osa saama. Naised olid katnud maitsva suupistelaua. Kokku tuli 50 inimest. Igaüks sai mälestuseks omavalmistatud meenekaardi, mille kaante vahel väike pildimaterjal seltsi tegevustest läbi aastate. Peo avasõnad ütles Neidi, kes rääkis Varangu küla ajaloost ja inimestest, seltsi loomisest ja kulgemisest. Järgmisena said sõna
ja kingid üle anda Haljala Kultuuriseltsi ja Aaspere Külakoja
esindajad. Valla poolt oli kingiks suur sünnipäevatort, mille
andis üle vallavanem. Peale ametlikku osa, võttis õhtu juhtimise üle Tiia Paist, kes tantsitas rahvast akordioni ja laulude saatel südaööni. Korraldajate jaoks on suurim tunnustus ja tänu see, kui ära minnes küsitakse, millal on järgmine
üritus. Juba varsti, 26. detsembril algusega kell 17.00 on
küla jõulupidu, mängib ans. Väliharf ja külla tuleb jõuluvana.
Urve Kingumets

Tiia Paist pilliga tantsuringis.

Foto: Kairi Juhkam

Johanna Lamp
Haljala Noortekeskus
Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 24.11.2014
1. Määrati toimetulekutoetus viiele toetust vajavale isikule
kokku summas 554,80 eurot, ühekordne sotsiaaltoetus
üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
627,80 eurot ja toetus õpilaskodu kohamaksu hüvitamiseks 2014/2015 õppeaasta I poolaastal 100% tasumisele
kuuluvast summast Rakvere Ametikooli õpilastele.
2. Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslikud maksumused Haljala valla haridusasutustes 2015. aastaks.
3. Tehti volikogule ettepanek Haljala valla 2014. aasta kinnitatud eelarves investeerimistegevuste muutmiseks seoses Haljala valla tervise- ja spordipargi III etapi käigus kahe
võrkpalliväljaku rajamisega.
4. Anti kasutusluba Haljala alevikus Metsvindi tee 2 asuva
ärihoone elektriliitumisele ja toitlustushoonele.
5. Muudeti keelenõuetele mittevastavad koha-aadressid
määrates uuteks lähi-aadressideks 1Tallinn-Narva tee,
Kisuvere küla, Selja torusille 1, Essu küla, määrata uued koha-aadressid Väetiseküüni, Sauste küla, Kasesalu, Põdruse
küla, Tammispea tee 9b, Essu küla, Juuro, Vanamõis küla,
Paemäe, Varangu küla ja korrastada maaüksuse numbrid
Pargi tänava detailplaneeringu alal Essu külas.
6. Nõustuti AS Epler & Lorenz jäätmeloa muutmisega, millega taotletakse jäätmeluba ohtlike jäätmete kogumiseks
või veoks ja olmejäätmeveoks.
7. Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu nõukogu koosseisus
Lea Lehtmets, Külli Heinla ja Merike Hunt.
8. Otsustati lugeda maakonna arengustrateegia PKT tegevuskava Haljala valla prioriteetseteks tegevusteks kergliiklusteede rajamine (Haljala-Vanamõisa, Haljala-Pahnimägi)
ja Tervise- ja spordirajatiste arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas (terviserajad, krossirada).
9. Kiideti heaks Haljala valla 2015. aasta eelarve eelnõu
kogumahuga 2 802 019 eurot ja esitati eelnõu volikogule

menetlemiseks.
Vallavalitsuse istungil 03.12.2014
1. Nimetati Haljala valla 2014. aasta kultuuripreemia määramise komisjoni liikmeteks Õie Kelder, Epp Orgmets ja Leo
Aadel ning Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Marge Lepik.
2. Otsustati esitada Lääne-Virumaa aasta tegijateks Haljala
ringristmiku ala arendajad AS Mäo Invest, Neste Eesti AS ja
Sevenoil EST OÜ.
3. Tehti volikogule ettepanek kompenseerida alates 1. jaanuarist 2014.a Haljala Gümnaasiumi 1.-3. klassi õpilastele
hommikueine maksumus vallaeelarvest ja esitati vastav
eelnõu.
4. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 10
krundile rannavõrkpalli väljakute ehitamiseks.
5. Anti kasutusluba Kavastu külas Vahtra maaüksuse kaitsme nimivoolu suurendamiseks.
6. Seoses pindalade korrigeerimisega ja vajaduse äralangemisega esitati volikogule otsuse eelnõud „Haljala Vallavolikogu 16.04.2013 otsuse nr 214 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ tühistamine“ (Schönbergi tee 2), „Haljala
Vallavolikogu 19.02.2013 otsuse nr 201 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine“ (Tallinna mnt 1b) ja
„Haljala Vallavolikogu 15.04.2014 otsuse nr 32 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine“ (Aaspere küla,
Aedniku).
7. Tehti volikogule ettepanek muuta raiemäärust selliselt,
et raielubade menetlemise ja väljastamise otsustamise pädevuse läheb alates 1. jaanuarist 2015.a vallavalitsuselt üle
maakorraldajale.
8. Kinnitati alates 1. jaanuarist 2015.a Haljala Noortekeskuse lahtioleku ajad järgmiselt: esmaspäevast neljapäevani
kella 13:30 - 19:30-ni ja reedel kella 12:00 - 18.00.

9. Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala valla 20142020 arengukava Üldhariduse peatükki tekstiga „Tegevussuunad atraktiivse põhihariduse ja kvaliteetse õpikeskkonna saavutamiseks:
- üldhariduse rahastamismudelist, kodulähedase hariduse
tagamise põhimõttest ja õpilaste arvu prognoosist lähtuvate otsuste vastuvõtmine aastatel 2015-2016;
- Haljala Gümnaasiumi gümnaasiumiastme sulgemine.
Vallavalitsusel valmistada ette:
- haldusakti projekt ja vajalik dokumentatsioon gümnaasiumiosa järkjärguliseks sulgemiseks alates 2015/2016
õppeaastast;
- dokumendid Haljala Kooli lisamiseks Euroopa Liidult
rahastatavate projektide nimekirja;
- analüüs õpilasliinide ümberkorraldamise vajalikkuse kohta tulenevalt gümnaasiumiosa sulgemisest;
- võimalused õpilaste nõustamiseks ja motiveerimiseks
uues olukorras. „
ning täiendada Haljala valla prioriteetse suuna Haridus ja
noorsootöö esimese prioriteediga „Atraktiivne põhiharidus, kvaliteetne õpikeskkond“.
10. Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala valla arengukava koostamine aastani 2030 ja esitati vastav eelnõu.
11. Tehti volikogule ettepanek tõsta teenistujate II palgagrupi palgamäära kuni 1 400 euroni ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 10.12.2014
1. Kehtestati alates 1. jaanuarist 2015 Haljala Rahvamajas
tegutsevate kitarriõppe ringi, viiuliõppe ringi ja trummiõppe ringide õppetasude määraks ühe tunni (45 minutit)
eest 2,00 eurot.
2. Kiideti heaks vallavanema ja vallavalitsuse tegevusaruanne 2014 aasta II – IV kvartali kohta ning esitati infoks
volikogule.
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Ugala teatri külalisetendus „Illusionistid“ Haljala
Rahvamajas
Kolmapäeval, 14. jaanuaril kell 19.00 mängib Ugala teater Haljala Rahvamajas lavastust Illusionistid. See on helge
alatooniga südamlik lugu elust ja teatrist. Lavastaja Janek
Vadi, kunstnikuna teeb kaasa Marion Undusk. Laval näeb
2014. aastal parima meesosatäitja auhinna võitnud Peeter
Jürgensit, Marika Palmi ja lavastaja Janek Vadit ennast.
„Illusionistid“ on vaimuka dialoogi ning värvikate karakteritega komöödia, kus ühes väikeses korteris kohtuvad
noor näitekirjanik Charlotta ja vananev näitleja Kasimir.
Kuigi viimane on otsustanud näitlemisega lõpparve teha,
pakub Charlotta talle enda kirjutatud näidendis suurrolli –
Kasimir peab selles mängima Jumalat. Ilma jaatava vastuseta pole Charlotta nõus
korterist lahkuma. Käivitub
kirglik ja ennastsalgav duell,
kus põrkuvad noore näitekirjaniku naiivne usk teatrikunsti ja vana näitleja küünilisus.
Janek Vadi jaoks on see
teine lavastus, varasemalt
on ta lavastanud Ugala teatris David Mamet näidendi
„Ameerika piison“. Vadi
hindab Ahlforsi „Illusionistide“ puhul eelkõige seda,
et see on äärmiselt eluterve
huumoriga kirjutatud lugu
sõprusest, armastusest,
petmisest ja andeksandmisest. „Näidend räägib
eelkõige vajadusest elusa
ning vahetu suhtlemise
järele. Tundub, et just seda

viimast jääb meil natuke vajaka,“ lisas Vadi.
Väärika rollipagasiga näitlejat Kasimiri kehastab Ugala
lavastuses Peeter Jürgens. Tänavu oma 75. sünnipäeva tähistanud Jürgens on igati võrreldav Kasimiriga oma rollide
arvu poolest – tema nimel on Ugala teatris üle 150 rolli.
Näidendi autor Bengt Ahlfors kirjeldab Kasimiri tegelast nii:
„Ilmselt on selles tegelaskujus midagi, mis võimaldab vananevatel meesnäitlejatel ennast ära tunda. Ja kui mitte ennast, siis vähemalt oma kolleege.“
Rohkem informatsiooni etenduse kohta kodulehelt
www.ugala.ee või 433 0777.

Õnnitleme vanemaid...
Riin ja Egon Mets
Mihkel-Marten
10.11.2014

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
88
Vaike Penjam
86
Aino Kruusimägi
85
Selma Voll
83
Miralda Arge
Johannes Ruut
82
Maia Aasumets
Alfred Viiksaar
81
Milvi Aagi
75
Sulev Juurik
65
Aili Biider
Rein Kiigemägi
Tõnu Erm
Aive Õmmik
60
Ruti Tasuja
Aleksandr Beresnjov
Raivo Kiis
Anne Tamm
Aksel Miir
55
Ruth Rahkema
Aivar Saidla
Katrin Rätsep
Eda Lillakas
Alexander Liber
50
Imbi Laur

06. jaanuar
17. jaanuar
02. jaanuar
22. jaanuar
22. jaanuar
01. jaanuar
20. jaanuar
19. jaanuar
14. Jaanuar
02. jaanuar
05. jaanuar
20. jaanuar
20. Jaanuar
10. jaanuar
14. jaanuar
16. jaanuar
17. jaanuar
28. Jaanuar
02. jaanuar
02. jaanuar
09. jaanuar
17. jaanuar
26. jaanuar
14. jaanuar

Tõnis Ivask
15.07.1950 - 23.11.2014
Noor pere soovib korteri Tallinnas vahetada talu vastu.
Peab olema loomapidamisvõimalus. Võime abistada
vanemat inimest majapidamisel.
Ootame pakkumisi tel: 58036603

Linda Lukk
12.03.1927 - 26.11.2014
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Hilja Eesmäe
16.11.1922 - 30.11.2014

