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1687; 1917; 1992
Need numbrid ei ole juhuslikult ühel real. Kui neid lahti
seletada, saame teistsuguse rea – 325; 95; 20 ja siit edasi
ühendame nad kuupäevaga 5.05.2012, saame suure
pidupäeva.
Kui kool tähistab juubelit 325, siis on põhjust uhke olla.
Kui vald, meie kõigi kodukoht, tähistab sünnipäeva 95 ja
taas vaba haldusüksusena olemise 20. aastapäeva, siis on
sellel tähtsus kõigile ja kõigele, alates igast elanikust, igast
asutusest kuni iga teelõigu ja maatükini.
Juubelite kokkuviimine ühele päevale, sellele võib
läheneda mitmest aspektist, mina väldin seda tahtlikult ja
keskendun päevale endale.
Koolimaja oli vilistlastele ja endistele õpetajatele
avatud kella 14-st alates ja võttis neid väga pidulikult
vastu. 1966. aastal ehitatud majaosa kõik klassiruumid ja
pikad koridorid olid kujundatud tänaste koolilaste
kunstinäituseks. Võisime veenduda, et tase on kõrge, koolil
on, mida eksponeerida.
Kohvikuks seatud aatriumis oli üks selle päeva
tähtsamaid kohtumisi. Just seal me tundsime neid aastaid,
mis on möödunud Jaagust tänaseni, kuulates õpilaste
ettekandeid kooli ajaloost.
Minu jaoks oli sügavalt liigutav näha ühe laua taga 7-kl.
kooli 1958. aasta lennu lõpetanuid. Nemad olidki need
lapsed, kelle ette mina oma Haljala kooli esimesel
tööaastal 1956 astusin. See, et Maheda järve äärne
koolimaja, suur klassituba, mälestused, nende õpetajad,
sõprused neid veel rohkem kui pool sajandit hiljem kokku
tõi, oli südant soojendavalt armas. Väikesed Irja, Elviira,
mõlemad Helled, Kaja, poisid Rein, Tarmo, ka need, keda ei
olnud ja meist lahkunud Ester – ma mäletan teid kõiki. Ja
mida kõike me arutasime peale oma õppimise: esimesed
sputnikud, Laika kosmoses, Fiedel Castro ja Kuuba. Tänan
teid selle kohtumise eest!
Peo teine osa oli rahvamajas. Suur maja pidulisi täis.
Aktusekõne ajaloo-õpetajalt Egon Metsalt (Haljala
Keskkooli vilistlane aastast 1988) haaras kõiki ajastuid 325
aasta kestel, tõi silme ette kõik koolimajad, kooliaiad,
aastad, direktorid, õpetajad, töö, mida tehtud neis
majades. Nii südamlikult oma kooli ajaloole tagasi vaadata
saab ainult siis, kui enese juured on siinsamas Haljalas, kui

siin on koolis käinud vanaema, ema, sa ise ja kus
tänapäeval oled laste ja noorte ees nende lugupeetud
õpetaja. Tänan Sind, Egon!
Kui direktor Inge Laiv kuulutas välja selle õppeaasta
väikesed ja suured jaagud, tundus – kõik need 325 aastat
esimesest Jaagust tänaseni on mitte ainult kooli, on kogu
Haljala rahva ajalugu, milles me kõik osaleme. Õpetaja Külli
Heinla andis suure Jaagu üle Ingele ja selles oli sõnum - sinu
ja meie kõigi kätes on järgmised aastakümned.
Kooli laulusolist Sven Rannar andis kontserdil parima,
kaasaelamine sellele, millest ta laulis, oli mis võlus. Kaks
poissi, väiksem Germo Saun ja suurem Toivo Kutter
konferansjeedena ei olnud mitte ainult teadustajad, nende
esinemine oli omaette sõnum.
Aktus jätkus Haljala valla poolse osaga. Vallavanema
Leo Aadeli kõne, naabervaldade esindajate tervitused,
maavalitsuse haridus- ja kultuurijuhi Marge Lepiku kõne ja
parimad soovid koolile kui gümnaasiumile.
Ka selles osas jätkusid kohtumised. Taas oli mul rõõm
olla koos oma kunagiste teekaaslastega, 1976. aasta 8-kl.
kooli lõpetajatega, neid ära tunda ja teada saada, et
kunagisest emakeelehuvilisest tütarlapsest Merlest on
saanud Tallinna Ülikooli õppejõud, et andragoogikat õppiv
ja õpetav Andra on tegev ka Soomes. Mitte vähem ei
rõõmustanud teadmine, et on ka kodukohale truuks
jäänud noori inimesi, näiteks Evi, Terje ja Toomas. Üks
lühike hetk tõi mu juurde Laura ja Liisa. (Anna mulle
andeks, et ma Sind ära ei tundnud!)
Ei saa mainimata jätta raamatu „Hariduselu Haljalas.
Aastasada piltides“ tähtsust. Ka selle suure töö – piltide
valiku ja tekstide koostamise – tegi õpetaja Egon Mets.
Selles, et tulevad kokku eri vanuses inimesed oma
lapsepõlvekooli sünnipäevale on palju ilusat. See on
kustumatu arm kõige selle vastu, millega algab elu –
koolitee, kõigi eluteede algus. Õpetaja saab nende
kohtumiste läbi veel tagasi minna aastatesse, mis kaugele
jäänud ja tunda rõõmu – minu õpilased, minu õpetaja.
Tänan kõiki peo korraldajaid ja külalisi, endisi ja
tänaseid õpetajaid ja õpilasi! Palju õnne ja jõudu!

Õpetaja Egon Mets andis ülevaate kooli ajaloost.

Salme Heinla
Õhtu konferansjeed Germo Saun ja Toivo Kutter.

Koolikohvikus võis kohvi ja kringli kõrvale kuulata ettekandeid kooli
ajaloost, muusikapalu ja sõnavõtte. Kõik soovijad võisid jagada oma
meenutusi Haljala koolist.

Õpetaja Külli Heinla annab direktor Inge Laivile üle suure Jaagu.

Vald ja kool käivad ikka käsikäes.
Fotografeeris Maiga Parksepp

Haljala vald sai 20-aastaseks
30. aprillil 1992 kinnitati
Haljala valla omavalitsuslik
staatus. Selle päeva auks
kohtusid volikogu esimees
Margus Punane ja vallavanem
Leo Aadel vallavolikogu I
koosseisu liikmetega ning
endiste vallavanematega.
Istungile oli kutsutud ka
Haljala valla õigusi kinnitava
tunnistuse väljaandja, tollane
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees Arnold Rüütel.
Üheskoos meenutati valla
algusaastaid ja ülesehitust
ning nenditi, et valla areng on
olnud stabiilne ja jätkusuutlik.
Esimene vallavanem Hille Hansaar meenutusi jagamas.

Foto: M. Parksepp

I vallavolikogu koosseisu liikmed Edda Hiielaid, Ralf Nagel, Vendo Ellamaa, Rein
Veiert, Paul Samolberg ja esimene vallavanem Hille Hansaar. Foto: M. Parksepp
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Tänutahvel direktoritele
Seoses Haljala kooli 325. aastapäevaga avati 5. mail
tänutahvel direktoritele. Koolipere tahtis jäädvustada tubli
ja tööka koolimehe, eelmisel kevadel manalateele läinud
Henn Altmäe mälestust. Altmäe perekonna soov oli, et
tänutahvel oleks ka neile koolijuhtidele, kes viimased
aastakümned kooli edukalt arendanud: Salme Heinla, Olev
Lipp ja Kaido Kreintaal. Tänutahvel on kaunis klaastaies,
mille autoriks klaasikunstnik Riho Hütt. Tänutahvli
valmimist toetas Leader-projekt.
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Vabatahtlik Kathrini meenutus oma tegemistest Haljalas
Kathrin Stehle on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse
vabatahtlik Saksamaalt, kes on Haljalas veetnud
üheksa kuud ja valmistub nüüd koju tagasi minema.
Sõnagi eesti keelt ta siia tulles ei osanud. Vallalehe
toimetus palus Kathrinil kirjutada oma tegemistest
väike lühiülevaade. Neiu oli nõus ja lubas seda teha
lausa eesti keeles. Toimetus ei tahtnud parandada
tema kirjatüki armsaid vigu. Ja seda just seetõttu, et
näidata, kui edukalt on võimalik õppida ära eesti
keel võõralt maalt tulnul, kui vaid on tahtmist ja
pealehakkamist.
Aeg läks nii kiire!
Varsti üheksa kuud tagasi ma tulin Haljalasse teha minu
EVS (Euroopa vabatahtlik teenistus) Euroopa Noored programmist. Ma tahtsin mõne aega teist rahvas elada ja vabatahtlikku tööd teha. Tulin ka, et tutvuda uued kulturidest,
kohtest ja palju noort erinevad kohtest Euroopast.
Ma saan väga hea mõtlema kuidas esimesed päevad oli,
kui ma olen tulnud Eestisse. Kuidas see oli kui ma käisin
esimene kord poes, tööl, linnas ja alati ma ei saa aru mitte
midagi! Siis kuidas me käisime esimene nädalavahetus
meris ja kui ma õppisin ühe terve päev ütlema „Palju õnne
sünnipäevaks!“ Kõik oli väga väga põnevad. Aga pärast
mõne nädalad ja kuud kõik asjad läks lihtsamaks ja ma hakkan varsti aru saada. Ja nüüd üheksa kuud on varsti läbiuskumatu!
Kui ma vaatan tagasi, need üheksa kuud oli palju erinevad asjatega täis! Olin vabatahtliku abi lasteajas, aitasin
õpetada ja mängisin lastega. Euroopapäeva jaoks vaatasime europa kaart, kus asub Eestimaa ja kus on Saksamaa,
millise teist rahvus on Euroopas ja kus me käisime juba ja
milline lippud nad on. Koolis olin muusika ja kunsti õpetaja
abi, õpetasin flööti mängima ja tegin individuaalne kunsti
tunnid. Noortekeskuses oli minu töökodus, seal on olnud

alati midagi teist. Tegime palju erineväid käsitööd õhtutest,
alguse hakkasime palju viltimine kuni emadepäeva lillepotti maalimine. Olime ka palju erineväid kokkamis õhtutest ja tegime toitu erinevadest kohtest – muidugi Eestimaalt ja Saksamaalt, aga ka näiteks Itaaliast, Hiinast ja
Brasiliast, kui meil oli „International Week“. Käisime ka
noortekaööl Maidlas (Ida-Virumaa) ja kohtusime seal noortega Maidlast ja Kiisast (Harjumaa). Praegu jookseb ka meie
piljardi turniir – mai kuu lõpus on suur finaal!
Siis ma lähen pärast palju kõrvarõngaste tegemine,
värvimiseks piltid ja erinevades võistluses tagasi Saksamaale. Seal juba uue elus ootab mind– ma lähen siis ülikoolis edasi õppimine.
Aga ei töötanud ainult minu EVS'is. EVS on minu jaoks ka
paljude reisimine. Ma saaksin ka palju uued ja ilusad kohta
tutvuda Eestis. Ma külastasin eesti linnad aga ka erinevad
vaiksem kohte ja käisin mõne kord Lahemale. Siis ma vaatasin ka naaberriikides Eestist ja oma pealinnad.
Mulle on ka meeldinud külastada ja tutvuda erinevaid
peod ja traditsiooni Haljalas jõuluajal, vastlapäeval, sõprapäeval või jüripäeval– päevad, mis meil ei ole Saksamaalt
või päevad mis me tähistame erineväid. Näiteks vastlapäeval meil on karnevali aeg, paneme naljakalt riides ja
narripuu püsti, oli palju paraade ja pidusid ja oleme väga
hea meeles. Sõprapäeva ei ole väga oluline, mehed anna
naistele lilled, aga meil ei ole suur pidusid. Alati oli midagi
uut ja saan tutvustada huvitavad inimest. Aitäh nüüd teile,
näitada mulle teie kultuuri ja traditsioonid ja võtnud mind
mõne aega teie kogukonnas. Kahjuks ma ei saa Jaanipäeval
osaleda, aga tulen kindalt mõne päeval tagasi! Ma arvan, et
igatsen rohkem kui ainult „kohuke“ ;)
Kathrin Stehle

Tänutahvlit on võimalik oma silmaga kaeda kooli fuajees.

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi
Haljala Gümnaasium ootab 1. klassi vastuvõtu taotlusi hiljemalt 31. maiks. Kooli vastuvõtmiseks esitab 1. klassi astuja lapsevanem vormikohase taotluse, millele lisab:
1) lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel
sünnitunnistuse või -tõendi);
2) lapsevanema isikut tõendava dokumendi (lapsevanem ei
pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti
digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral);
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist;
4) lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
5) foto 3x4 cm.

Mälestuseks Haljala koolist
Haljala gümnaasiumi kantseleist on võimalus endale
mälestuseks osta järgmisi meeneid:
* Raamat Haljala koolist - "Aastasada piltides" - 10.* Kruus Haljala kiriku pildiga - 7.* Kruus Õpetaja autähise pildiga - 7.* Võtmehoidja Õpetaja autähise pildiga - 3.* Märk Õpetaja autähise pildiga - 2.* Plaat filmidega Haljala koolist tikitud ümbrises - 3.(1. film tutvustab HG õppesuundi alates aastast 2012,
2. film koosneb erinevatest kooli ürituste klippidest aastatest 2002-2012, 3. film on HG - 320.

Kirjandusring lõpetab hooaja
Kirjandusringil on seljataga tegus aasta. Oleme kord kuus
koos käinud ning arutlenud loetud raamatute üle, kohtunud huvitavate inimestega. Meenub Debora Vaarandile
pühendatud luuleõhtu, kus poetessi luulet esitasid lisaks
ringi liikmetele noored etlejad Kristi ja Greete Toming.
Kõnelesime Veera Saarest ning tema raamatutest. Tõsisematele teemadele pakkus vaheldust õhtupoolik Jüri
Tuuliku loominguga. Südamlik oli kohtumine Rutt Süvariga,
samuti vestlusring oma maakonna kirjamehe Kalju
Saaberiga.
Kui emakeelepäeval tegime kokkuvõtteid valla kirjandivõistlusest, leppisime kokku, et maikuus teeme ühise ürituse. Nii kogunesimegi 24. mai ennelõunal koolimajas, kus
meid ootas kooli raamatukogu lahke perenaine. Peagi liitusid meiega Haljala gümnaasiumi 9. klassi õpilased, kes olid
valmis saanud oma klassi omaloomingu kogumiku. Klassijuhataja Külli Heinla sõnul hakkas ta juba siis, kui lapsed 5.
klassis olid, kõrvale panema paremaid omaloomingulisi
töid. Viie aasta jooksul kogunes neid parasjagu niipalju, et
tekkis mõte oma klassi raamatust. Kogumiku koostamisel
lähtuti põhimõttest, et esindatud saaksid kõik õpilased
vähemalt ühe tööga, paremate sõnaseadjate töid on raa-

matus muidugi rohkem. Pildid joonistas samuti 9. klassi
õpilane Katrin Plaado. Et noored saaksid oma kogumiku
välja anda, oli vaja raha paljundamiseks ja köitmiseks. Selleks kirjutasid Kristi Toming ja Kelly Vask projekti Noorte
Omaalgatuse Fondile ning projekt sai heakskiidu.
Õpilased esitasid meile oma luuletusi loodusest, kodust
ja kodumaast, sõprusest ja armastusest. Õnn, raha, terved
eluviisid, kool ja õpetaja – need on teemad, mis on noori
köitnud ning kirjutama kutsunud. Et selles klassis on ka
musikaalseid lapsi, siis õpetaja Viivi Vooranna toetusel lõid
oma lauludega toreda meeleolu Elis Emma Ranne, Kelly
Vask ja Aleks Strazdin.
Pärast jalutasime koolimajas ning vaatasime õpilaste
kunstinäitusi, mis kooli juubeliga seoses üles pandi. Algklasside maja kahes pikas koridoris jalutades võib nautida
nelja aastaaega: just nii on näitus üles ehitatud – kevadepiltide juurest jõuab talve, et teisel korrusel jalutada sügisest suvesse.
Selline eri põlvkondi ühendav ettevõtmine on tore ja
südamlik ning annab lootust ka edaspidiseks koostööks.
Kirjandusring

Täname Haljala Kooli 325. juubeliürituse ettevalmistajaid ja korraldajaid
A.H.Tammsaare on öelnud: “Inimesed armastavad häid
mälestusi, meie kõik armastame neid …“. Kõik, kes käisid
Haljala Kooli 325. aastapäevaga seotud üritustel, on kindlasti mõne hea mälestuse võrra rikkamad. Et aga üritused
õigel ajal ja edukalt toimuma saaks, oli vaja päris paljude
inimeste head tahet. Täname südamest kõiki kaasalööjaid!
INGE LAIV- teostas ja avas koolimajas direktorite tänutahvli, juubeliürituste eestvedaja;
MERLI LEMBER- pani kirja kõik koolimajja saabunud külalised ja vilistlased, valis õpilaste töid näitustele;
ENE PALO- pani kirja kõik rahvamajja saabunud külalised
ja vilistlased, valis õpilaste töid näitustele, vastutas õpilaste muusikaliste tervituste eest;
AILI BIIDER- hoolitses külalisteraamatu sissekannete eest
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Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1200
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

KÜLLI HEINLA- kogus lugusid, toimetas ja andis välja kooli
almanahhi, koolikohviku idee autor;
MAARJA OKK- kogus lugusid, toimetas ja andis välja kooli
almanahhi;
ÕNNELA LEMBKE- korraldas registreerimistoimkonna
tööd, valis õpilaste töid näitustele;
REET MARKIN- süstematiseeris materjali ja koostas
Haljala kooli ajajoone, korraldas õpilastele viktoriini;
INGRID MÄEMETS- korraldas õpilastele viktoriini;
ENE MARTMA- toimetas koolikohvikus ja hoolitses õpetajate suupistete eest;
EGON METS- toimetas, andis välja ja esitles raamatut
“Hariduselu Haljalas. Aastasada piltides“, korraldas õpilastele kõnevõistluse, esines aktusel päevakohase kõnega
KRISTA HÜTSI- tikkis DVD ümbrised, valis õpilaste töid
näitustele;
JÜRI SIMKIN- valmistas kooli juubelitemplid, valis õpilaste
töid näitustele;
TIINA PIHLAK- DVD ja raamatute müüja rahvamajas;
TIINA RANNAR- meeleolulooja koolikohvikus;
TIIA SAAR- korraldas teenindust koolikohvikus;
MERLE VAREK- valis õpilaste töid näitustele, pani üles ja
kujundas näituse „Aastaring“ koolimajas;
MALLE VEIERT- juubeliaktuse korraldaja ja vastutaja, valis
õpilaste töid näitustele;
VIIVI VOORAND- vastutas muusikaliste tervituste eest

juubeliüritustel, omaloomingukonkursi korraldamine;
AHTI BACHBLUM- muusikaline juht aktusel, omaloomingukonkursi korraldamine;
EVELY PRESS- vilistlastele klienditeeninduse näitlik tundkokteilide valmistamine;
GREETE TOMING- kirjutas projekte, korraldas vilistlaste
pildistamist, reklaam facebookis;
KAIDO KUKK- vastutas esitluste ja projektsioonitehnika
eest koolimajas ja aktusel;
MAIGA PARKSEPP- korraldas konkursse, valmistas ette
näitusi ja slaidiesitlusi, fotografeeris juubeliüritustel;
VIIVI SAAR- juubeliürituste varustaja, kogu juubeli majanduse korraldaja;
ERJA NÕMME- abistas näituste ülespanekul ja kaunistas
koolimaja;
ÜLLE LEHARI- organiseeris kooli juubeliürituse
ettevalmistusi, kutsus kokku külalisi …, DVD ja raamatute
müüja rahvamajas;
VALTER SALL- tegi kõik vajalikud remonditööd, valmistas
ette koolikohviku ruumi;
KRISTEL STRAZDIN- puude istutamise korraldaja.
Täname koostööpartnereid:
Margus Punane, Leo Aadel, Martti Samolberg, Lembit
Kirsipu, Ahti Järve, Mare Sikkut, Avo Seidelberg, Hallan
Kivisaar, Ain Liiva , Taavi Lehari, Reivo Maasik.
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Haljala aleviku
veemajandusprojekti
reoveepuhasti ehitushange

Töine kevade algus Varangul
Varangu Külaseltsi loomisest alates on igal kevadel korraldatud talguid. Esialgu korrastati ainult Varangu parki, hiljem seoses seltsimaja valmimisega lisandusid ka maja
ümbruse hooldustööd ja küttepuude saagimine, lõhkumine, ladumine. Nende töödega tehti algust ka tänavu varakevadel. Varangu Jahiseltsi liikmed käisid puid lõhkumas,
meie naised ladusid. Seltsimaja juurde on istutatud lilli ja
korrastatud kiviktaimlat.
Ametlikult väljakuulutatud talgupäev toimus tänavu 28.
aprillil. Talgulisi oli kokku 22. Naised riisusid parki, mehed
laadisid eelnevalt juppideks saetud puid traktorile, mis
veeti seltsimaja juurde.
Peale tublit tööd järgnes talgusupi söömine. Sellega ei
ole tööd aga veel kaugeltki lõppenud. Puud vajavad ladumist, park ja seltsimaja ümbrus aga suve läbi niitmist. Eks
kevad ja suvi ongi rohkem kohustuste aeg, et talvel saaks
panustada tubastele üritustele ja meelelahutusele.
Suur tänu kõikidele seltsi liikmetele ja külaelanikele, kes
on aega leidnud seltsi töödes-tegemistes kaasa lüüa. Paraku on osalejad ikka ühed ja samad inimesed. Teistele vähemaktiivsematele tahame meelde tuletada, et tundke ikka
huvi, kas on abi vaja, sest iga kätepaar on oodatud.
Ilusat suve kõigile ja kohtumiseni Varangu pargis jaanitulel 22. juunil.

Riigihanke Haljala aleviku ÜF veemajandusprojekti reoveepuhasti ehitus, Osa 1 ja Osa 2 laekus tähtaegselt ehk
14.05.2012 kella 13.00-ks 5 pakkumust. Nendest 5
pakkumist esitati Haljala reoveepuhasti ehituseks ja 1
pakkumus Osa 2, mis hõlmas olemasoleva reoveepuhasti
lammutamist. Haljala reoveepuhasti ehitamiseks esitasid
pakkumuse: Nordecon AS, Skanska EMV AS, Viimsi
Keevitus AS, Harju Ehitus AS ja ühispakkumuse esitasid
Merko Infra AS, Merko Ehitus AS ja Terrat AS.
Esitatud ehituspakkumused jäid vahemikku 2,8-3,7
miljonit eurot ilma km-ta ja lammutuspakkumuse maksumus oli ca 300 000 eurot ilma km-ta. Kõik esitatud pakkumused ületasid oluliselt eeldatavat maksumust. Olemasoleva reoveepuhasti lammutamiseks esitas ainsana pakkumuse Nordecon AS. Peale pakkumiste avamise protokolli
vormistamist, alustatakse vastavaks tunnistamise ja kvalifitseerimise toimingutega ja eeldatavalt jõutakse parima
pakkuja välja kuulutamiseni lähima 2-3 nädala jooksul.
Marko Teiva
majandusspetsialist

Urve Kingumets, Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Talgud Aasperes

Haljala vald sai 2 elektriautot
Silberauto Eesti AS Rakvere esindus andis eelmisel nädalal
vallale üle 2 sinist elektriautot. Need olid Haljala
vallavalitsusele eraldatud Mitshubishi i-MiEV mudelid,
mille võtsid vastu vallavanem ning sotsiaalosakonna
töötajad.
Sõiduauto on hääletu, tema
teelpüsivus on hea ning sõiduomadustelt täiesti sarnane tavaautoga. Oluliseks erinevuseks
võrreldes tavaautoga on tema
hääletu käivitamine ja liikumine.
Rahvarohkemates kohtades on
võimalik turvalisuse eesmärgil
sisse lülitada nn automootori
hääle simulaator. Neljaukseline
auto on mõeldud maksimaalselt
nelja inimese vedamiseks. Auto
väikesed gabariidid ja suur manööverdamisvõime on just need, mida
pisikeste vahemaade ja paljude
peatuskohtade külastamisel vaja.
Auto on varustatud näidikuga,
mis annab täpse info maksimaalsest vahemaast, mida enne
järgmist laadimist võimalik läbida.
Pideva laadimise tarbeks on igale
elektriautole vallamaja ette ja
garaaži paigaldatud laadimis-
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punktid ning üleriigilised kiirlaadimiskohad, millest
lähemad asuvad Rakveres ja Võsul.
Leo Aadel, vallavanem

Laupäeval, 12. mail toimusid Aaspere Külakoja talgud. Eks
selle kuupäeva valimisega ole alati raskusi, kuna kõigile
sobivat aega on raske, et mitte öelda võimatu, leida. Ka ilm
oli väga tuuline ja ei olnud meie ettevõtmisele toeks. Siiski
tuli kokku 9 inimest, kes trotsisid tuult ja olid täis teotahet.
Tänu neile sai vajalik töö tehtud ja väljateenitud supp
söödud. Aitäh!
MTÜ Aaspere Külakoda
Aaspere Külakoja jaanituli on sellel aastal 16. juunil kell
20.00. Esineb ansambel HOLLARII, mänge ja võistlusi viib
läbi õhtujuht.
MTÜ Aaspere Külakoda

Suvel ei põle Haljala vallas
tänavavalgustus
Haljala vallas rajatud tänavavalgustuse puhul puudub enamusel objektidel võimalus tänavavalgustuse kellaajaliseks
reguleerimiseks. Seega on suveperioodil tänavavalgustusele kuluvad summad suhteliselt suured.
9. mail andis Haljala vallavalitsus korralduse lülitada
suveperioodiks, 14. maist kuni 03. augustini 2012. a, välja
tänavavalgustus Haljala alevikus ning Aaspere ja Essu
külas.
Kes tunneb, et tema õigusi on rikutud, võib esitada
kaebuse Tartu Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.04.2012:
1. Määrati toimetulekutoetused kolmeteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 2572 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule
kokku summas 497,07 eurot.
2. Määrati sotsiaaltoetus toidukulude hüvitamiseks kahele
Haljala Lasteaia Pesapuu toetust vajavale lapsele.
3. Määrati sünnitoetus kahele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
4. Määrati matusetoetus kahele isikule.
5. Määrati hooldus ühele toetust vajavale isikule.
6. Väljastati raieluba puude raideks Võsu mnt 18 kinnistul ja
seoses kõnnitee ehitusega 44 lehtpuu langetamiseks
Haljala alevikus Võsu mnt ääres.
7. Väljastati projekteerimistingimused Kandle külas 10kV
õhuliini rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
8. Kehtestati OÜ Head ja Haljala Vallavalitsuse koostöös
valminud Kisuvere külas asuva Kaalu maaüksuse ja
Lihulõpe külas asuva Kiilu maaüksuse detailplaneering .
9. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala
aleviku tiikide seisundi parandamine ja eutrofeerumise
tõkestamine tiikide niitmisega 2012-2013“.
10. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala valla haljastute hooldus 2012“ OÜ
Kinnisvarateenindus poolt esitatud pakkumus.
11. Lükati tagasi lihtmenetlusega riigihankele „Haljala
vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT hooldusteenus“
esitatud pakkumus, kuna pakkumus ei olnud sellise hinnaga otstarbekas.
12. Eraldati vallaeelarve reservfondist Osaühingule

Coramy tegevustoetusena 700 eurot Haljala valla keskusest kaugemal asuvate külade elanikke teenindava
kauplusauto käigushoidmise kulude katmiseks.
13. Seoses uue Haljala valla hankekorra kehtestamisega
alates 23.04.2012. a moodustati vallavalitsuse poolt
korraldatavate hankemenetlusega seotud toimingute
teostamiseks komisjon koosseisus: vallavanem Leo Aadel,
finantsnõunik Õie Kelder, jurist Urmas Punga, majandusspetsialist Marko Teiva ja ehitus- ja planeerimisspetsialist
Olev Karu.
14. Vabastati korraldatud jäätmeveost üksteist kinnistut,
võimaldati perioodiline mitteliitumine kahekümne kuuele
kinnistule ja lubati üheksa ühise jäätmemahuti kasutamist.
Vallavalitsuse istungil 02.05.2012:
1. Määrati Haljala alevikus ja Võle külas asuvale erateele, nr
1903247, nimeks Pondri tee, Haljala alevikus Võsu mnt 53b
kinnistul, katastritunnus 19002:001:0460, asuvale erateele
nr 1903246, milline algab Võsu maanteelt ja kulgeb mööda
Võsu mnt 53b kinnistut nimeks Männi tee ja Haljala
alevikus riigimaanteele 17174 Liiguste-Põdruse tee jäävale
liikluspinnale alates Tallinna mnt, Rakvere mnt ja Võsu mnt
ristist kuni Haljala aleviku lõpuni nimeks Schönbergi tee.
2. Väljastati projekteerimistingimused tuuleelektrigeneraatori ehitamise ja paigaldamise projekti koostamiseks Välja kinnistule, Kärmu külas ja Vanamõisa külas
puidutöökoja elektriliitumisprojekti koostamiseks.
3. Vabastati korraldatud jäätmeveost üheksa kinnistut, võimaldati perioodiline mitteliitumine neljale kinnistule, lubati kolm ühise jäätmemahuti kasutamist ja üheksa kinnistu

osas jäeti esitatud taotlused rahuldamata.
Vallavalitsuse istungil 09.05.2012:
1. Kinnitati AS-i Haljala Soojus 2011.a majandusaasta aruanne, nimetati AS-i Haljala Soojus 2012.a majandusaasta
aruande auditeerijaks vandeaudiitor Merike Kiisk ja
määrati AS-i Haljala Soojus nõukogu liikmete tasud.
2. Esitati Haljala valla 2011 majandusaasta aruanne audiitorile järeldusotsuse saamiseks.
3. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankel „Haljala „Võsu maantee kergliiklustee välisvalgustuse rajamine“ AS RITO Elektritööd poolt esitatud pakkumus.
4. Otsustati lülitada suveperioodiks, 14. maist kuni 03.
augustini 2012.a, välja tänavavalgustus Haljala alevikus
ning Aaspere ja Essu külas.
5. Väljastati raieluba ühe kase langetamiseks Rakvere mnt
7 kinnistul ja kolme hariliku saare langetamiseks Essu
külas, Pargi tn 1 kinnistul.
6. Eraldati vallaeelarve reservfondist 3800,40 eurot
projekti Ühisüritus „Kodanikuaasta programm - Mina elan
siin" raames valmiva salvestuse eest tasumiseks.
7. Tehti volikogule ettepanek Haljala Gümnaasiumi põhimääruse muutmiseks seoses õpilaskodu avamisega
01.septembrist 2012.
8. Määrati matusetoetus kahele isikule.
9. Vabastati korraldatud jäätmeveost kümme kinnistut,
võimaldati perioodiline mitteliitumine kahekümne üheksale kinnistule, lubati kolm ühise jäätmemahuti kasutamist ja
nelja kinnistu osas esitatud taotlused jäeti rahuldamata.
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Haljala Valla Sõnumid

Mai 2012

Uued vallakodanikud said sünnitõendid
Need silmad, see nina ja
väikesed sõrmed
ja nahk, mis on maailma
hellusest õrnem,
see hääl, mis teeb säravaks
ilma halli,
see pisike kullake –
kallimast kallim.
12. mail kogunesid taas Haljala Rahvamajja vastsündinud vallakodanikud koos
vanematega, keda olid
tervitama tulnud Haljala
vallavanem Leo Aadel ja
Haljala Lasteaed Pesapuu
väikesed ja suured laululapsed.
Pered said valla poolt
kingituseks sünnitõendi ja
lasteraamatu.
2012. aasta esimesel
poolel on Haljala vallas
sündinud 12 last, kellest 9
on poisid ja 3 tüdrukud.
Merje Mitt
Haljala valla uued kodanikud koos vanematega.

Haljala lapsed laulsid võidu
Käesoleva aasta laste lauluvõistlusest 12. mail võttis osa
44 laululast, kes võistlesid viies erinevas vanuserühmas.
Žürii kooseisus Merle Eberhart, Inge Rahkema, Eva
Samolberg ja Leo Aadel valisid ka seekord välja parimad
lauljad :
2–4 aastased: Teist aastat järjest tuli võitjaks Nele Limberg.
5–7 aastesed: Võitjaks tuli Heleri Tamberg, kes laulis kelmika laulu „Poisid, poisid vaadake te ette“. Ergutuspreemiad
said Miia Vask ja Trinity-Ly Tomel.
8–10 aastased. Selles vanuserühmas oli kõige rohkem lauljaid, kokku 17 last. Žürii valis välja eraldi parima tüdruku ja
poisi. Tütarlaste arvestuses sai kõrgeima koha Katariina
Siilak lauluga „Köögiooper“. Ergutuspreemia võitsid Rahel
Raudsepp ja Regina Prihodko.
Poiste arvestuses oli kõige parem laulumees Andry Sten
Tüvi, kes võlus žüriid oma julge esinemisoskuse ja kõlava
häälega. Ergutuspreemia said veel Germo Saun ja Jan Erik
Tamm.
11–13 aastased: Vanuserühma võitis Sven Rannar. Ergutuspreemia pälvis Arabella Starzdin.
14–16 aastased: Kõige vanemate laululaste arvestuses
andis žürii kõrgema koha Elis Emma Rannele, kes sai
auhinnaks Haljala Lions Clubi poolt välja pandud 50 eurot.
Ergutuspreemiad said Kelly Vask ja Sander Aleks Paavo.
Pealtvaatajad said valida oma lemmiku ja 2012. aasta
lauluvõistluse publiku poolehoiu pälvis Bert Saun.
Suured tänud žüriile ja juhendajatele. Suur, suur tänu ka
kõikidele headele sõpradele, kes toetasid laste lauluvõistlust ning aitasid laululastele auhindu muretseda.
Aitäh teile, Inge Rahkema, Jaan Meerits, Viru Õlu, Halver
Puit, Baltic Fibres, Lions Club Haljala, Haljala vallavalitsus,
Rakvere Teater.
Rahvamaja

Haljala
Gümnaasiumi
lõpuaktused
Haljala Gümnaasiumi 2011/2012. õppeaasta lõpuaktused
toimuvad 22. juunil 2012 Haljala Rahvamajas:
põhikooli aktus kell 14.00
gümnaasiumi aktus kell 17.00

5-etapiline rattaralli
Toimunud on kuupäevade muudatused. Etapid
toimuvad järgnevatel kuupäevadel:
1. etapp - HALJALA RAHVAMAJA 20. MAI
2. etapp - VARANGU KÜLASELTS 17. JUUNI
3. etapp - AUKÜLA BUSSIJAAM 22. JUULI
(KUUPÄEVA MUUDATUS!)
4. etapp - AASPERE KÜLAKODA 12. AUGUST
(KUUPÄEVA MUUDATUS!)
5. etapp - HALJALA RAHVAMAJA 2. SEPTEMBER
Kohtumiseni rattarallil!

Foto: M. Mitt

Õnnitleme vanemaid...
Dominik Jõesaar

14.04.2012

... ja sünnipäevalapsi!

8-10 aastaste vanuserühma võitja Katariina Siilak on võimeline
ka ise oma laulu klaveril saatma.
Foto: M. Parksepp

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
JUUNI
01.06. 17.00. Lastekaitsepäev. Põnevad võistlused,
batuut
01.06. 18.00. Lastekaitsepäeva rattaralli
01-03.06. Tantsurühm Segapidi Lätis
04.06. 10.00. Doonoripäev
05.05. Maapäev - EMOLi üldkoosolek
22.06. 14.00. Põhikooli lõpuaktus
22.06. 17.00. Gümnaasiumi lõpuaktus
22.06. 20.00. Haljala jaaniõhtu

94
Stella Tamm
92
Voldemar Pahkla
89
Ilse Kiviberg
85
Johannes Arikainen
84
Vaike Vaher
Ada Plunt
Galina Perova
82
Helvi Länts
81
Vilma Kivja
80
Ester Penjam
75
Leena Lüüs
Virve Bachaus
Silvi Elm
70
Valentin Tasa
65
Reet Aldur
Maret Tasa
Reino Ridal
60
Gennadi Karsukov
Erika Jõeäär
Meeli Nõlvak
Ilvi Suvorova
55
Astrid Pipenberg
Aivar Reinman
Valve Juhanson
50
Ilmar Jõe
Erik Keskküla
Tiit Toming

15. juuni

Aaviku

14. juuni

Essu

25. juuni

Varangu

24. juuni

Aaspere

03. juuni
09. juuni
12. juuni

Lihulõpe
Haljala
Põdruse

11. juuni

Idavere

27. juuni

Haljala

16. juuni

Essu

13. juuni
25. juuni
28. juuni

Haljala
Lihulõpe
Haljala

06. juuni

Auküla

13. juuni
27. juuni
28. juuni

Kandle
Auküla
Lihulõpe

12. juuni
16. juuni
30. juuni
30. juuni

Aaspere
Kärmu
Aasu
Põdruse

02. juuni
28. juuni
30. juuni

Haljala
Haljala
Haljala

05. juuni
13. juuni
18. juuni

Haljala
Aaspere
Auküla

Joosep Eit
20.11.1934 - 26.04.2012

Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud
... ...
on
lahkunud

Silvi Kuzma
18.11.1937 - 26.04.2012

