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Haljalas ehitati lumelinna
8. jaanuaril ennelõunal käis Haljala rahvamaja esisel platsil
vilgas tegevus - ehitati lumelinna. Kokku oli ehitamas 10 seltskonda. Vallavanem pakkus välja teemaks Haljala kihelkond,
kuid kes soovis, võis ka väljaspool etteantud teemat ehitada.
Peale ehitamist on Haljala kihelkond rikkam mitme huvitava
lumelooma, kindluse, vulkaani, laeva ja teiste. asjade poolest.
Suur tänu Eleksi meestele, kes lumehunnikud kokku
lükkasid, grillmeister Tiit Tomingale ja kõigile, kes kaasa aitasid.

Igas korralikus (lume)linnas lehvib ka lipp
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Rasmus ja Risto - Haljala kinomehed
„Nagu neid kinomehi Haljalas
veel vähe oleks!“ võib lugeja
pealkirja nähes ohata. Õigus ta
on, kuid selles loos on tegu
sootuks teistsuguste meestega – Risto Rätsep ja Rasmus
Mägi on tõsised ja tegusad
tudengid, kes jõulude eel taaskäivitasid Haljalas kino. Kino
näitamine ei ole nende esimene ühine äriprojekt, suve
lõpus avasid poisid hooajaliselt Tallinnas Saku Suurhalli
ees näiteks autopesula.
Miks kino ja just Haljalas?
Patriotism? „Ka seda,“ arvab
Rasmus. „Haljalas ei ole
noortel midagi teha. Samas on
olemas suur ja ilus saal.“

Toimus Haljala noorkotkaste
esimene talvelaager
Sügisest alates tegutsevad ka Haljalas noorkotkad ja
kodutütred. Esimene talvelaager toimus 17.-18. detsembril
Vihula jahimajas. Noorkotkad said lasta püssi, viisid metsaelanikele süüa, mis kodunt kaasa oli võetud, ja majas toimusid
huvitavad üritused. Õhtul joonistasime oma hirmud paberile ja
panime need laekaga koos kaminasse. Meie hirmud leidsid
otsa kaminas põledes.
Kaasas oli tore onu Urmas Kaitseliidust, kelle käe all sai
püssist lasta ja kes teadis metsas kohti, kuhu loomadele süüa
panna. Maitsva söögi eest suur tänu Naiskodukaitse esinaise
Urvele, kes hoolitses meie kõhu eest ja oli ka meie bussijuht.
Õhtul valmistasime huvitavaid võileibu, mida sõime peale
pidulikku koondust. Pidulik koondus on noorkotkale tähtis
üritus, sellel päeval saab ta kätte oma pileti, mis kinnitab
noorkotkaks olemist. Koonduse eest täname meie noorkotkaste Rakvere instruktorit
Hannes Reinomägi, ilma
temata ei toimu selliseid
toredaid laagreid. Pidulikul
koondusel käis ka külas
Haljala vallavanem Leo
Aadel.
Lastele laager meeldis ja
suureks sooviks oli juba
järgmisse laagrisse minek.
Suurim tänu Sulle, Alar
Randoja, selle eest, et lubasid
Haljala noorkotkastel oma
kahepäevast talvelaagrit läbi
viia Vihula jahimajas. Täname
ka OÜ Karveliisa, kes muretses noorkotkastele talveNoorkotkas Pärt kaitseliidu varusmütsid.
Kui tahad meiega ühineda, siis tuses, milles liikumine niisama
kerge ei olegi.
helista telefonil 555 64032.
Eha Keskküla, rühmajuht

Haljala Valla Sõnumid said
venna
Möödunud aasta lõpus tuli ilmale Auküla häälekandja Auväärt
Värk esmanumber. „Auküla ajakirjandus on sõltumatu, kuna
Aukülas ei ole oligarhe, kes võiksid meediat omakasu huvides
kasutada. Kui ajakirjandus kritiseerib konkreetseid ametnikke,
siis ei hakka need ametnikud ennast õigustama ega süüdista
ajakirjanikke kellegi tellimuse täitmises või ebaobjektiivsuses,
vaid astuvad ise tagasi. Ja mitte sellepärast, et nad oleksid
uskumatult ausad, vaid sellepärast, et Auküla ühiskonnas
valitseb selline õhkkond ja selline suhtumine trükisõnasse,”
vahendab häälekandja reporter Lauda Leida. Lehega saavad
kõik huvilised tutvuda Haljala valla kodulehel www.haljala.ee.
Kuna tegu on esmanumbriga, jääme pikisilmi ootama järgmist.

Esietendus rahvamaja näiteringi etendus „Marionettnukud”
Uue aasta esimesel päeval esietendus Haljala rahvamaja
näiteringi järjekordne etendus pealkirjaga “Marionettnukud”,
mille on kirjutanud Tiia Selli. „Marionettnukud” on tükk rahast
ning selle võimust inimese üle. Oli ju ka õhtu teemaks raha hüvasti kroon.
Õhtu jätkus meeleoluka peoga ansambli Ansambel
muusika saatel
Järgmine kord mängitakse „Marionettnukke” rahvamaja
kevadkontserdil 19. märtsil ja Lääne-Viru harrastusteatrite
päeval 17. aprillil Kundas.

Aeg, mil saal on puupüsti täis, ei ole poiste arvates kaugel „Tulevad rahad,
tuleb tehnika ja kvaliteet, siis tulevad ka inimesed. Ega popcorn ja coca-cola
ka tulemata ei jää - see oleks poolik lahendus,” on poisid kindlad.

Filmi pealepanek tundub kõrvalvaatajale nagu õmblusmasinale niidi
panek, millega Rasmus (pildil) kindlasti hätta ei jääks.

Konkurentsi poisid ei karda,
pigem vastupidi. „Rakveres on
väike saal ja kõvad pingid ja
Tapa on lihtsalt Tapa, meie
jaoks kauge,“ arvab Risto.
Kinoalased teadmised on
tulnud tegemise käigus. Algatuseks on poisid kino käivitamisse pannud sisse oma raha,
edasi tulevad juba suuremad
projektid, mille käigus loodetakse saada tipptehnika.
Rahvas on kino hästi vastu
võtnud ja publiku üle poisid ei
nurise. Risto sõnul ei oleks
m i n g i i m e , ku i ü k s ko r d
Tallinnast siia kinno käima
hakatakse.
Tänu vallaga sõlmitud

lepingule, mis laseb poistel
kino näidata ilma renti maksmata, tullakse praegu otsotsaga välja. Kui aga projektid
läbi lähevad ja kinohuvilisi ka
mujalt saabuma hakkab, on
poistel hoopis suuremad plaanid. Lisaks kinole on plaanis
siia tuua ka erinevaid artiste,
näiteks Tanel Padar.
„Haljala on kuidagi igalt
poolt välja jäänud, ometi on
asukoht väga hea,“ arutleb
Risto, kes ise esimest hooaega
ka vallavolikogus kaasa räägib.
Nii on tema plaanid viia Haljala
peagi kaardile. Esimesed sammud selleks on juba tehtud.
Kohtume kinos!

Külaseltside aastalõpp möödus Mina arvan nii!
Alates 15. jaanuarist kehtib Eestis ainsa maksevahendina
tegusalt
euro. Küsisime Haljala elanikelt: 1. Palju maksab liiter

Varangu külaseltsis toimus traditsioonilise jõulupeo asemel
stiilne nääripidu, kus oli osalejaid igas vanuses. Peol oli nõukaaegset näärihõngu nii saali kaunistuses, peoliste riietuses kui ka
sõnas ja laulus. Kinke jagasid näärivana ja Snegurotška, tantsuks
mängis ühemeheansambel.
31. detsembril oli seltsimajas Varangu noorte aastavahetuspidu. Uus aasta saabus ilutulestikuga ja pidu jätkus
varaste hommikutundideni.
Uue aasta, mis on Haljala kihelkonna aasta, üritustesse tahab
ka Varangu Külaselts anda oma panuse ja ootab külaelanike
aktiivset osavõttu kogu selle aasta töödest, tegemistest.
Urve Kingumets, Varangu haruraamatukogu hoidja
Aaspere Külakojas algasid jõulud 1. advendipühapäeval. Tuldi
kokku südapäeval, sest külavaheteed on kottpimedad, mida ei
tee valgemaks jõulutunne ega advendituluke. Hubaselt soojas
toas oli kaetud kohvilaud. Välja oli pandud raamatud Iisraelist
ning Kaia jagas värsked reisimuljed sellest Pühast Maast. Kõik said
oma küünlale tule Jeesuse hauakirikus õnnistatud ja pühamas
paigas süüdatud küünlalt, et sellega süüdata oma kodus
jõuluküünlad.
29. detsembril tuldi jälle külakotta – lihtsalt niisama kuulama,
kuidas naabril pühad on läinud ja rääkima, kuidas ennevanasti
jõule peeti. Igaüks tõi kaasa veidi kohvikõrvast, Inga pakkus
ahjust võetud särisevaid verivorste ja omatehtu kõrvitsasalatit.
Reeda punaste pükstega sobis päkapikumüts hästi ja kuuse alla
peidetud pakikesed said luuletuse vastu omaniku.
Kaia Kaljuvee, Aaspere Külaseltsist
Essu külaseltsis peeti 6. jaanuaril slaavi jõule. Vaatamata
tugevale tuisule, mis sellel õhtul Eestimaad tabas, oli kohale
tulnud seitse inimest ja pidu sai slaavilikult peetud.
Aastavahetusel pidasid noored oma pidu, mis on juba
traditsiooniks kujunenud.
Krista Hütsi, Essu Külaseltsi esinaine

piima? 2. Kuidas olete rahul meie uue rahaga?
Erja 49, koolitöötaja
1. Ostan üle päeva piima, aga ei teagi täpselt.
Arvan, et kusagil 67 senti.
2. Pean sellega leppima, aga ei meeldi. See on
veel võõras.

Helbe 72, pensionär
1. Oli 8.80, mis ta siis nüüd on? Minu pea seda
kohe küll ei ütle, palju see nüüd eurodes on.
2. Nii ta tuli ja peame sellega läbi ajama. Raha
on raha. Vähem on teda nüüd.

Andres 48, põllumajandustöötaja
1. Ei osta poest piima, saame farmist. Ei oskagi
öelda, kui enne oli ehk 6 krooni, mis ta siis nüüd
võib olla.
2. Alguses on ikka harjumatu, rahad on nii
väikesed, palju sente.
Merille 15,
õpilane
1. Eurodes
või!? Ei tea,
ehk 57 senti?
2. Tavaline
asi, arvud
ainult muutusid. Hea ikka, et tuli, sest parem on näiteks reisida, kui on
ühine raha, ei pea vahetama.

Diana 23,
lapsega
kodus
1. Kas äkki
30-40 senti?
2. Mis tast
ikka arvata.
Raha nagu raha ikka. Arvutama peab ainult.
Küsitlesid Martin Vendla ja
Keir Mei
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Valla tänavune eelarve on
vastu võetud
Haljala valla 2011.aasta eelarve kinnitati volikogu 18. jaanuari
istungil. Eelarve kogumaht moodustab 2 424 825 eurot.
Eelarve tulude maht moodustab kokku 2 271 409 eurot.
Suurimaks tululiigiks on laekumine maksudest – füüsiliste
isikute tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust. Järgmise
suurema tululiigi moodustavad toetused ehk riigipoolsed
eraldised. Eraldistest kaetakse õpetajate palga ja koolituse
kulud, samuti õpilaste toitlustamiskulud põhikooli osas ja
õppevahendite soetamise kulud. Riik toetab ka avalikus
kasutuses olevate teede korrashoidu, kokku 31 955 euro
ulatuses. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab Haljala
lasteaia rekonstrueerimist ja Keskkonnainvesteeringute Keskus
endisesse abikomando hoonesse jäätmejaama rajamist.
Eelarve kulude maht moodustab 2 335 349 eurot. Eelarve
tegevuskuludes on suurendatud personalikulusid, et maksta
kõigile valla asutuste töötajatele palka 2009. aasta tasemel.
2010. aastal vähendati asutuste töötajate palkasid võrreldes
2009. aastaga ca 10 % ulatuses. Alates 3. jaanuarist osutab
lasteaias toitlustamisteenust Haljala vald. Lasteaia töötajate
koosseisus on loodud koka ametikoht ja läbi vallaeelarve
toimub toiduainete ostmine ja muude toitlustamisega seotud
kulude katmine. Toitlustamiskulude katmine vanemate poolt
käib läbi eelarve tulude ja selleks on eelarvesse planeeritud 28
760 eurot.
Eelarve majandamiskuludega kaetakse valla asutuste ja
tegevuste majandamisega seotud kulud (hoonete kütmine,
elekter, korrashoid, bürookulud, sõidukite ülalpidamise kulud
jms). Eelarvet on pingestanud vallateede korrashoiuga seotud
kulud. 2010. aasta detsembrikuu lumetormide kulud kaeti juba
2011. aasta eelarvest ja kokku moodustasid need 54 964 eurot
(860 000 krooni). Vallavalitsus on edastanud andmed LääneViru Omavalitsuste Liidule, et koostöös teiste omavalitsustega
avaldada survet Vabariigi Valitsusele täiendavate vahendite
eraldamiseks seoses detsembritormidega.
Planeeritavate investeeringute maht moodustab valla
eelarves 292 479 eurot (ca 4,5 miljonit krooni). Suurimad
investeeringud on planeeritud jäätmejaama rajamiseks (ca 1
miljon krooni) ja Haljala lasteaia rekonstrueerimisprojekti
lõpetamiseks (ca 2,8 miljonit krooni). Essu ja Tammispea
veemajandusprojektide realiseerimiseks on planeeritud kokku
19 173 eurot ehk 300 000 krooni ja elukeskkonna
investeeringuteks 10 226 eurot ehk 160 000 krooni.
Elukeskkonna investeeringute rahastamine toimub läbi
LEADER programmi meetme, mis võimaldab aastatel 20112012 kasutada maksimaalselt 2 miljonit krooni toetusvahendeid. Projektide esitamise tähtaeg on 1. aprill 2011.a.
Haljala spordi- ja tervisepargile on võimalik saada vahendeid valgustuse ja kõnniteede rajamiseks, mänguväljaku
atraktsioonideks ja puhkeala inventariks, samuti võrkpalliplatsi
rajamiseks. Essu külasse saaks rajada mänguväljaku eri vanuses lastele. Antud meede võimaldaks ka terviseraja projekteerimist. Terviserada on planeeritud Tatrusele, kuid siin on
täna takistuseks omandiküsimus – ala kuulub riigile ja munitsipaalomandisse ei taheta seda anda põhjusel, et maa-alal on
noor mets, mida vald võiks tulevikus kasutada ärilistel eesmärkidel. Veel on mõtteid mõlgutatud tulevikus Haljala rahvamaja
juurde rajatava välilava projekti koostamiseks. Kindlasti peaks
2011. aastal lahenduse leidma Haljala Gümnaasiumi juurde
rajatava Õpetaja Autähise asukoht ja maa-ala planeering.
2011. aasta toob kaasa veel ühe suure projekti käivitumise,
mis küll otseselt ei kajastu valla eelarves, kuid läbi tütarettevõtte AS Haljala Soojus käivitub kauaoodatud ja pika ettevalmistusega Haljala veemajandusprojekt. Projekti tulemusena
paraneb elukeskkonna kvaliteet tänu puhtale joogiveele ja
kaasaegse reoveepuhasti rajamisele. Esimeses etapis alates
maikuust on loota torustike rajamist ja tööde kogumaht
moodustab koos käibemaksuga ca 2 miljonit eurot (32 miljonit
krooni). Võrdluseks: Haljala valla 2011.a. eelarve kogumaht on
2,4 miljonit eurot. Teise etappi jääb reoveepuhasti rajamine,
mille maksumuse peab andma korraldatav hange.
2011. aasta on ka Haljala kihelkonna juubeliaasta. Haljala
kihelkonna 770. aastapäeva tähistamisega seotud üritused on
planeeritud ajavahemikku 22-25. juunini. Ürituste kavasse on
planeeritud pereüritusi, kontserte ja spordivõistlusi.
2011. aasta tõotab tulla tegus ja loodame, et läbi igakülgse
koostöö ja tahtmise suudame
enamiku kavandatud
tegevustest ka realiseerida.
Õie Kelder, finantsnõunik

Otsin infot Haljala rahvarõivaste
kohta
Hea Haljala valla elanik. Kui Sul on kodus vanu pilte, mälestusi
või muud. infot Haljala rahvarõivaste kohta, siis anna sellest
teada. Olen tänulik igasuguse info eest!
Võta minuga ühendust mobiiltelefonil 5 550 6676 või õhtuti
telefonil 325 9893 või kirjuta e-posti aadressil
imbi.leevand@haljala.ee
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Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaž 1300
Toimetus: Külli Heinla, Imbi Leevand, Egon Mets
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

Külavahelood: Kisuvere
Kisuvere küla eilsest ja
tänasest päevast vestlesime
küla vanima põliselaniku
Vendo Ellamaaga, kelle
siinsed juured ulatuvad
sajandite taha.
Kas Teie suguvõsa on
põliselt Kisuveres elanud?
Jah, aastast 1780. Kirikuandmete järgi kõige vanem
esivanem oli pärit Päide veskist
aastast 1703. Maja, kus ma
praegu elan, ehitati 1911. Koht
oli sama, lihtsalt ehitati uus
maja peale.
Kisuvere on olnud tuntud
Meinerite suguvõsa poolest. Ja kunagi oli Kisuveres
ka kool?
Mina ise olen ka pärit Meinerite
suguvõsast, isa kaudu. Meinerite suguvõsa – mul on 4 pikka
poognat järglasi, see on suur
suguvõsa. Praegu elab Kisuveres Meinerite suguvõsast
kolm peret.
Koolimaja varemed on
praegugi alles. Minu tädi (sünd.
1904) käis seal koolis, lõpetas
1920. See oli 3-klassiline
külakool ja kuulus Kloodi
mõisa alla. 1920. aastatel läks
käiku Haljala uus koolimaja,
Kisuvere kool suleti. Kisuvere
kooli ehitamisest ma ei tea.
Mida mäletate kolhoosikorrast Kisuveres?
See on pikk jutt. Mina olin 11aastane, kui kolhoos loodi,
mäletan neid asju. Sellest olen
kirjutanud ühes varasemas
lehes, kellel on huvi. Kolhoositee oli pikk tee, sinna mahub
palju asju. Sinna mahub terve
põllumajanduse areng. 1948.
aasta 29. oktoobril koostatud
asutamispaberil on kirjas 16
talu, palju kellelgi põldu oli jms.
Kui sul oli näiteks 10 ha maad,

siis pidid andma kaasa ka seemet 10 ha jaoks. Kui liidame
siia juurde 50 aastat ja mõtleme, mis see kolhoos lõpuks
välja ehitas – lasteaiad, koolid,
biotsehhid, spordihooned,
abimajandid. See kuulub üldise
arengu hulka, sest kolhoos oli
kollektiivmajapidamine, kuhu
kuulus teatud grupp inimesi.
Need inimesed ongi siin
paberil kirjas. Ja kõik see peaks
kuuluma nendele inimestele.

Kisuvere vana koolimaja korstnast
koolitööd seal enam ei toimu.
Alguse sai see sellest, et
meie naabrusesse tuli elama
üks Venemaa eestlane, Julius
Sats. Tema teadis, kuidas
Venemaal kolhoosid rajati ja
rääkis, et siin hakatakse samamoodi kolhoose rajama, ta oli
nagu ettekuulutaja. Temast sai
esimene kolhoosiesimees. Ega
meil ei olnud ka midagi vastu
hakata, sest järele olid jäänud
naised lastega, mehed olid kes
sõjaväes, kes vangilaagrites.
Pidime alluma. 1948. aastal
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pandi peale suured põllumajandusmaksud, 2000 rubla
ringis, see oli suur raha. Kes
astus kolhoosi, see ei pidanud
maksma. Oli neid, kes ütlesid,
et ei astu kolhoosi ja maksid
maksu ära. Järgmisel aastal
pandi peale topeltmaksud ja
lõpuks ähvardati Siberisse
saatmisega, lõpuks astusid
kõik kolhoosi. Kolhoosi nimeks
sai Oktoobri Koit.
Minu ema oli kolhoosis
raamatupidaja. Kontor oli seal,
kus mina praegu elan. Mina

tõuseb veel praegugi suitsu, ehkki
käisin jalgrattaga Haljalasse
aruandeid toomas, olin jooksupoiss.
Kolhooside ühinemine on
omaette lugu. Nõrgemad liideti
tugevamate külge, nagu see
ikka käib. Praegu on ju sama
poliitika, et vallad ühineksid.
Mida see annab? Mitte midagi.
Ainult uusi töökohti juurde.
Aga ääremaad võsastuvad.
Tänane Kisuvere
Kisuvere külas on elu olnud
juba 1000 aastat tagasi. Seda

on tõestanud arheoloogid, kes
on Kisuverest leidnud erinevaid esemeid. Praegu on Kisuveres 20 majapidamist, paljud
nendest on vaid suvituskohtadeks. Miks inimesed
lähevad mujale elama? Üks
pere läks näiteks Rakveresse,
et saada toetust muusikakoolis õppimisel, Haljala vallas
sellist võimalust ei ole.
Vendo Ellamaa ise on
Kisuvere põliselanikest kõige
vanem, samas sõnab ta lõbusalt, et on liiga noor, et
mäletada.
Tööle käiakse nii Rakveresse, Haljalasse kui ka mujale.
Kaks meest tegelevad põllumajandusega, on FIE-d, Vendo
ise tegeleb mesindusega,
samuti FIE-na.
„Noored pered on väga
perekesksed. Kui vanasti tehti
talguid ja koristati ühiselt vilja,
veeti sõnnikut ning tehti muid
talutöid, siis nüüd hoitakse
omaette.“ Vendo mäletab
hästi, et kui ema küpsetas leiba, siis ikka viidi pool naabrinaisele ka. Ajad on muutunud.
Ühistegevusest on puudus,
aga lahendust Vendo pakkuda
ei Meie
oska. „Kõik algab riigi
poliitikast
hulgast ja ühel inimesel
seda
on suhtumist muuta ei ole
võimalik,“ on ta kindel.
lahkunudilma
... läbikäimisteta ei
„Maaelu
ole õige maaelu.“
Vendo ise võtab aktiivselt
osa Haljala kultuuriüritustest
ning käib erinevatel loengutel,
et ennast arendada ja eluga
kursis hoida.
Hädasti oleks vaja tolmuvaba teed. Korra seda vallast
ka lubati, aga raha on see,
mida ei ole. Muidu on Kisuvere
soodsas asupaigas ja elu külas
käib nagu igas teises.

Kirjandusringiga Saaremaal, Soomes, Türgis ja Põlvamaal
Algus detsembrikuu lehes.
Proua Helmi Tammekand
jagab meiega oma sündmusterohket suve, millesse
mahtusid nii Soomemaa
Vaasa linn kui Vahemere
rannakuurort Türgimaal.
Sisehaiguste arstina Vaasa
keskhaiglas töötav tütar Külliki
kutsus ema külla. Emale – ja
ühtlasi vanaemale – oli see
mitmekordne rõõm, mis
tähendas ka esmakohtumist
väikese tütretütre Emiliaga.

Kogenud reisijale oli lühike
Tallinn-Helsingi lennureis lihtsalt üks õhusõit, kuid Vantaa
lennujaamast Vaasasse, see oli
elamus. Pilk kõrgusest tuhande järve maale, metsadele,
küladele oli eriline. Vaasa kui
merelinn köitis oma sildade,
kaljude ja graniidist ehitatud
majadega.
Helmi poja Taneli puhkusereis koos vanavanematega
viis reisihuvilise seltskonna
Vahemere rannakuurorti Türgi-

maal. Ja nüüd, lehelugeja,
naudi Sinagi seda üllatavat
pilti – vanaema mitte õunapuu
otsas, vaid pilvede all. See oli
sportlik meelelahutus. Paadi
külge kinnitatud langevari
avanes ja viis julge õhusõitja
ikka kõrgemale ja kõrgemale.
Vaade, mis ülevalt avanes, tegi
kaldalolijad tillukesteks olenditeks. Peagi hakkas õhupuri
laskuma ja „reisija“ maandus
tagasi paati. Õhureis kestis
umbes 15 minutit.

Sõitmine köisraudteel viis
taas erilisse maailma. All
avanesid vaated kitseradadega
mägiküladele ja ka maabumiskoht oli külake mäetipus.
Kui kõigele eelnevale
lisame veel türgi sauna oma
protseduuridega, tekib ettekujutus suvest, mis kauaks
meelde jääb.
Muljeid vahendas Salme
Heinla.
Järgmises lehes põige Põlvamaale.

Kes on kes Haljala vallas?
Alates 3. jaanuarist täidab
lapsepuhkusel oleva ametniku kohta endine
noorsoopolitseinik Merje
Mitt (s. 12.03.1980).
Kui suur on Teie pere?
Meie pere on 4-liikmeline.
Elukaaslane Raavo töötab
Kundas AS Estonian Cellis,
Kelly õpib Haljala Gümnaasiumi VIII klassis ja Miia
käib Haljala lasteaias.
Kuidas veedate vaba aega?
Minu vaba aeg kulub minu
perele ja sõpradele. Tegevusi
on mitmeid – käsitöö, näitering, lugemine, ujumine, reisimine.
Milline on Teie haridus?
Keskkooli lõpetasin 1998.a.
Haljalas, edasi suundusin
õ p p i m a Ta l l i n n a Pe d a googilisse Seminari, kus
lõpetasin noorsootöö eriala.
Olen saanud ka täiendõpet
Paikuse Politseikoolis.
Millised on Teie ametikoht
vallas ja tööülesanded?
Olen valla lastekaitsetöötaja.
Lastekaitsetöö kohalikus

omavalitsuses hõlmab laste ja
lastevanemate nõustamist,
laste hooldust ja eestkostet.
Milliste ettepanekutega ja
probleemidega võivad
Haljala valla kodanikud
Teie poole pöörduda?
Lastekaitsetöötaja poole võib
pöörduda kõigi lastega seotud
ettepanekutega või probleemidega. Seadausest tulenevalt on kõigil isikutel, kes
teavad abi vajavast lapsest,
kohustus sellest teavitada
kohalikku omavalitsust.
Mis on Teie arvates
Haljala valla kõige suurem
probleem või kitsaskoht?
Üks asi, millest meie pere
hetkel puudust tunneb, on
terviserada.
Mis Teile Haljala vallas
kõige enam meeldib?
Raske on midagi konkreetselt
meeldivat välja tuua. Ma olen
sündinud ja oma senise elu
elanud Haljalas, seega on see
minu jaoks parim paik elamiseks.
Kui oleks Teie teha, siis

Merje Mitt tütar Miiaga
mis oleks esimene asi, mis
Te Haljala valla jaoks ära
teeksite?
Kõige olulisem vast oleks
inimeste aktiveerimine. Kerge
on rääkida, nõuda ja oodata,
aga toredam oleks, kui tegijaid,
kaasarääkijaid oleks rohkem.

Foto erakogust
Mida Te soovite Haljala
valla elanikele?
Märgake enda ümber oma
lähedasi ja sõpru ja olge
aktiivne vallaelanik!
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Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 21. detsembril 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik, Olev
Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv, Margus Punane, Risto
Rätsep, Liisa Saamot, Toomas Sääsk, Riina Tamberg ja Viivo
Võlu.
Istungilt puudusid: Martti Samolberg ja Tiit Toming.
Otsustati: 1. Kehtestada Haljala valla jäätmehoolduseeskiri. 2.
Kehtestada korraldatud jäätmeveo rakendamise kord. 3.
Kinnitada Haljala Gümnaasiumi arengukava aastateks 20112014. 4. Suunata eelnõu “Haljala valla 2011. aasta eelarve“ II
lugemisele ja määrata parandusettepanekute esitamise
tähtajaks 03. jaanuar 2011.a. 5. Kehtestada Haljala vallas
reklaamimaks. Reklaamimaksu määr reklaamipinna ühe
ruutmeetri kohta on 3 eurot kuus. 6. Muuta Haljala Vallavolikogu
määruseid seoses euro kasutusele võtmisega. 7.
Kompenseerida 2010/2011 õppeaasta II poolaastal Haljala
Gümnaasiumi 1.-9. klassi õpilastele, kelle alaline elukoht on
Rahvastikuregistri andmetel Haljala vald koolilõuna maksumuse
hinnavahe. 8. Kehtestada sotsiaaltransporditeenuse osutamise
kord. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise eesmärgiks on
võimaldada puudega või liikumistakistusega isikutele,
vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna liikmele või
muule abivajavale isikule avalike teenuste ja töökohtade
kättesaadavust võrdväärselt toimetuleku- või liikumisprobleeme mitteomavate isikutega. 9. Kehtestada Haljala
Vallaraamatukogu põhimäärus; Haljala Vallaraamatukogu
kasutamise eeskiri ja kinnitada Haljala vallaraamatukogu
arengukava aastateks 2011-2015. 10. Taotleda valla
munitsipaalomandisse Haljala alevikus asuv Kooli põik tänav;
Haljala alevikus asuv Kooli tänav; Haljala alevikus asuv Uus
tänav; Haljala alevikus asuv Veskijärve tänav; Kisuvere külas
asuv Põlluvahe tee; Varangu külas asuv Farmi tee; Sauste külas
asuv Sauste tee; Sauste külas asuv Võipere tee; Lihulõpe külas
asuv Veltsi tee; Pehka külas asuv Pehka tee; Kavastu ja Sauste
külas asuv Jalumäe tee; Kõldu külas asuv Kõldu tee; Auküla külas
asuv Auküla tee; Põdruse külas asuv Murumaa tee; Essu ja
Põdruse külas asuv Abimajandi tee; Liiguste ja Kavastu külas
asuv Holsta tee; Võle külas asuv Avido tee; Vanamõisa külas
asuv Leiu maaüksus; Haljala alevikus asuv Uus tn 4a maaüksus;
Tatruse külas asuv Lõokese maaüksus; Haljala alevikus asuv
Tallinna mnt 18a maaüksus. 11. Muuta Haljala Vallavolikogu 16.
novembri 2004.a määrust nr 30 “Haljala valla teede, tänavate ja
parklate nimede määramine“. 12. Kinnitada Haljala valla teede
ja tänavate teehoiukava aastateks 2011-2013 ning teede ja
tänavate ehitus- ja rekonstrueerimiskava aastani 2015. 13.
Tunnistada Idavere külas asuva Naki kinnistu võõrandamiseks
korraldatud kirjaliku enampakkumisel edukaks OÜ Idavere
Mõis. 14. Lubada võõrandada enampakkumise korras Haljala
vallale kuuluv mahtuniversaal Mercedes Benz V220 CDI. 15.
Kuulati vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni, majandus- ja
rahanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni, maa- ja keskkonnakomisjoni ning revisjonikomisjoni 2010. aasta tegevusaruandeid.
Haljala Vallavolikogu istungil 18. jaanuaril 2011.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik, Olev
Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus Punane, Risto Rätsep, Liisa
Saamot, Riina Tamberg, Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Esta Pilv, Martti Samolberg ja Toomas Sääsk.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla 2011. aasta eelarve
kogumahuga 2 424 825 eurot. 2. Määrata volikogu esimehe
Margus Punase ametipalgaks 345,12 eurot. 3. Delegeerida
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvides kooli pidaja
pädevusse antud küsimuste lahendamine osaliselt
vallavalitsusele. 4. Kehtestada Haljala Gümnaasiumi
põhimäärus. 5. Nimetada volikogu esindajaks Haljala
Gümnaasiumi hoolekogusse Siiri Heinpõld. 6. Volitada Haljala
Vallavalitsuse majandusspetsialisti rakendama reklaamimaksu
kogumisel maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri
õigusi. 7. Lubada vallavanem Leo Aadel puhkusele
ajavahemikel: 24.01-30.01.2011; 02.05-11.05.2011; 30.0519.06.2011; 26.09-02.10.2011 ja 27.12.-30.12.2011.

Kommentaar
Lisaksin väikese kommentaari detsembrikuu lehes
ilmunud artiklile "Soe tuba ja suur arve või..." Elan
Haljalas, Tallinna mnt.22, otsapealses korteris, mis peal
e tasakaalustamist on veel külmem kui enne, seega olen
sunnitud elektriga lisaks kütma, mistõttu on minu küttekulud
tunduvalt suuremad kui tabelis näidatud. Kahjuks ei ole tabelis
kirjas ka küttesüsteemi tasakaalustamisele tehtud kulutusi, mis
on majadel väga erinevad, ulatudes mõnekümnest tuhandest
sadadesse tuhandetesse. Kumb on siis parem variant – kas
maksta suur summa kütte eest ja olla soojas või maksta suur
summa pangale ja ühistule ning ikkagi külmetada? Vastupidiselt
pensionärile on väga raske väikelapsele selgeks teha, miks ta
peab toas kandma kahte villast kampsunit ja vilte...
Eve Reinman

Vastab Kalju Kivistik
Minu eelmise artikli esimeses tabelis on toodud sooja
ruutmeetri hind, mida korteriühistu maksab soojatootjale s.o
AS Haljala Soojusele. Hind kujuneb AS Haljala Soojuse arvel
oleva soojuse üldsumma jagamisel korterite üldpinnaga. Seega

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 22.12.2010.a.
1. Määrati 2010.a detsembrikuus toimetulekutoetused
kuueteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 28 111
krooni, määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale toetust
vajavale isikule kokku summas 4466 krooni ja määrati ühekordne
sotsiaaltoetus valla kolmeteistkümnele paljulapselisele perele
summas 500 krooni. 2. Määrati sünnitoetus ühele lapse sünni
registreerinud lapsevanemale. 3. Otsustati katta 2010/2011
õppeaasta II poolaasta erivajadustega õpilaste sõidukulud. 4.
Otsustati katta ühe isiku rehabilitatsiooniteenuse osutamise kulud.
5. Kehtestati sotsiaaltoetuste määrad 2011. aastal esmakordselt
koolimineva lapse toetus kuni 20 eurot lapse kohta; sünnitoetus
195 eurot lapse kohta; matusetoetus 65 eurot isiku surma korral
matuse korraldajale; perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse
toetus 65 eurot lapse kohta kuus; hooldajatoetus 18-aastase ja
vanema sügava puudega inimese hooldajale 26 eurot kuus;
hooldajatoetus 18-aastase ja vanema raske puudega inimese
hooldajale 16 eurot kuus; hooldajatoetus 3-16 aastase keskmise,
raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või
perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse
kasvatamise tõttu, 20 eurot kuus. 6. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Koristusteenuse osutamine
Haljalas 2011“ SOL Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus. 7. Väljastati
Peeter Võsastele projekteerimistingimused majandushoone
rekonstrueerimisprojekti, abihoone ehitus-projekti ja maakeldri
ehitusprojekti koostamiseks Haljala vallas Kisuvere külas asuvale
Kasetuka kinnistule. 8. Anti kasutusluba Uno Alanurme omandis
olevale Liiguste külas Alaniidu kinnistul asuvale puurkaevule ja
EELK Haljala Püha Mauritiuse Koguduse omandis olevale Haljala
alevikus Rakvere mnt 1b maaüksusel asuva kiriku dekoratiiv- ja
kergliiklusala valgustusele. 9. Sõlmiti vara tasuta kasutamise leping
Tudengite Autopesula OÜga Haljala rahvamaja hoone II korrusel
asuv projektoriruumi kasutamiseks. 10. Väljastati Mai Seppel`le
raieluba seitsme hariliku kuuse raideks Võsu mnt 7C kinnistul. 11.
Loeti kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitte liitunuks
kuni 31.04.2011.a. 12. Nõustuti AS-le Haljala Soojus välisõhu saasteloa väljastamisega esitatud välisõhu saasteloa taotluse ja „Saaste-allikast välisõhku eralduvate saateainete lubatud heitkoguste
(LHK) projekt” alusel. 13. Kinnitati OÜ Koduapteek kasutuses oleva
Rakvere mnt 3 asuva äriruumi üürimääraks ajavahemikuks
01.01.2011-31.12.2011 3,20 eurot m2 eest kuus. 14. Kiideti heaks
Uno Alanurme, 2009 aasta Hajaasustuse veeprogrammi projekti
„Puurkaevu rajamine ja projekteerimine ning veetõsteseadmetega
varustamine Alaniidu maaüksusel Liiguste külas Haljala vallas”
aruanne. 15. Määrati ühele õpilasele toetus huvikooli kooliteenuse
maksumuse hüvitamiseks 2010 õppeaastal. 16. Eraldati vallaeelarve reservfondist 14 532 krooni Haljala kiriku sakraalhoone
dekoratiiv- ja kergliiklusala valgustusele signalisatsiooniseadme

Haljala valla uued kodanikud said
sünnitunnistused
18. detsembril olid taaskord Haljala rahvamajja kogunenud
vastsündinud vallakodanikud, keda tervitasid vallavanem Leo
Aadel ning Haljala lasteaia laulu- ja tantsulapsed. Pidulikule
vastuvõtule järgnes koduste laste jõulupidu. Aasta teisel poolel
sündinud lastele anti üle jõuluvana kommikott ja kingitus,
milleks sel korral oli euromüntide stardikomplekti. Eks ole iga
lapsevanema otsustada, kas annab selle hambahaldjale või
leiab meelepärasema kasutuse.
Esimest korda ei saanud vallavanem anda kätte
sünnitunnistusi, sest vastavalt 2010. aasta juulis jõustunud
seadusemuudatusele enam sünnitunnistust ei anta. Sünni
registreerimisel saavad lapsevanemad sünnitunnistuse asemel
sünnitõendi, mis on pereregistrist valgele paberile prinditud
andmete kogu, mis ongi edaspidises elus sündi tõendavaks
dokumendiks. Kuna aga sünnitunnistus on oma olemuselt
kuidagi sümboolseks saanud, siis Haljala vald otsustas anda
oma värsketele vallakodanikele riikliku sünnitunnistuse asemel
välja oma valla poolt väljastatud, vallavanema allkirjaga tõendi,
mis kinnitab lapse sündi Haljala vallas. Antud dokumendil ei
olegi rohkem tähendust kui teadmine, et laps on sündinud
Haljala vallas, ja loodame, et see teadmine on oluline.
Vallavalitsus
ühes majas on kõigil sooja ruutmeetri hind võrdne ja sooja
erineva jagunemise probleemid on korteriühistu lahendada.
Kui korteri mõni tuba on külmem, siis selle probleemiga tuleks
pöörduda korteriühistu juhatuse poole. Põhjuseid võib olla
palju: ummistused süsteemis, reguleerimata (tasakaalustamata) püstakud, praod seintes, külmasildade
olemasolu, erinevad radiaatorid jne.
Eluruumide miinimumtemperatuur peab olema 18 kraadi.
Kui nüüd on tulemas korteriühistute aastaaruande
koosolekud, siis soovitan kinnitada minimaalne temperatuur,
mis peaks olema igas korteris. Paljud vanemad inimesed, kes
elavad suures korteris, on kindlasti nõus väiksema
temperatuuriga kui väikeste lastega lapsevanemad. Kuna
korterelamu on üks tervik, siis tuleks leida maja sees
kompromiss, milline minimaalne temperatuur peaks olema.
Kui see temperatuur on madalam kui mõne korteri elanikud
soovivad, siis tuleb kahjuks mingil moel (enamasti elektriga)
juurde kütta.
Kui korterelamu üks korter soovib eralduda üldisest maja
küttesüsteemist, siis ta peaks ise tellima mõõdistused, kui
palju see korter peaks maksma üldise soojuse eest. Eelnevad
mõõdistused näitavad, et vastavalt korteri asukohale majas ja
küttesüsteemi isoleerimise astmele peaksid üldsüsteemist
eraldunud korterid maksma 40 – 80 % üldsoojusest.
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paigaldamiseks ja 12 710 krooni Haljala kihelkonnakalendri trükkimise kulude katteks. 17. Võtta Haljala valla 2010 a eelarvesse
sihtotstarbeliselt eraldatud vahendid: Riigikantseleilt 20 215
krooni koolitusprojekti „Haljala valla haldusvõimekuse tõstmine„
kulude katmiseks; Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt 20
000 krooni laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate rahvatantsurühmade kulude katmiseks 2010/2011 hooajal; Põllumajandusministeeriumilt 14 674 krooni puu- ja juurviljade ning
koolipiima toetuseks; Vabariigi Valitsuselt 39 100 krooni lumekoristusega seotud kulude katmiseks; Vabariigi Valitsuselt 35 000
krooni riikliku toimetulekutoetuse kulude katteks ja 5 080 krooni
hariduse õpikeskkonna parandamiseks 18. Määrati 2010. aasta
kultuuripreemia Henn Altmäe'le, kui Haljala valla kultuuri ja
hariduselu edendajale. 19. Kooskõlastati Haljala Lasteaia sisehindamise aruanne. 20. Otsustati pikendada Haljala Lasteaia
ehituse töövõtulepingut kuni 31. juulini 2011.a.
Haljala Vallavalitsuse istungil 05.01.2011.a.
1. Kinnitati Haljala vallavalitsuse hallatavate asutuste, Haljala
Gümnaasium, Haljala Lasteaed, Haljala Rahvamaja ja Haljala
Vallaraamatukogu, töötajate koosseisud. 2. Võeti Haljala valla
2010. aasta eelarvesse Eesti Kooriühingult 20 000 krooni laulu- ja
tantsupeo protsessis osalevate kooride kulude katmiseks
2010/2011 hooajal ja Haljala Rahvamajalt 3 525 krooni annetustest laekunud Haljala välilava ehitamise toetus. 3. Kinnitati
2011 aastal vallavanem Leo Aadel'ile isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise ja teenistusülesannete täitmiseks tehtavate mobiiltelefoni kõnede maksumuse hüvitamise
piirmäär. 4. Loeti jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. 5. Anti luba välirekkaami paigaldamiseks Haljala alevikus Võsu mnt 1 elamu seinale, 03.01.2011.-23.01.2011.a. 6.
Anti kirjalik nõusolek Aire Lepp`le puurkaevu rajamiseks Essu
külas Lepa kinnistule, Helga-Helen Romet`le puurkaevu
rajamiseks Vanamõisa külas Kirsiaia kinnistule ja Andres
Saamot`le puurkaevu rajamiseks Võsu mnt 55 kinnistule. 7.
Määrati üks matusetoetus. 8. Esitati muudatusettepanekud
Haljala valla 2011. aasta eelarve eelnõule.
Haljala Vallavalitsuse istungil 12.01.2011.a.
1. Mitte anda EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudusele tasuta
kasutusse äriruumi, aadressil Rakvere mnt 3 Haljala alevik. 2.
Nõustuti Haljala alevikus asuva 790 m2 suuruse 17166 HaljalaKarepa tee katastriüksuse moodustamisega maa riigi omandisse
jätmiseks. 3. Anti nõusolek Kiviperve katastriüksuse jagamiseks.
Kiviperve, Vaarika, Vahtra ja Aasa katastriüksusteks. 4. Tehti
volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse
liikluspinnad Tervete tänav (lõik 2) ja Uus põik ning kinnistu Võsu
mnt 39. 5. Anti nõusolek Uue tänava detailplaneeringu aluste
katastriüksuste riigi omandisse jätmiseks. 6. Esitati Haljala
Gümnaasiumi põhimäärus volikogule kinnitamiseks. 7. Tehti
volikogule ettepanek delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesanded vallavalitsusele ja esitati vastav eelnõu.

18. detsembril toimus rahvamajas ka meeleolukas koduste laste jõulupidu

Mina ise elan korterelamu korteris, kus kõige suuremate
külmadega on soojema toa temperatuur olnud kuni 21 kraadi.
Kes mul on külas käinud, ütlevad, et mul on toas külm, kuid
mina olen sellega rahul. Talvel ma ei saa seda luksust omale
lubada, et käin toas T-särgiga, kuigi meie maja keskel on see
võimalik. Elan esimesel korrusel, kus suurel toal on kaks
väliseina. Kuna meie majas on otsaseinad soojustamata, siis
pole mul ka midagi protesteerida. Samas on meie maja
soojahind Haljala kõige kallim, arvatavasti suurte otsaseinte ja
maja asukoha tõttu. Pärast otsaseinte soojustamist on võitnud
just maja otsmised korterid ja temperatuur maja sees on
ühtlustunud.
Minu eelmise artikli teises tabelis olid toodud majades
tehtud investeeringud. Investeeringute maksumust on raske
võrrelda, sest kes alustas varem, sai sama investeeringu
väiksema hinnaga. Samas hiljem tehtud investeeringud on
kaasaegsemad ja näiteks maja sisemise soojuse reguleerimist
peaks olema kergem teha. Haljala soojuse 1 MWh hind on
võrreldav teiste samasuurte asulatega, kuid meie majad on
nähtavasti hõredamad, asuvad rohkem hajali ja soojuse hind
on seetõttu kallim.
Soovin edu korteriühistute juhatustele maja probleemide
lahendamisel!
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Haljala lugu
KUI SEINAD SUUDAKSID KÕNELDA...
Gustav Kaasiku maja lugu
Algus novembrikuu lehes.
Septembris 1944 lahkusid
sakslased Haljalast. Algas
põgenemiste aeg – põgeneti
sissetungiva Punaarmee eest.
Krusenbergid läksid Võlesse
võõraste juurde, kus oli ka teisi
põgenikke. Minu ema läks
Männiku külasse tütre juurde,
kes septembris oli sünnitanud
poja, sealt mindi koos Varangule, kus oli samuti palju
põgenikke.
Mina kavatsesin Saksamaale põgeneda. Koos Elsi
Lillaka õe Õie Viigimetsaga
Haljalast läksime Kuusalusse.
Sinna pidi jõudma ka Haljala
tuletõrje masin paari Haljala
tüdrukuga. Hommikul selgus,
et masin on Raasikul. Läksime
läbi metsa jalgsi Raasiku poole,
jõudsime suurele teele ja saime
seal põgeneva Eesti relva-SS
vabatahtliku sõduri hobusevankrile. Raasikul selgus, et nii
tüdrukud kui laevad on juba
lahkunud ja vabatahtlik viis
meid Järva-Madisele oma
vanemate tallu Põrgupõhjale.

Olime kaks nädalat kohapeal,
aitasime pererahval kartuleid
noppida. Koos mitmete erariides sõjaväelastega tulime
koju tagasi, kõndides 30 km
mööda raudteed, kusjuures
seltskond vähenes pidevalt
kodukanti jõudnud meeste
lahkumise tõttu. Oli õnn, et me
venelasi ei kohanud oma teel.
Ema oli juba kodus. Toad
olid asjadest pea täielikult
tühjaks tehtud, kogu majakraam – potid, pannid, lauanõud, riided, isegi pesukausid –
oli ära viidud. Ka väärtuslikum
kraam, nagu laearmatuur, isa
aurist, kirjutuslaua garnituur,
toolid, kohvrid asjadega, kirjutuslaua sahtlid, olid põrandale
laiali visatud, asjade otsas oli
magatud. Äraviijateks olid siia
evakueeritud „petšorad“ ja äraviimiseks kasutati varastatud
hobuseid, vankreid, mindi
Venemaale tagasi. Mõned
asjad, näiteks toolid, mis olid
kohalike poolt ära viidud, toodi
siiski tagasi.
Seejärel asus meie majja

Lugeja küpsetab
Kaia vanaema kook, mida ta tegi tihti 1950-60. aastatel. Siis
oli nappus paljudest toiduainetest ja ka rahast. Naiste nutikus
aitas pidada sünnipäevad ja pühad ikka kenasti ära.
Põhi: 6 suurt muna; 6 spl suhkrut; 6 spl nisujahu
Katteks ja koogi vahele: 3,5 dl (täistera) kaerahelbeid; 2 spl
võid; 0,5 klaasi suhkrut; 0,5 l piima; 3 suurt muna; 3 spl jahu; 3 spl
suhkrut; Soovi korral vaniljet
Valmistamine: vahusta munad suhkruga kõvaks vahuks, lisa
vähehaaval segades jahu. Pane lahtikäivasse, võiga määritud ja
riivsaiaga üle puistatud koogivormi. Küpseta keskmisel kuumusel 15–20min kuni kook on kuldkollane.
Rösti pannil kaerahelbed võiga ja suhkruga pidevalt segades
kuni kaerahelbed on kuldpruunid ja suhkur on karamellistunud.
Vahusta muna suhkruga, lisa pidevalt segades nisujahu. Aja
piima keema (suuremasse potti) ja lisa pidevalt segades munasegu. Kuumuta (ära keeda) tasasel tulel kuni segu on
paksenenud.
Võta valmis koogipõhi vormist välja, lõika kaheks kettaks ja
pane ketaste vahele pool muna-piimasegust. Kata kook pealt ja
külgedelt ülejäänud muna-piimaseguga ja suru koogilabida abil
röstitud kaerahelbed piima- munasegu peale. Koogi võib varem
valmis teha.

elama perekond Viigimets – isa
Juhan, ema Alide, lapsed Leida,
Laine, Maimu, Õie, Elsi, Vilve,
Illu. Nad elasid siin 1944-1949
ja läksid siit Idaveresse tühja
majja, nende maad olid
Idaveres.
Nende asemele tuli kolhoosi „Üksmeel“ kontor, hiljem
„Kungla“ kolhoosi (kui Idavere
ühines Haljalaga) ja veel hiljem
Haljala kolhoosi keskus.
Kontor oli siin 1949-1961,
misjärel viidi üle köstrimajja,
kus peale vana vallamaja
mahapõlemist 1941 asusid
vallamaja, raamatukogu,
rahvamaja, näidati kino ja oli ka
väiksemate pidude pidamise
koht. Suuremad peod peeti
Varangul või Kavastus. Tihti
tuldi nendelt pidudelt jalgsi
koju, talvel läbi lume.
1960. aastatel asus Viru
Tarbijate Kooperatiivi teine
kauplus Aino majas Vareki
korteri kõrval, müüjaks oli seal
Leena Lüüs. Peale kaupluse
sulgemist mõne aasta pärast
asus nende ruumidesse Viru
Pagari saiapood. Seal müüdi ka
kohvi. Kohvitamiseks olid siseruumid ja ehitati ka lahtine
terrass päevavarjudega. Peale
pagaripoe sulgemist sai nen-

Saksa sõjaväe leivatehas ehk Bäckerei Haljala seltsimajas. Vasakult esimene Aino Kaasik, paremal Backmeister.
des ruumides korteri paariks Toomas sai Kullaaru sovhoosi lapsi Katrinit ja Annikat. 1985aastaks Mihhail Altõnov, kes direktoriks ja sai ka korteri 1987 olid üürilisteks August ja
läks siit elama Võipere kooli- Karlile ja Aliidele Kullaaru Leida Tinnuri tütre Eha poja
majja (kool ise oli juba aiandi kõrvale ehitatud majja Kaimur Keskkülaga, kes oli sel
suletud). Praegu toimub selles Rakvere linna servas.
ajal 12-aastane. Nad tulid siia
ruumis kiriku korraldatud riiete
1975-1980 elas korteris Idaverest. 1987. aastast tänaheategevusmüük.
Tõnu Paju abikaasa Sirjega. seni on majas üüriliseks Zinai1962. a. asus senisesse Siin olles sündisid neil lapsed da Rinno, kes töötas Haljalas
kontoriruumi elama teemeister Terje ja Tuuli. 1980-1985 oli põllutöölisena, praegu on
Karl Varek koos poja Toomase korteris perekond Kõrgjärv pensionär.
ja elukaaslase Aliide Pruuliga. (Hohensee) – Silja Päri isa ja
Järgneb veebruarikuu lehes
Nad elasid siin 13 aastat, kuni ema, kes aitasid hoida lapse-

Kultuurikalender
KINO 01.02, 08.02, 15.02, 22.02. Täpsem info
www.haljalakino.com
14.02 kell 19.00 komöödiateatri külalisetendus "Avameelselt
abielust". Komöödiateatri nalja- ja laulukava. Humoorikaid sketše esitavad Madis Milling, Merle Jääger, Toomas Lunge ning Jaan Willem Sibul.
18.02 kell 20.00 sõbrapäeva simman. Õhtujuht Veiko Veiert, tantsumuusika ansambel "MPS". Pilet 4 eurot, broneerimine tel. 3250444.
20.02 kell 14.00 tähistab Haljala raamatukogu kihelkonna 770.
aastapäeva kirjandusliku pärastlõunaga. Külas on Haljala valla
kultuuripreemia laureaadid.
21.02 kell 11.00 lasteteater Mikud-Mannid etendus "Imeilus". Pilet 1.60
eurot.
23.02 kell 19.30 Kalevipoja vastuvõtt. Paljusid inimesi ei kutsuta kunagi
kuhugi vastuvõtule, ometi oma tegudega meie ühise isamaa paremaks
muutmisel vääriksid seda. Tunnustagem siis neid Eesti Vabariigi
aastapäeval. Andke teada nendest tublidest inimestest veebilehe
www.kodanikud.ee vahendusel ja meie saadame neile postiga kutse.
24.02 kell 12.00 Eesti Vabariigi aastapäev:
kell 12.00 jumalateenistus Haljala kirikus
kell 12.45 küünalde süütamine vabadussambale Haljala kalmistul.
kell 13.15 pärastlõuna kohvi vallavanema ja volikogu esimehega Haljala
rahvamajas.

Korvpallitraditsioonid on lisanud Haljala vallale tuntust ja nii mõnigi mängija on
jõudnud tippu.Nende valikute õigsust ja tava jätkumist kinnitate teie, head
korvpallurid. Täna on võitjaid rohkem kui vaid meeskond, kes tuleb esimeseks. Edu
teile! Nii alustati juubelieelset jõuluturniiri Haljala vallavanema Leo Aadeli
tervitusega.
14. Haljala jõuluturniiril osales nagu tavaliselt 6 meeskonda: RLV
Massive, Rakvere SK/Tarvas, GK Ehitus/Seesam Kindlustus, Kose
SK, GHOST 88 ning SK Aaspere.
Lõlik järjestus:
5.-6. kohta jagasid SK Aaspere ja GK Ehitus/Seesam Kindlustus.
4. koht Rakvere SK/Tarvas
3. koht Kose SK
2. koht GHOST 88
1. koht RLV Massive meeskond: Hardo Tamm, Andres Voorand, Jako
Domnin, Gert Koovits ja Oliver Metsalu.
Traditsioonilise sopsuvõistluse, kus iga meetri tagant kasutada kolm
Lugeja retsepte ootame e-posti aadressil leht@haljala.ee katset ,osales 26 võistlejat. Kõige kaugemalt tabas korvi Sten Kendaru
või tuua Haljala Gümnaasiumi kantseleisse. Samuti (Rakvere SK /Tarvas), edestades Tormi Taliranda (Kose SK) ja Toomas
ootame kommentaare juba ilmunud retseptide kohta - Luhti (Haljala)
kuidas maitses. Mõnusat kokkamist!
Turniiri peakorraldaja Risto Rätsepa poolt ladusalt läbi viidud turniir
toimub jälle tänavu detsembris.

Kaunimad kodud 2010
Kaunimate kodude tunnustamine peaministri tänukirja ja
mastivimpliga toimub alates 2001. aastast. Algatajaks oli tollane
peaminister Mart Laar. Peaministri annetatav Eesti
rahvusvärvides mastivimpel on Vabariigi Valitsuse autasu, mis
antakse üksikisikule, perekonnale, organisatsioonile või
kogukonnale tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest
koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel. Mastivimpliga koos antakse autasustatule peaministri poolt allkirjastatud
tänukiri.
Ettepanekuid rahvusvärvides mastivimpli annetamiseks
teevad etteantud kvoodi ulatuses piirkondlikule kodukaunistamise ühendusele (komisjonile) omavalitsused. Vimplisaajate
üleriigilise nimekirja kinnitab ja esitab peaministrile Eesti
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Õnnitleme vanemaid...
Marie Eliisbeth Juhanson 10.12.2010
Ove Heinmaa 11.01.2011

... ja sünnipäevalapsi!
88
Alma Raamat
86
Endel Toomsalu
84
Linda Tartu
82
Elve Margat
70
Mati Arvik
65
Ille Tüvi
Viktor Trofimov
Andres Laigu
Ants Lille
60
Olev Lipp
Enn Liivandi
55
Karin Sallaste
Silva Kajava
Katrin Puusepp
50
Eve Reinman
Raivo Aru
Peep Lillakas

Meie
hulgast
on lahkunud ...

23. veebruar

Essu

19. veebruar

Aaspere

14. veebruar

Haljala

12. veebruar

Sauste

28. veebruar

Haljala

2. veebruar
6. veebruar
11. veebruar
21. veebruar

Haljala
Haljala
Aaspere
Sauste

19. veebruar
26. veebruar

Haljala
Varangu

12. veebruar
18. veebruar
28. veebruar

Haljala
Haljala
Haljala

3. veebruar
9. veebruar
17. veebruar

Haljala
Aaspere
Haljala

Alide Kibin
15.01.1914 - 26.12.2010
Ivo Vainola
05.03.1955 - 26.12.2010
Aino Meiner
07.08.1940 - 28.12.2010
Arnold Vainlo
06.05.1925 - 03.01.2011
Raimond Neivaldt
11.09.1941 - 07.01.2011
Helsi Koms
23.09.1928 - 09.01.2011
Valentin Kuritsõn
27.01.1938 - 12.01.2011

Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatus. 2009. aastal peaministri
tunnustuste andmist tublidele kodukaunistajatele ei toimunud.
2010. a jätkus kaunimate kodude omanike/hoonete valdajate
autasustamine peaministri tänukirja ja Lääne-Viru Omavalitsusliidu poolt
mastivimpliga. Haljala vald esitas neli mastivimpli kandidaati, kelleks olid Alates 1. veebruarist 2011 alustab
perekonnad Leevand, Paas, Reineberg ja Villenthal. Jõulupühade eel perearstikeskuses hambaraviteenuse osutamist
tänas Haljala Vallavalitsus kaunimate kodude omanikke kohvilauas, andes hambaarst Kaie Teder, tel. 5 690 5809.
üle mastivimplid ja kingitusena väikese tänumeene valla poolt. Infot on Vastuvõtupäevad on teisipäev ja neljapäev.
võimalik leida Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kodulehelt
http://www.iluskodu.ee/
Katuste puhastamine lumest. Hind kokkuleppel.
Leo Aadel, Haljala vallavanem

Haljalas on uus hambaarst

Telefon 5025092

