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Haljala tüdruk, kes andis lillekimbu
riigivanem Pätsile
Seoses vallavolikogu liikmete ja vallaametnike
ühiskoolitusega on vallamaja 11. märtsil suletud.
Vabandame

Kirjandusklubis käisid külas
vallavanem ja vallavolikogu
esimees
18. veebruaril kohtusid Haljala kirjandusklubis rahvaga
vallavanem Leo Aadel ja volikogu esimees Margus Punane.
Kohtumine oli huvitav. Kohalolijad said teada, mis on vallas
teoksil, millised on tulevikuplaanid, kuidas minna edasi
praegusel raskel ajal, milliseks kujunevad kütte- ja veehinnad,
kas gümnaasium jääb alles ja palju muud.
Küsimusi oli palju ning vastused olid pikad ja põhjalikud. Oli
tore õhtu!
Järgmine kirjandusringi õhtu on 24. märtsil. Tule ja osale.
Elve Veldi, Haljala raamatukogu juhataja

Välisminister Urmas Paet kohtus gümnasistidega

Välisministri külaskäigu vastu Haljala Gümnaasiumisse tundis huvi
ka Eesti Televisioon
Seoses Tartu rahu 90. aastapäevaga külastas 3. veebruaril
Haljala Gümnaasiumi välisminister Urmas Paet. Kohtumisel
gümnasistidega tuli lisaks ajaloosündmustele jutuks ka Eesti
tänane välis- ja julgeolekupoliitika. Välisministrile esitati
küsimusi nii euro kasutuselevõtu, Eesti sõdurite Afganistani missiooni kui Eesti-Vene piirileppe kohta. Pärast esinemist
tutvus Urmas Paet koolimajaga ja sõi koolilõunat.

Vabandame
Eelmises lehes ilmunud artiklis BC Rakvere Tarvase esiviisikus
mängib Haljala poiss Rain Veidemann oli viga. Tarvase ridades
mängib kaasa varumängijana koos Oliver Metsaluga mitte Sten
Karro, nagu artiklis eksitavalt oli kirjas, vaid tema vend Sander Karro. Nii Oliver kui Sander õpivad Haljala
Gümnaasiumi 9. klassis.

Haljala rahvamaja - 25

Vabariigi aastapäeva eel
käisime külas Haljala valla
aukodanikul Aino Kaasikul,
kelle auväärne iga ja
kadestamisväärne mälu
lubavad tema enese kohta
julgesti – ja suurima
respektiga – öelda: elav
ajalugu. Palusime Aino
Kaasikul kui nii-öelda
Eesti-aegsel inimesel
meenutada Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamist
Haljalas 1920-1930.
aastatel.
Aino Kaasik, kuidas tähistas toonane Haljala vabariigi aastapäeva?
Minu esimesed mälestused
ulatuvad 1928. aastasse, kui
tähistati vabariigi 10. aastapäeva. Haljala tuletõrjeselts oli
ostnud omale raadio ning
seltsimajas pidi toimuma
pärast aktust raadio pidulik
ühiskuulamine. Mind võeti siis
ka kaasa, olin 6-aastane.
Paraku ei hakanudki raadio
mingil põhjusel tööle, küll teda
sätiti ja krutiti, ning olin
seetõttu väga õnnetu. Ei tea,
kas see raadio hakkas üldse
kunagi häält tegema.
Kui 1930. aastal avati
Kakumäe kalmistul Vabadussõja mälestussammas, hakati
traditsioonina korraldama
rongkäike seltsimaja juurest
(seltsimaja asus praeguse
lasteaia kohal) samba juurde.
Mäletan, et aastapäev oli alati
väga külm, pasunad olid jääs
ega tahtnud häält teha, kuidagi
tohterdati neid piiritusega.
Ko g u n e t i s e l t s i m a j a s –
Kaitseliit, Naiskodukaitse,
noorkotkad, kodutütred,
skaudid ja gaidid. Haljala
kodutütred kutsuti ellu 1935.
aastal, liitusin nendega ja olin
samuti rongkäigus. Kõige ees
marssis pasunakoor oma
lipuga, mis nüüd on hoiul
Rakvere muuseumis, seejärel
organisatsioonid, kõige lõpus
tuletõrjeselts. Mälestussamba
jalamile pandi leinamarsi
saatel pärjad. Kaitseliit seisis
auvalves. Kodutütardel olid
käes põlevad küünlad iga
Vabadussõjas langenud Haljala

mehe mälestuseks ja kui
kirikuõpetaja Nurm jutluse
käigus nimetas nende meeste
nimed, siis iga nime juures
puhuti üks küünal ära.
Pärast sõnavõtte tuli rongkäik tagasi, oli ju külm ilm, ja
seltsimajas toimus aktus.
Pidukõne pidas enamasti
siinne Vabadusristi kavaler,
Lihulõpe talupidaja Villem
Raudkivi, kes kõneles alati
tekstita, sütitavalt. Tema kõne
kohe voolas ja vaimustas
rahvast – tema oli meie
kuldsuu! Lauldi hümni ja
uuemaid tolleaegseid isamaalisi laule, mis olid väga
ilusad ja liigutavad. Eriti läks
mulle südamesse Tuudur
Vettiku „Su Põhjamaa päikese
kullast“. Õhtul oli samas pidu
Vabadussõja-ainelise näidendi
ja puhvetiga.
Kuidas tähistati pidupäeva
Haljala algkoolis, kus Te
neil aastail õppisite?
Kool ise 24. veebruari rongkäigus ei osalenud, seda
kommet ei olnud. Külm
talveilm ja… Ka võidupühal
koolilapsed ei osalenud, neid
ei saanudki suvel kätte. Küll
osalesid need õpilased, kes
kuulusid isamaalistesse organisatsioonidesse. Eelmisel
päeval oli lühem koolipäev,
toimus aktus. Koolijuhataja
Lassur pidas kõne, lapsed
laulsid ja deklameerisid.
Klassid olid ehitud sinimustvalgete lipukestega. Seejärel
lasti lapsed koju.
Kas mäletate ka tollaste
riigitegelaste külaskäike
Haljalasse?
Jah, see oli 1931. aasta juulis,
ilusal pühapäeval, kui avati
Rakvere Vabadussõja mälestussammas. Samba avamisele
saabus ka riigivanem Konstantin Päts, aga tee tuli ju läbi
Haljala. Haljala rahvale oli see
teada ning kiriku juures
korraldati riigivanemale pidulik
vastuvõtt. Seltsid ja koorid olid
üles rivistatud, mängis pasunakoor. Läksime ka koos ema ja
õega, minul valge satsidega
kleit seljas, valged sokid jalas,
lehv peas. Isa oli kooriga juba
enne kohal. Idavere naised

Foto erakogu
Aino Kaasik (pildil vasakul) õega. Just selline väike tüdruk sai riigivanem
Pätsilt pai
pidasid meid tee peal kinni ja
tegid mulle ettepaneku anda
Haljala rahva nimel riigivanemale lillekimp. Olin
hirmsa pabinas, aga andsin
roosid üle ja sain Pätsilt pai, oli
ikka hiljem uhke tunne küll.
Sain teiste tüdrukute ees
uhkustada. Meid isegi pildistati, aga neid pilte pole ma
kunagi näinud… Taas pidas
Villem Raudkivi kui tuletõrjeseltsi pealik innustava kõne.
Autosid oli tol päeval Haljalas

väga palju ja sellega sai isegi
nalja. Kui esimene auto
Tallinna poolt nähtavale ilmus,
alustas pasunakoor tervitusega – aga selgus, et polnudki
riigivanema auto. Ja nõnda
mitu korda! Aga ilus päev oli.
Aino Kaasikul on veel
mõndagi meenutada
tollastest aegadest ja
inimestest, kuid see on
hoopis teine jutt, mis jääb
teiseks korraks.
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Eesti riigi sünnipäev

Külavahelood: AUKÜLA

24. veebruaril tähistavad Eesti riik ja rahvas oma
iseseisvuspäeva. See on päev, mida saame tähistada tänu Tartu
rahulepingule kui omariikluse ja iseolemise ühele olulisele
sünnitunnistusele ning mille sõlmimisest möödus tänavu 90
aastat. Tartu rahulepingut on nimetatud ka Eesti diplomaatia
suurimaks saavutuseks ja Eesti tähtsamaiks välislepinguks läbi
aegade. Tollane riigimees Jaan Poska tõdes selsamal, lepingu
allakirjutamise ja meie riigile olulisel saatusepäeval: „Täna on
Eestile tähtis päev tema ajaloo viimase seitsme aastasaja
kestel. Nüüd, kus Eesti on täna allakirjutatud lepinguga saanud
enda iseseisvuse de jure tunnustamise, on eesti rahvale
avanenud tee ise määrata oma tulevikku.“ Seega olemegi
saanud oma riigi kulgu määrata nii vaimus kui teos, nii halvas
kui heas.
Tänu tollaste suurmeeste ja naiste tarkusele ning julgusele
kuulutada välja iseseisev Eesti Vabariik ja tänu neile vapratele
Haljala naistele ja meestele ning viiele tuhandele sõjasangarile,
kes langesid Vabadussõjas riigi püsimajäämise eest, saame me
tähistada oma riigi sünnipäeva. Iseseisvuspäeval pärast
pidulikku jumalateenistust avaldame me austust neile
küünalde süütamisega ja lillede panekuga Vabadussõja
mälestussambale Haljala kalmistul.
Riigi sünnipäev on üks ilus päev, mil me heiskame
mastidesse lehvima sinimustvalged trikoloorid. Nii nagu
kõlavad uhkelt laulusõnad: kaunistagem Eesti kojad kolme
lipuvärviga. Sünnipäeva pidulikud üritused kätkevad endas sel
päeval traditsiooniliselt palju tänukõnesid ja õnnitlusi,
vastuvõtte, aga ka pere - ja sõpradekeskseid koosviibimisi.
Üheks oodatumaks sõnavõtuks kujuneb kahtlemata
Vabariigi Presidendi kõne, mis oma sõnumiga väljendab alati
midagi õpetlikku, soovituslikku, ja kui vaja, siis vahel ka
manitsust. Rõõmustame üheskoos selle päeva olemasolu üle
meie kõrval elavate ja Eesti riiki oma koduks pidavate erinevast
rahvusest pärinevate inimestega ning oleme uhked, et saame
tähistada väärikalt meie enda riigi sünnipäeva.

Seekordse loo peategelasteks
on külaelanikud ise. Katkestasime lehetoimetusega paariks
tunniks külaelu argipäevased
toimetused ja kutsusime
inimesed kokku, et rääkida
elust Aukülas, küla ajaloost ja
tänapäevast. Meid võõrustas
külavanem Tiit Toming oma
hubases kodus. Olgu aga kohe
öeldud, et siinne kirjatükk ei
suuda anda edasi toda
seletamatut vaimsust, oma
küla tunnet, mis tuttav igaühele, kes natukegi kauem
Aukülas viibinud ja sealse
rahvaga lävinud.
Auküla on esmamainitud
Taani hindamisraamatus 1241.
aastal kui 25 adramaaga küla.
Hilisematel sajanditel, kuni
Eesti Vabariigini, oli Haljala
kihelkonda kuuluv Auküla aga
Kadrina kihelkonnas paiknenud Kihlevere mõisa omanduses. Esimesel iseseisvusajal
kuulus küla Aaspere valda –
kuni valdade laotamiseni 1950.
Aastail 1861-1930 töötas
Aukülas kool, mis suleti suure
majanduskriisi ajal Aaspere
vallavalitsuse otsusega. Lisaks
tegutses külas tuletõrje selts
oma seltsimajaga. Kunagi 700
elanikuga ja tegelikult kolmest
osast – Aukülast, Kurekülast ja
nn. Sandiväsitaja külast –
koosnenud külas elab praegu
77 inimest. 700 inimest tundub
küll uskumatu numbrina, kuid
Auküla vanim elanik (ei ütleks
küll!), vanavanaema Vaike ei
imesta sugugi: „Kõik need
kohad, kus praegu elatakse (ja

Leo Aadel, vallavanem

Tuulepealne maa
Selle maa rahvas on alati laulnud
ka raskel orja-ajal
Nii palju laule ei olegi teistel
Laulupidusid peeti ka siis
ja lauldi ka siis
neid südamelaule
neid mida laulda ei tohtinud
Mu isamaa on minu arm
ja pisarad veeresid palgeil
Kas tunned maad?
Oma maa üle uhke olla
osati ka siis
Sind surmani ma tahan kalliks pidada
ka siis
Ikka süda lahti oli
kevadvetele ja lindudele
kes ära lendasid
üle mere
et tulla tagasi
Nagu linnud tagasi tulevad
ja taas teevad pesa
kõrs kõrrele
raag raole
nii ka siis
läks kalur merele
ja kündja vaole
Järgneb ...

Salme Heinla (2008)

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht, ilmub kord kuus. Tiraaz 1300
Toimetus: Külli Heinla, Kaido Kreintaal, 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

Väike Mattias tunneb end isa Mati
kukil turvaliselt ja ei arva sugugi, et
Auküla mureks on väike järelkasv
nagu väidab tema vanavanaema
Vaike Toming.

kui paljusid kohti enam ei ole!),
kõik olid talud. Ja kõigil taludel
olid ju popsikohad kõrval. Nii
saamegi sellise arvu kokku.“
„Tagasilöök tuli Aaspere
ülemvõimu ajal,“ räägib Tiit
Toming, „mil 1930. aastal suleti
Auküla kool. Sisuliselt jõulise
külaelu ja jätkusuutlikkuse
materdas muidugi maha II
maailmasõda.“ „Siin, Kurekülas, tehti esimene Haljala
valla kolhoos – Pioneer,“
sõnab Vaike Toming, kes ise on
elanud Aukülas alates 1961.
aastast. Kolhoosiajast on
Vaikel jutustada palju. Üks on
aga kindel: „Tööd on tehtud
palju. Minu poisid on pidanud
väga noorest peast hommikul
kell neli lauta lüpsa minema,
sest ega Tallinnast „asumisele“
saadetud daamikesed ei
osanud tööst midagi pidada.“
„Auküla juurtega inimesi
mööda maailma laiali on
kindlasti üle tuhande,“ on Tiit
Toming kindel. Abikaasa Lea
sõnab, viidates esimesele
kokkutulekule 1989. aastal, mil
kohale oli tulnud 111 endist ja
praegust Auküla elanikku:
„Lastelastele ja veel noorematele, kes elavad mujal, on
Auküla siiski esivanemate
koht. Neil ei ole enam isiklikku
sidet selle kohaga.“
Küla halvimaks ajaks peab
külavanem 1980. aastate
lõppu. „Pori, lagunevad teed,
tühjad majad, prügimägi keset
küla,“ iseloomustab Tiit tollast
aega. „Oma löögi andis
k i n d l a s t i ka ko l h o o s i d e
lagunemine.“
„Kui ma 1989. aastal
Aukülla kolisin, siis mõtlesin
tihti ahastusega, et mis ometi
sundis mind siia tulema,“
sõnab talupidaja Maire Leetberg. „Istusime abikaasaga
toas ja mõtlesime, et viimane
aeg on ära minna.“ Ometi just
tänu nendele elab Aukülas veel
üks tegus perekond. „Meie
tütred olid sõbrannad,“ lausub
ettevõtja Andre Kaurla. „Olime
Leetbergidel külas ja nägin
seda hunnikut, kus praegu
asub meie maja. Tegin siis ühe
väikese nalja ja siin me nüüd
oleme. Paljud imestasid, et mis
koht see selline on, pole puid
ega midagi. Aga puud ju
kasvavad, suur tee on lähedal
ja inimesed tundusid ka
normaalsed olevat,“ muigab
Andre ja lisab, et viimase viie
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Külavanem Tiit Toming näitab hinnalist leidu Auküla põldudelt - odaotsa,
mille vanuseks on spetsialistide sõnul pea tuhat aastat.
aasta jooksul on juurde tulnud
seitse uut leibkonda ja hetkel
ehitatakse nelja maja.
„Jalule ongi saadud just
tänu sisulisele poolele,
inimestele, kes siin elavad,“
seletab Tiit „Nii suuri spordiüritusi ei ole kusagil mujal.
Noorte tenniseturniir, spordipäevad, kus on osalenud 150
inimest. Suusapäevadel kolm
aastat tagasi oli 110 inimest
eesotsas Kristiina Ojulandiga.
Kogukonna läbikäimine, ühte
sammu astumine, ühes
hingamine – ilma selleta ei ole
küla. Meil on kõik see olemas.“
Tiit Toming on olnud külavanem ligi kakskümmend
aastat. Millal ta volitused
lõppevad, seda ta ei tea ega
pea ka oluliseks: „Külavanem
üksi ei tee midagi, külarahvas
peab töötama koos külavanemaga, muidu ei tule
midagi välja.“ Külavanemaks
olemise kohta jutustab Tiit
lõbusa loo, kuidas ta ETV
hommikusaates koos nalja- ja
kalamehe Vladislav Koržetsiga
kala küpsetas ning Koržets
teda eetris ekslikult tutvustas
kui Auküla vallavanemat. Pärast
saadet sai vallavanem külarahvalt särgi vastava kirjaga
„Auküla vallavanem“, mida ta
meelsasti kannab.
Aukülast on muuhulgas
pärit ka kunstnik ja laulva
revolutsiooni üks sümboleid
Heinz Valk, kes Vaike sõnul
poisikesena suur krutskimees
oli. Aukülast käis Heinz Valk ka
Võipere koolis.

Millest tunneb Auküla
rahvas puudust? „Internetiühendus on vilets,“ on kiire
vastus. Peale pikka mõtlemist
leitakse, et ka seltsimaja oleks
vaja, kus koos käia. Praegu
käiakse koos kord siin, kord
seal, kus aga lahke pererahvas
lubab. „Seltsimaja leiaks meil
kindlasti palju kasutust,“ on
Andre Kaurla kindel. Kas
projektirahade peale on
mõeldud? „Lootsin, et see
pädevus ja initsiatiiv tuleb
omavalitsuse poolt,“ sõnab
Tiit Toming tõsiselt. „Käime ju
kõik igapäevaselt tööl, ei jõua
ja ei ole selliseid oskusi. Teeme
pigem oma jõududega, nagu
oleme siiani teinud. Meil on
oma terviserada, mida hooldame oma jõududega. Sellel
aastal on esimene kord, kui ei
ole suusarada, sest lund on nii
palju! Ei ole tehnikat, et rada
siledaks saada.“ Terviseraja
ääres ootab tervisesportlaseid
ahjuga majake, kus saab jalgu
puhata ning teed juua.
Meie õdusa koosviibimise
ajal on lisaks juturääkimisele
palju jõutud. Vaike minia Marge
on trennist koju toonud poja
Hugo-Martini, keda vanaema
nimetab küla kõige suuremaks
töömeheks, mis sest, et poisil
vanust alles seitse aastat.
Meiega liitus natukeseks ajaks
ka Tiidu väimees Aleks, kes küll
kohe rahvatantsuproovi kiirustas. Tõsi mis tõsi – kes teeb,
see jõuab. Selline võikski olla
Auküla moto.

Aaspere Külaselts pidas vastlapäeva
hernesupi, kuklite ja virmalistega
Lehe toimetamine on igati
põnev ja hariv tegevus. Tuleb
välja, et ka maitsev. Kui Aukülas
pakkus lahke külarahvas
toimetusele suupisteid ja
maitsvat koduveini, siis

Aasperes kostitati meid
koduse hernesupi ja iseküpsetatud vastlakuklitega.
Liulaskmise asemel vaadati
seekord filmi virmalistest ja
tunti mõnu koosolemisest.

Süüa vastlakuklit nii, et nina vahukooreseks ei saaks,
on omaette kunst, seda teab
iga maiasmokk omast käest.
Beti nina seekord vahukoorest ei pääsenud.

Mälumäng
JAANUARIKUU VASTUSED
1. „Wirulane“, Raivo Riim 2. Harilik mänd 3. Signe 4. 2011.a.
Šveitsis Bernis 5. Aino Kaasik, Salme Heinla, Harry Veldi 6. Leonid
Kravtšuk ja Leonid Kutšma 7. 1982 8. Ummamuudu „Kõnõtraat“
9. Hindrek Piiber 10. Espoos
Täname rohke osavõtu eest jaanuarikuu mälumängust!
Seekordne auhind läheb Uno Alanurmele
VEEBRUARIKUU KÜSIMUSED
1. 19. oktoobril 2009 külastas Haljalat president Toomas Hendrik
Ilves. Enne teda on Haljalat väisanud veel üks meie
taasiseseisvunud riigi presidentidest. Kes ja mis aastal?
2. Peatselt lõpevad XXI taliolümpiamängud Vancouveris. Kanadas
on aga olümpiamängud toimunud kahel korral varemgi. Mis
aastatel ja kus?
3. Kui vallad Eestis 1950.a. likvideeriti ja külanõukogudega
asendati, loodi ka Haljala valla asemele 3 külanõukogu. Millised?
4. Kes pärjati tänavuse Tammsaare kirjanduspreemiaga? Küsime

ka auhinnatud teose nime.
5. Vabadussõjas 1918-1920 osales ka Haljala kihelkonna mehi,
nendest langes… Mitu meest?
6. Kes või mis on Jabulan?
7. Tänaseks on Haljala valda jäänud üks kool. 2007.a. sulges
uksed Aaspere põhikool, enne seda Põdruse (Essu) kool. Mis
aastal suleti Põdruse kool?
8. 1994.a. Agfanistanis mulla Omari poolt rajatud radikaalne
islamiliikumine Taliban on tõsiseks proovikiviks ka Eesti
kaitseväelastele. Mida tähendab Taliban puštu keeles?
9. Haljala valla muinsuskaitsealuste objektide nimekirjas on ka
üks linnamägi. Kus see asub?
10. 14. veebruaril algas hiina kalendri järgi metalltiigri aasta. Ent
milline on värske aastaarv hiina kalendris?
Vastuseid ootame 15. märtsiks e-posti aadressil leht@haljala.ee
või aadressil Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10 (märksõna
„Mälumäng”)
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 17. veebruar 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Kaido Kreintaal, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv,
Margus Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Toomas
Sääsk, Riina Tamberg, Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla 2010. aasta eelarve kogumahuga 46
795 595 krooni. Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks
algatada Haljala valla 2010 aasta esimese lisaeelarve
koostamist.
2. Kinnitada enampakkumise tulemused. Tunnistada Tulbi
kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumisel
edukaks pakkujaks Alar Lahi ja Kivivare kinnistu
võõrandamiseks korraldatud enampakkumisel edukaks
pakkujaks Taimi Haava.
3. Lubada vallavanem Leo Aadel puhkusele ajavahemikel:
01.03.2010 kuni 09.03.2010;
24.05.2010 kuni 06.06.2010; 19.07.2010 kuni 08.08.2010 ja
27.12.2010 kuni 31.12.2010.
4. Muuta Haljala vallas Essu ja Põdruse külas asuvate
katastriüksuste sihtotstarbeid. Sihtotstarbed muutuvad
transpordimaaks seoses kergliiklustee rajamisega PõdruseKunda-Pada maantee Põdruse-Essu vahelisel lõigul.
5. Võõrandada tasuta vallavara Sihtasutusele Haljala Kirik.
Võõrandatakse Haljala alevikus asuvad Leinamaja ja Kabeli
kinnistu ning Varangu külas asuv Viimsekodu kinnistu,
kinnistutel asuvad kabelid.
6. Määrata Haljala valla 2009-2012 aasta majandusaasta
aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.
7. Algatada Haljala valla terviseprofiili koostamine.
Terviseprofiili koostamise juhtideks määrati majandusspetsialist Marko Teiva ja sotsiaaltöötaja Urve Vogt.
Terviseprofiil on abivahend inimeste ja keskkonna
terviseseisundi mõõtmisel, hindamisel, analüüsimisel,
paremate tervisetulemite eesmärgistamisel, ning nende
saavutamiseks vajalike tegevuste ja vahendite määramisel.
Suurendada elanikkonna heaolu ja tõsta inimeste
elukvaliteeti parema tervise kaudu.
8. Anti nõusolek projekti „Haljala valla Essu küla veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“
Haljala valla poolseks omaosaluse garanteerimiseks.
9. Kuulati informatsiooni Haljala aleviku veemajandusprojektist.

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 20.01.2010.a.
1. Kinnitati 2010.a jaanuarikuu toimetulekutoetuse taotlejate
nimekiri ja määrati toimetulekutoetused kokku summas 23590
krooni ja üksikvanema toetus kokku summas 800 krooni ning
ühekordsed sotsiaaltoetused kaheksale toetust vajavale isikule
kokku summas 12900 krooni. 2. Määrati toetus hommikuse
toitlustamise kulude hüvitamiseks kuueteistkümnele Haljala
Gümnaasiumi toetust vajavale õpilasele; lasteaia toidutoetus
seitsmeteistkümnele toetust vajavale lapsele ja toetus
toidukulude hüvitamiseks neljale kutsekooli õpilasele. 3. Määrati
sünnitoetus lapse sünni registreerinud lapsevanemale. 4.
Seoses Essu ja Aaspere külas liikluspindadele kohanimede
määramisega muudeti katastriüksuste kohaaadressid. 5.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Kisuvere
külas 10/0,4 kV mastalajaama „HALJA” õhu- ja maakaabelliinide
paigaldamiseks. 6. Väljastati kasutusluba Õie Reineberg`i
omandis olevale Nurme kinnistul asuvale puurkaevule. 7.
Määrati Haljala valla haldusterritooriumil paiknevate
maksustamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinnad
seisuga 18.01.2010.a. vastavalt maatüki maksustamishinna
aktidele. 8. Otsustati lugeda LAB Project OÜ tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. 9.Eraldati vallaeelarve
reservfondist 600 krooni Sander Karrole jaanuari kuus Ljepajas
toimunud Põhja Euroopa Noorte korvpalliliiga etapil osalemise
kulude katteks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 27.01.2010.a.
1. Pikendati Haljala Lasteaia toitlustusteenuse osutamise
lepingut Stadnik Toitlustus OÜ-ga kuni 31. augustini 2010.a. 2.
Tehti volikogule ettepanek kinnitada Tulbi ja Kivivare kinnistute
võõrandamiseks korraldatud enampakkumise tulemused. 3.
Nõustuti hajaasustuse veeprogrammist rahastatud projektide
aruannete muutmisega. 4. Anti MTÜ Ans.Ambel kasutusse
tasuta ja tähtajatult Haljala rahvamaja hoones asuva
muusikaringi ruumi üldpinnaga 32.2 m2. 5. Eraldati vallaeelarve
reservfondist 15 000 krooni Aili Lillepuu'le elumaja põlengu
kahjustuste likvideerimiseks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 03.02.2010.a.
1. Väljastati ehitusluba Haljala Gümnaasiumi hoone
rekonstrueerimiseks vastavalt Esplan OÜ poolt koostatud
projektile (2010 aastal on plaanis Haljala Gümnaasiumi katuse
rekonstrueerimine I etapp ehk köstrimaja katuse vahetus). 2.
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Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi aruanne „Nurme
kinnistu puurkaevu puurimine ja veetrassi rajamine”. 3. Nõustuti
Essu külas asuva 211m² suuruse maaüksuse jätmisega riigi
omandisse ja määrati maaüksuse koha-aadressiks 20 PõdruseKunda-Pada tee ning sihtotstarbeks transpordimaa. 4.
Vallavolikogu maa- ja keskkonnakomisjonile esitati seisukoha
saamiseks eelnõud Haljala alevikus uute tänavanimede
määramise ja peremehetute ehitiste hõivamise kohta. 5. Algatati
riigihanke menetlus „Haljala
Gümnaasiumi katuse
rekonstrueerimine I etapp“. 6. Tunnistati lihtmenetlusega
riigihanke „Audiitorteenus Haljala valla 2009 kuni 2012
majandusaasta auditeerimiseks“ hankemenetlusel edukaks AMC
Audit OÜ poolt esitatud pakkumus summas 19 425 krooni (hind
sisaldab käibemaksu) aastas. 7. Tehti volikogule ettepanek
võõrandada tasuta Sihtasutusele Haljala Kirik kolm Haljala vallale
kuuluvat kabelit. Kaks kabelit asuvad Haljala kirikaias ja üks
Varangu külas. Haljala vald on SA Haljala Kirik üks asutajatest. 8.
Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla 2010 aasta eelarve
eelnõu muudatusettepanekud. 9. Määrati sotsiaaltoetus ühele
toetust vajavale õpilasele.
Haljala Vallavalitsuse istungil 10.02.2010.a.
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist raha Tiiu Torpani
premeerimiseks ja 19 057 krooni hajaasustuse veeprogrammi
vallapoolse osaluse rahastamiseks 2010 aastal. 2. Tunnistati
riigihankele „Ehitusjärelvalveteenuse osutamine projektile
„Haljala Gümnaasiumi katuse rekonstrueerimine I etapp““
hankemenetlusel edukaks FIE Mati Piirsalu esitatud pakkumus
summas 4 900 krooni. Pakkumuse esitaja ei ole
käibemaksukohuslane. 3. Tunnistati riigihanke „Haljala
G ü m n a a s i u m i ka t u s e r e ko n s t r u e e r i m i n e I e t a p p “
hankemenetlusel edukaks OÜ Oto Ehitus pakkumus summas 430
000 krooni (hind sisaldab käibemaksu). 4. Tunnistati riigihanke
„Haljala aleviku tiikide elustiku tervendamine” 2010 ja 2011 aastal
hankemenetlusel edukaks OÜ Preisor hinnapakkumine summas
238 560 krooni (hind sisaldab käibemaksu 20 %). 5.
Kinnitati 2010. aastal Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks esitatud toetuse taotluste läbivaatamiseks komisjon
koosseisus: komisjoni esimees vallavanem leo Aadel ja liikmed
Õie Kelder, Marko Teiva, Riina Must ja Mare Sikkut. 6. Otsustati
esitada SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitaotlus
„Haljala valla Essu küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ ning teha volikogule ettepanek
nimetatud projekti omafinantseeringu, kuni 200 tuhat krooni,
katmiseks valla eelarvest. 7. Nõustuti AS-le Viru Õlu välisõhu
saasteloa väljastamisega vastavalt esitatud välisõhu saasteloa
taotlusele. 8. Kinnitati Haljala Vallavalitsuse tegevuskava aastaks
2010.

Vallavolikogu liikmete ja vallaametnike ühiskoolitus

Koerte ja kasside pidamisest.

9. veebruaril toimus esimene koolitus viiepäevasest koolitustsüklist vallavolikogu
liikmete ja vallavalitsuse ametnike ning kolme suurema hallatava asutuse Haljala
Gümnaasiumi, Haljala Lasteaia ja Haljala Rahvamaja ühiskoolitusest.
Eelmise aasta oktoobris esitas Haljala Vallavalitsus Euroopa Sotsiaalfondi
prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike
omavalitsuste ja mittetulundusühingute koolitus ja arendamine“ alameetme
„Organisatsiooni arendamine“ raames Riigikantseleile projekti “Haljala valla
haldusvõimekuse tõstmine“, mille Riigisekretär ka vastavaks tunnistas ja rahuldas.
Nimetatud toetusskeemi eesmärk on riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste juhtimis- ja koostöövõimekuse tõstmine, mis aitab
tagada nende strateegiliste eesmärkide saavutamist.
Projektitaotlus esitati lähtuvalt kehtivast Haljala valla arengukavast:
„Haljala valla arengukava 2007-2017 punkt 4.6 Haldussuutlikkus ja koostöö – hetkeolukord:
1. et mõista paremini valla keskkonna ja inimeste vajadusi, vajavad Haljala vallavolikogu liikmed põhjalikumat teavet avalikust
teenusest ja omavalitsuse ülesannetest;
2. hetkel olemasolev infotehnoloogiline potentsiaal vallas on kasutamata. Tähelepanu tuleb kohalikul tasandil rohkem pöörata
täiendkoolitustele.
Tegevuskava: Haljala vallavolikogu liikmete ning vallaametnike kompetentsuse tõstmine
Valla volikogu liikmetele ja ametnikele sisekoolituse tegemine, mille tagajärjel tõuseb koostöö. „
Lisaks valla arengukavale on ka kahe valimistel osalenud valimisliidu valimisplatvormis kriitiliselt hinnatud omavalitusorganite
senist koostööd ja võetud suund koostöö parandamiseks. Ehk aitab antud koolitus sellele kaasa, sest koolituse eesmärk on viia läbi
ühiskoolitus, mille käigus saadud teadmiste ja oskuste rakendamisel pareneb tehtud otsuste kvaliteet, tõuseb koostöö ja läbi selle
Haljala valla üldine haldussuutlikkus.
Projekti raames viiakse läbi kokku viis koolituspäeva järgmistel teemadel:
1) kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivad õigusaktid ja menetlusprotsessid, ametnikueetika (vastuvõetavate otsuste põhjendamine,
motiveerimine ja kaalutlemine, ametnik (ka ametiisik) ja ametnikueetika;
2)infoühiskonna olemus ja arengud (riigi infosüsteemide olemus: X-tee, andmekogud, DVK-d. KOV võimalused avalike teenuste
pakkumise paremaks korraldamiseks läbi infotehnoloogiliste vahendite nagu e-volikogu ja e-valitsus, e-osalus ja kaasamisvõimalused);
3) valla arengu planeerimine ning elanike ja huvigruppide kaasamine;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse juhtimine ja koostöö korraldamine ning selle tulemused töö tõhustamisel;
5) organisatsiooni kui terviku toimimise alused (organisatsiooni käitumine, meeskonnatöö, muudatuste juhtimine).
Koolitused toimuvad Haljala Rahvamajas 11. märts, 6. aprill, 5. mai ja 8. september 2010.a. Koolitusteenust osutab Avaliku
Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskus (ATAK).
Projekti kogumaksumus on 122 582 krooni ja millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 104 195 krooni. Seega vallapoolne esialgne
omafinantseering 18 387 krooni. Omafinantseeringu osa võib suureneda, kui koolituspäevadel ei osaleta. Hetkel ei ole täidetud Haljala
Gümnaasiumi koht koolitusel kuna koolijuht osutus valituks vallavolikogu liikmeks ja teist osalejat kooli poolt ei pakutud. Koolitusest
loobunud kahe volikogu liikme kohad on täidetud ja loodame, et see rakendusüksuse poolt ka heaks kiidetakse.

Haljala vallas reguleerib koerte ja kasside pidamist Haljala valla
avaliku korra eeskirja juurde kuuluv koerte ja kasside pidamise
eeskiri, milline on kinnitatud vallavolikogu 15. juuni 1999.a.
määrusega nr.50.
Koerad peavad olema kas ketis või piirdega territooriumil, mis
välistab koera ärajooksmise. See on muidugi raskendatud
külades, kus koer viibib omaniku arvates ikka omal territooriumil,
kuigi pole ketis ega aias. Probleemid tekivad, kui koerad on
lahkunud teisele kinnistule või jälitanud jahiulukit (tavaliselt kitse,
jänest, rebast või kährikut).
Suurte ühismajade vahel lemmikloomaga jalutades tohib
koera viia avalikku kohta rihma otsas ja vajadusel suukorviga.
Lemmiklooma omanikul on kohustus koristada oma lemmiku
väljaheited majade ümbruses või avalikus kasutuses olevat
territooriumil. Jalutama minnes pange selleks väike kilekott tasku.
Kalmistul koertega jalutamine on keelatud. Korteriühistute
territooriumidel peaksid sekkuma korteriühistud, kes kutsuvad
loomapidajat korrale. Kui looma omanik sellele ei reageeri, siis
korteriühistu pöördub kirjaliku avaldusega kohaliku omavalitsuse
või politsei poole. Rahatrahv hulkuva koera omanikule on 100
trahviühikut ehk 6000 krooni. Kui aga koer ründab kedagi, siis
ulatub trahvisumma juba 200 trahviühiku ehk 12 000 kroonini.
Haljala vallal on koostamisel lemmikloomaregister.
Lemmikloomade registrisse kandmise alustamisest teatab vald
lehe kaudu. Enne registrisse kandmist tuleb lemmikloomale
märgistusena veterinaararsti poolt paigaldada mikrokiip. Selle
paigaldamine on tasuline. Käesolevat nõuet ei rakendata
lemmikloomade osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat
tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.
Koerte ja kasside püüdmine ja äraviimine on vallale suhteliselt
kulukas ja tehakse seda tavaliselt siis, kui koera või kassi
omanikku ei ole võimalik kindlaks teha. Vastavalt eeskirjale tuleb
loomaomanikel tagada, et koer või kass ei saaks omapead
hulkuma minna.Palun hoolitsege oma koerte ja kasside eest ja
täitke nende pidamise eeskirju!
Kaja Roolaht, maakorraldaja

Raamatukogude tööajad on
lühendatud
Alates 1. veebruarist 2010.a on lühendatud raamatukogude
tööaega.
Haljala ja Aaspere Raamatukogu on suletud iga kuu teisel ja
neljandal reedel .
Varangu Raamatukogu on reedeti avatud kuni kella 13:00.

Vallavalitsuse jurist ja sotsiaaltöö spetsialist võtavad
kodanikke vastu külakeskustes

Vastuvõtuks palume eelnevalt registreerida:
Urmas Punga, jurist, tel 327 8225 urmas@haljala.ee
Malle Laos, sotsiaaltöö spetsialist, tel. 327 8226,
malle@haljala.ee

Varangu Külakeskuses
iga kuu esimesel teisipäeval kell 12:30 – 13:30
Aaspere Külakeskuses
iga kuu teisel kolmapäeval kell 10:00 – 11:00
Essu Külakeskuses
iga kuu kolmandal esmaspäeval kell 9:00 -10:00

Vallavalitsuse ametnike tööaega on lühendatud
Alates 1. veebruarist 2010.a on lühendatud reedeti Haljala
vallavalitsuse ametnike tööaega. Kantselei on endiselt avatud
kuni kella 15:30-ni.
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Haljala lugu
Sõda hakkas sõitemaie, vaenuvanker
veeremaie…
Algus jaanuarikuu lehes
Pärast hingetõmbeaega jõudis
sõda Haljala-maile taas 1703.
aastal koos kurikuulsa Vene
väejuhi, ratsaväekindral Boriss
Šeremetjeviga. Saanud tsaarilt
käsu põletada ja rüüstada
niipalju kui võimalik, alustas
Šeremetjevi kasakatest,
tatarlastest ja kalmõkkidest
koosnev ratsavägi augustis
1703 oma tapatööd Virumaal.
Septembri esimestel päevadel
ületati Sämi jõgi ja põletati
Viru-Nigula kihelkonnas mõne
tunniga (!) maha 15 mõisat ja
400 talu. 6. septembril vallutati
Rakvere, järgnes linna 3päevane rüüstamine ja mahapõletamine 10. septembril. Et
Rakvere kodanikud olid enne
venelaste kohalejõudmist kõik
linna veinivarud maha kallanud
ja tsaarisoldatid pidid leppima
apteegist leitud viinaga, kaebas
pahane kindral tsaarile,
„missugune neetud ja tige
rahvas“ siin elab. Seejärel
laastati 2 päeva jooksul
täielikult Haljala, Kadrina,
Rakvere, Viru-Jaagupi, VäikeMaarja ja Simuna kihelkond,
mispeale suunduti Järvamaale.

Kõnekas on Šeremetjevi kiri
tsaarile: „Mu isand, ei ole enam
midagi hävitada!... Kõik kohad
on tühjad ja lagedaks tehtud.
Mehi, naisi ja lapsi on võetud
vangi tuhandete kaupa, samuti
hobuseid ja veiseid. Keda
kaasa ei saadud võtta, pisteti
läbi või raiuti tükkideks. Kogu
Liivimaa ja osa Eestimaast on
tühi, et kohad on veel ainult
kaardil olemas. Kõik need aga,
kes on läinud pakku soodesse
ja rabadesse, hoiavad nüüd
minu arvates kindlasti sinu
poole.“ Täna teame, et
ühtekokku tapsid Vene väed
ligikaudu 100 000 eestlast ja
vägistasid 10 000 siinset naist.
Haljalas langes tuleroaks kirik,
mille võlvid ja katus taastati
1717 ning torn alles 1735.
Surma sai Haljala pastor
Joachim Balcke, nagu ka tema
järeltulija Philipp Ludwig Kopf,
kelle venelased 1710. aastal
kirikuukse külge risti lõid.
Pärast pastoraadi hävitamist
elasid Haljala kirikuõpetajad
aastaid Võle mõisas.
1703. aasta sügis tegi lõpu
ka 1687 asutatud kihel-

Kuupilt

konnakoolile ja kogu koolielule
Haljalas. See taastus alles
rahuaegade saabudes, aastal
1730, mil Haljalas asus tööle
uus, ärksa meelega pastor
Georg Sabler.
Rahvasuus püsisid nende
aastate hirmsad mälestused
kaua. Teati, et Põhjasõja ajal
käinud rüüstesalgad mööda
maad ringi, need röövinud ja
tapnud kõiki, kes aga ette
sattunud. Inimesed olid
põgenenud metsadesse ja
soodesse, mõned peitsid
endid koobastesse. Kui mõni
Vene salk juhtus leidma sellise
peidukoopa, siis tehtud tuli
koopasuu ette ja lämmatati
seesolijad suitsuga. Vene
ratsanikke käinud väikeste
salkadena Haljalas kaua aega
ümber. Kui salk väikene olnud,
siis julenud ka talurahvas neile
vastu astuda.
Kõneldakse, kuidas kolm
Vene ratsanikku sõitnud ühel
päeval Sagadi poolt tulles
Vihulasse Otsa tallu. Ratsanikel
olnud mõõgad käes ja
hobustel tärisenud hulk
hõbeehteid – naiste sõlgesid,
käevõrusid, kaelakeesid ja
muud, mis olid rahvalt
röövitud. Tallu jõudes hakatud
endid puhastama ja pesema,
siis selgunud ka, et üks neist
olnud naine. Taluperenaine

haaranud siis kõrvale pandud
mõõga ja löönud röövnaisel
pea maha.
Vene väed põletasid maani
maha Kõldu küla, mille
põgenenud elanikud aastaid
koobastes elanud, kuni küla
taas üles ehitati. Lisaks süüdati
Aaspere mõis, mis jäigi
pikemaks ajaks varemeisse.
Ent Vene sõduri saabel,
püss ega tõrvik polnud ainsad,
mida siinsel maarahval karta
tuli. Aastail 1710-1711 laastas
kogu meie maad katk, mis
võttis Haljala-mail 2313
inimelu – tervelt 80 %
kihelkonna rahvastikust!
Ellujäänuid oli 642. Kõige
rängemini kannatasid Aaspere
ja Vihula mõis, kus katkuohvreid oli vastavalt 92 ja 90 %
elanikest. Seevastu Essu mõisa
käsi käis kihelkonnas kõige
paremini – suremus oli „vaid“
50 %. Selja mõisas suri 58 % ja
Saustes 59 % rahvast. Siiski
hakkas rahvaarv Haljalas
Põhjasõja lõppedes üsna
kiiresti taastuma – 1726. aastal
elas kihelkonnas 2846, 1732.
aastal juba 3647 inimest. See
arv kasvas järjekindlalt ning
1795. aastaks oli Haljala
kihelkonna elanike arv 6990 –
rohkem kui tänasel kihelkonna
maa-alal!
Omajagu aitas sellele

Veebruar 2010
kõigele kaasa võõrtalupoegade sisseränne siinsetesse
rannaküladesse – näiteks
s o o m las e d m o o dus tas id
1739.a. kümnendiku kihelkonna rahvastikust. Oli ka
saabunuid mujalt Eestist. Nii
tulnud Metsikule Tartumaalt
pärit mees nimega Jüri ehk nn
Tartu-Jüri. Metsikul asunud Jüri
elama Saali, endisesse JüriJaani nimelisse tallu. Jüri pojal
Jaanil olnud kaksteist poega,
neist vanema poja nimi olnud
Mihkel, kes endale perekonnanimede andmisajal 1835.a.
saanud nimeks Treiberg.
Sadakond aastat hiljem
eestistasid Treibergid enda
nime Tarveliks.
Siiski jättis Põhjasõda
rahva mällu sügava jälje. Lood
peninukkidest ja koerakoonlastest – hirmsa välimusega asiaatlikest Vene
sõdalastest – kohutasid
inimesi veel kaua. Mäletati ka
sõjasündmustega seotud
paiku. Vergi kandis Koolimäe
koolimaja läheduses olla
Põhjasõja-aegne matusepaik,
mille järgi hakatud kohta
hüüdma Kooljamäeks, mis on
hiljem muundunud Koolimäeks. Kooliga pole sel niisiis
mingit algset seost. Sealsamas
seisnud kunagi kaks kivisammast ja suur ristiga kivi.

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
19.03 kell 19.00. Vana Baskini Teater “Prügikast 3 ehk
Eesti masurka”.
20.03 Kevadkontsert
AASPERE KÜLAKESKUS
19.03 kell 15.00 Kevadpidu. Akordionil laulab ja mängib Valdek Kilk.
Tulge kaasa laulma ja tantsima! Pilet 25.-

Loodi Haljala Kultuuriselts

„Jumala Auks - Ligimese Kaitseks” seisab kirjas lipu teisel
poolel, mis on Eesti Vabariigist vaid mõned aastad noorem

Juuksur Age
Ootan teid juuksurisse
Haljalas, Rakvere mnt 9
tel 56358405,
www.agekalde.planet.e

Sport
Haljala Koroonaturniiri IV etapist, võttis osa 16 mängijat.
Tulemused:
1. Kalev Erik 2. Vaiko Saar 3. Vello Uukivi
Paremusjärjestus peale IV etappi.
1. Vaiko Saar 79p. 2. Kalev Erik 68,5p. 3. Karlis Strazdin 67p.
Haljala Lauatenniseturniiri II etapi tulemused:
1. Raivo Siispool 2. Tõnis Veber 3. Avo Seidelberg
Haljala Lauatenniseturniiri III etapi tulemused:
1. Avo Seidelberg 2. Tõnis Veber 3. Tarmo Kustola
Paremusjärjestus peale III etappi
1. Raivo Siispool 39p. 2. Tarmo Kustola 38p. 3. Tõnis Veber 37p.
V etapp koroonas toimub 15. märtsil kell 18.00
IV etapp lauatennises toimub 18. märtsil kell 17.30

Foori kohvik pakub üllatusi
Foori kohvik pakub kõikidele oma külastajatele tasuta tassi
taimeteed või kannukohvi. Kui ostad masinakohvi, võid
kannukohvi tasuta juua seni, kuni isu täis.
Tulemas on kampaania kus kõik vähemalt 100 kroonised
ostud lähevad loosimisele - võimalik võita suuremaid ja
väiksemaid auhindu.
Uued ja taskukohasemad hinnad on päevasuppidel (10-13kr)
ja päevapraadidel (19-29kr)
Soodsamaks on läinud ka ülejäänud menüü. Plaanis on ka
jätkata erinevate ürituste korraldamist.
Kõige värskemat teavet meie tegemiste kohta, saab meie
kodulehelt www.foori.ee.

Aastaid Haljala raamatukogus tegutsenud kirjandusringi huvitavad
kohtumised said ajendiks luua juba hoogsalt ja tulemuslikult
tegutsevate Aaspere, Auküla, Essu ja Varangu külaseltside kõrvale ka
Haljala selts.
Selts sai loodud mõttega pakkuda veelgi suuremale hulgale
inimestele koostegemise rõõmu ning ühiselt arendada Haljala
kultuurielu ja seltskondlikku tegevust. Sooviksime aidata kaasa Haljala
ajaloo ja kultuuripärandi uurimisele ning jäädvustamisele, suurendada
inimeste keskkonnateadlikkust ja ühtekuuluvustunnet. Selliselt sai
põhikirjas sõnastatud ka meie seltsi eesmärk. Seltsi põhikiri annab
võimaluse paljudeks tegevusteks ja ettevõtmisteks. Võib korraldada
õppe- ja teabepäevi, seminare, kohtumisi, erineva sisu ja suunitlusega
matku ja laagreid, heategevusüritusi ja palju muud. Julgemates mõtetes
tahaks luua sidemeid ja teha koostööd erinevate ühendustega ka
väljastpoolt Eestit. Tegevuste läbiviimiseks on plaanis kirjutada
erinevaid projektitaotlusi.
Kuna selts alles loodi ja täpsemad plaanid on koostamisel, siis ongi
meie esmane eesmärk endast teada anda. Kutsume kõiki, kellel on häid
mõtteid ja koostegemise soovi, seltsi tegevustes kaasa lööma. Seltsi
liikmeks võib astuda igaüks.
Anna, hea haljalane, endast ja oma ideedest teada meiliaadressil
kultuuriselt@haljala.ee , samal aadressil võid esitada ka
liikmeksastumise avalduse. Pane kirja või helista raamatukokku Elve
Veldile (tel. 325 0602) ja räägi, mida huvitavat sina sooviksid teha, mida
õppida, millises valdkonnas enda teadmisi värskendada, kellega
kohtuda. Anna ka teada, kui sul on sõpru või tuttavaid, kelle mõtted või
kogemused on väärt, et neid teistega jagada. Kõik ideed on väärt, et
neid arutada! Seltsi peakorteriks on Haljala raamatukogu. Astu läbi!
Haljala Kultuuriselts

CADrina 2010 kutsub osalema
Kadrina Keskkool kutsub põhikoolide viimaste klasside noori 5. märtsil
võistlusele CADrina 2010, kus Kadrina Keskkooli, Tallinna
Tehnikaülikooli ja Tallinna Kõrgema Tehnikakõrgooli meeskonnad
võtavad mõõtu projekteerimistarkvara AutoCAD programmi
kasutamisel.
Ürituse mõte on tutvustada nii Kadrina kui ka lähiümbruskonna
noortele tehniliste ainete võimalusi ja julgustada noori mõtlema
inserihariduse omandamisele, mida Kadrina Keskkoolis pakutakse
gümnasistidele juba alates 2005. aastast valikainena „Ärijuhtimise ja
tehnoloogia alused“.
Üritusel esineb Ott Lepland, TTÜ üliõpilased demonstreerivad
omatehtud roboteid ja päeva lõpetab populaarne ansambel Traffic.
Kogu ettevõtmist veab tuntud saatejuht Hannes Hermaküla.
Täpsem info ürituse ja valikaine kohta Kadrina Keskkooli kodulehel:
www.kadrina.edu.ee
Asko Talu, Kadrina KK vilistlaskogu ja CADrina 2010 korralduskomitee liige

Sambaid nimetatud Menšikovi
väravateks, millest võib
oletada, et seal peetud lahing
lõppes venelaste võiduga. Ka
p r a e g u s e Ko l j a k u m ä g i
kandnud enne Kooljamäe
nime, mis lubab oletada ka seal
kooljate st. surnute matusepaika.
See kõik juhtus 300
aasta eest. Et meie ajalooteadvuses püsib tänini
mälestus „kuldsest Rootsi
ajast“, ei tohiks juhtunu – ja
järgnenu – taustal olla
mingi ime.

Õnnitleme vanemaid...
Tauri-Henri Ehasalu 18.01.2010
Jaanus Kurg 20.01.2010
Urmas Kurg 20.01.2010
Madis-Mattias Volmer 06.02.2010

... ja sünnipäevalapsi!
94
Selma Kaljuvee
91
Linda-Marie Pärtel
88
Ilse Jürgenson
86
Anna Ojastik
84
Evald Kaldaru
83
Linda Lukk
75
Aksel Kendaru
Paul Pähklepa
65
Tõnis Reinol
Vello Välja
60
Mati Voorand
55
Liina Šaljuta
Ivo Vainola
50
Ene Lippert
Elle Toming
Tiina Uukivi
Veera Mägi
Meie
hulgast
on
lahkunud ...
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Feodor Tint
20.09.1940- 27.01.2010
Madis Korjus
19.07.1943- 02.02.2010
Aino Mardimäe
28.02.1944- 08.02.2010

Avatud on eriarve kalmistu
piirdeaia renoveerimiseks
Avatud on Haljala kalmistu piirdeaia renoveerimise eriarve.
Eriarvele laekunud annetusi kasutatakse Haljala kalmistu
piirdeaia renoveerimis-, hooldus- ja korrastustööde
finantseerimiseks. Haljala Vallavalitsuse eriarve number on
10502001693001 SEB pangas.

