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Haljala Kultuuriselts sai kolmeaastaseks
Kolm aastat tagasi kirjutas Haljala Kultuuriseltsi asutamislepingule alla üheksa inimest. Täna on seltsil liikmeid
24. Kolme aasta jooksul on korraldatud hulganisti erinevaid
koolitusi, õpitubasid ja õppereise ning korraldatud kolm
näitust. Ühtekokku on selle kolme aasta jooksul seltsi
poolt korraldatud üritustest osa võtnud 959 inimest (sh
lapsed). See arv on saadud registreerimislehtede alusel,
kus nimed muidugi korduvad, sest reeglina on osalejad ikka
ühed ja samad inimesed.
Koolituste ja õpitubade kõrval on aga ehk olulisem kahe
raamatu kirjastamine. Nendeks olid 2011. aastal Salme
Heinla raamat „Haljala puud, majad, inimesed“ ja 2012.
aastal Harry Veldi raamat „Minu Haljala lugu IMELIK TÖÖ?“.
2012. aastal anti Haljala Kultuuriseltsile Haljala valla kultuuripreemia. Tore, et meid ja meie tegemisi on märgatud ja
tunnustatud. Siinkohal tahan tänada kõiki seniseid ja kindlasti ka tulevasi koolitajaid. Tänud teile - Tiiu Tagamets,
Marge Salumäe, Maia-Liisa Ahman, Malle Kaarmann, Krista
Hütsi, Inge Laiv, Eve Sisa, Helgi Simkin, Juri Strelkov, Avo

Seidelberg, Tiina Jamsja ja Anu Jonuks ning Viivi Voorand,
Haljala Rahvamaja, OÜ Pereköök ja OÜ Voyage. Kuna
suuremad ettevõtmised vajavad ka suuremat raha, siis
projektitaotlustele on saadud kaasrahastust PRIA-lt läbi
MTÜ Partnerid, Haljala vallalt, Kohaliku Omaalgatuse
Programmilt ja Kultuuriministeeriumilt. Eriline tänu on
neile inimestele, kes on meid usaldanud ja toetasid rahaliselt projektide läbiviimist.
Kultuuriseltsil on nüüdsest ka omad ruumid Haljala
Rahvamajas, mis küll ootavad sisustamist aga kindlasti ei
jää midagi seepärast tegemata. Ootame endiselt infot
huvitavatest inimestest ja nende tegemistest, et neid ka
teistega jagada. Jagame oma teadmisi ja oskusi ning aitame
teineteist oma tegemistes. Hea idee saaks koos paberile
panna ja ühiste jõududega ellu viia. Võta meiega ühendust
telefonil 5089464 või e-kirjaga kultuuriselts@haljala.ee.
Haljala Kultuuriselts

Traditsioonide tõed ja
tarkused
Seda kirjutist alustan jäljendades O. Lutsu: Kui ma vallamajja jõudsin … ei olnud loeng veel alanud. Sellel 13. veebruari talveõhtul rahvas alles kogunes üritusele, mille korraldajaks oli Haljala Kultuuriselts, teemaks rahvakalendri ja kiriklikud tähtpäevad veebruarikuus. Kohal oli juba Haljala
Evangeelse Luterliku koguduse õpetaja Margit Nirgi, kellelt
oli neil teemadel ettekanne. Õhus oli tunda kohvilõhna,
mis tegi olemise kohe õdusaks ja see meeleolu jätkus koosviibimise lõpuni.

Haljala Kultuuriseltsi liikmed külastamas Setumaad 2012. aasta suvel.

Rahvariided jutustavad

Ürituse läbiviimise päev oli valitud õnnestunult, eelnes ju
sellele päevale vastlapäev, rahvakalendri tähtpäev, kiriklikus tähenduses paastuaja alguse ehk Jeesuse kannatusaja
alguse eelne päev. Sellel päeval oli viimane võimalus enne
40-päevast paastu juua ja süüa rikkalikult. Varasematel
aegadel oli talupoegadel selleks ajaks juba toiduga „näpud
põhjas“ st lihaastja põhja olidki jäänud ainult seapea ja jalad, millest siis herneste ja ubadega vastlatoitu valmistati. Paastuma ei pidanud alla 14-aastased, üle 65-aastased,
rasedad ja haiged.
Saime selgitusi paastulaagreist, mis tegelikult on dieedilaagrid, rohke vedelikutarbimise, sauna ja muude protseduuridega. Paast on aga enesepiiramine mingi toidu või tegevusega. Alternatiivmeditsiin soovitab samuti paastuda
talve lõpul, kevadesse ülemineku perioodil, et vähendada
talvest väsinud organismi koormust.
13. veebruar on kiriklik tuhka- ja palvepäev, Suure Paastu
algus. Tuha päheraputamisest oleme kõik kuulnud, see on
oma pattude kahetsemise ja andekspalumise päev.
Vestluse käigus jagati muljeid paastulaagreist, arutleti
paastumisvõimaluste üle. Oli võimalus näha lähedalt Haljala kogudusele kuuluvat ja jumalateenistustel kasutatavat
atribuutikat. Koosveedetud poolteist tundi olid huvitavad
ja teadmisi andvad. Osavõtjad leidsid, et sellised kokkusaamised võiksid jätkuda. Kohtumiseni!

Eesti Vabariigi aastapäeva auks peetud aktuse raames
toimus Haljala Gümnaasiumis Loomingulise Ühenduse
MTÜ Oma Lava loeng-etendus Eesti rahvarõiva kohta.
Tänapäeval oleme harjunud nägema rahvariideid põhiliselt rahvatantsijate, -lauljate seljas laulupeo rongkäigus,
kuid kunagi rääkisid rahvariided nende kandja kohta tohutult palju.
Huvitavas tantsulises etenduses mängiti läbi noore inimese kasvamine ja rahvariiete olulisus selles, alates esimese särgi selga saamisest kuni suririieteni. Etenduse tegi
eriti põnevaks see, et igal seelikul, kätisel, jakil ja nende
värvil on oma tähendus. Ja mis veel parem, me ei teadnud
seda kõike varem. Kogu etendus oli kõigile vaatajatele uudne kogemus ja ei jooksnud kindlasti mööda külge maha.

Olen kindel, et edaspidi käivad meie kooli vallalised tüdrukud teadlikult palja peaga, kannavad punast, et rõhutada
oma noorust, ja ehk tõmbavad seeliku vööga kinnigi, et
piht ikka peenem paistaks. Poisid aga panevad selga pikkkuue, et näidata, et on tõsiseltvõetav peiukandidaat. Ja
miks me seda kõike teha ei võiks? Minu arvates on see üks
huvitav uus viis, kuidas oma esivanemaid ja nende pärandit
austada.
Kogu loeng-etenduse ülesehitus oli põnev - palju huvitavam kui lihtsalt tavaline loeng. Mina isiklikult sooviksin
sellises võtmes harivaid etendusi ka edaspidi näha.
Lotte Parksepp

Ellen Tõevere
Haljala Kultuuriselts ja EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
kutsuvad kõiki huvilisi mõtisklema ajalikel ja ajatutel teemadel.
Järgmine vestlusõhtu toimub märtsikuu teises pooles vallamaja
saalis.

Igal põlvkonnal on oma riided.

Fotod: Maiga Parksepp
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Selline on elu
Alles see oli, kui Haljala Noortekeskuses askeldas
vabatahtlik neiu Saksamaalt - Kathrin Stehle. Nüüd
saab lehetoimetus anda sõna Kreeka noormehele
Savvasele, kes on samuti läbimas Euroopa Vabatahtlikku Teenistust Haljala Noortekeskuses.
Selle viie ja poole kuuga, mis ma olen olnud Eestis, ma
usun, et olen võitnud rohkem, kui ma olen maha jätnud
Kreekasse. Ma olen küll kaugel oma kodust, oma
vanematest ja sõpradest ning see on minu jaoks küll raske,
aga see oligi minu eesmärk õppida iseseisvust ja üksinda
hakkama saamist.
Kindlasti paljud teist ootavad, et ma võrdleksin kahte riiki
omavahel. Erinevusi on palju, nagu näiteks kultuurid,
traditsioonid, inimeste iseloomud ja otse loomulikult ilm,
aga kõige olulisem asi, millest olen aru saanud, on see, et
kõik inimesed maailmas on sarnased. Igal pool maailmas
on rikkad ja vaesed, võimsad ja allaandjad. Samas me kõik
arvame sisimas, et me oleme “kõiksuse kuningad”.
Eestisse tulles otsustasin, et tahaksin siin elada mõnes

väiksemas külas. See otsus tuli sellepärast, et tahtsin
pühenduda eneseotsingutele. Selles protsessis olles
avastasin, et olen parema meelega lihtsalt õnnelik inimene
ja ei pane nii suurt rõhku ei karjäärile ega raha teenimisele.
Ma ei taha olla see, kes peab ennast teistele inimestele
tõestama, et mul on palju häid omadusi ja oskusi.
Ma ei jää siia igaveseks ja selletõttu üritan ma olla mina
ise ning saada sellest võimalusest kõike, mida mulle siin
pakkuda on. Kõigele muule lisaks ma töötan lastega ja
mulle meeldib see tohutult, sest nad on nii ehedad ja
originaalsed. Iga päev ma õpin neilt midagi uut ja ma
mängin nendega nagu ma oleksin ise üks suur laps. Sisimas
ma tunnengi ennast nii - nagu laps. Paljud neist mõistavad
tänu sellele, et ma olen nende sober, mitte suvaline
täiskasvanu. Ma leian, et meil on lastelt palju rohkem
õppida kui lastel meilt. Suureks kasvades on neil oma
ideoloogiad, mõtted, kinnisideed ja nad ei näe enam
reaalsust nii selgelt, samas, kui lastel on puhas
mõttemaalim ning nad on õnnelikud ja elujõulised.

Oma viimaste siin veedetud kuudega tahaksin ma jätkata
endast kõige kasutu välja juurimist. Arvasin kunagi, et kõik,
mis on minu sees on teemantid, aga leidsin selle asemel
hoopis palju prahti.
Igatahes ei taha ma sellele mõelda, et minu tagasimineku
kuupäev on nii lähedal. Mul on olnud siin väga ilusad kuud,
ma olen saanud tuttavaks paljude inimestega, olen käinud
imelistes kohtades (kas te teate, et teil on mets?) ja samuti
olen õppinud palju Eesti kohta. Üks nendest asjadest on
saun, ma armastan seda! Alguses oli see minu jaoks
võõras, aga siis ma sain aru, et see on eestlaste jaoks osa
nende igapäeva elust.
Lõppkokkuvõttes olen ma väga rahul, et valisin Eestisse
tuleku kasuks. Ma tahan südamest tänada kõiki, kes on
mind siin oleku ajal aidanud ja ka neid, kes seda teinud ei
ole. Võib juhtuda, et me kohtume veel mõnes teises
maailmapaigas, sest selline on elu - kummaline.
Savvas Spanoudis

Miks ja kuidas? Intervjuu Haljala kodulootoa asjus
Reet Markin: Haljala kodulootuba asutati 15 aastat tagasi.
Unustamine toimub ruttu ja mis sel ajal oli tähtis, on kaotanud tänapäeval oma sisu ja olemuse, on paljude jaoks
teadmata. Palun meenutage asja algust.
Salme Heinla: Algus oli palju kaugemal kui 15 aastat tagasi. Mõned mõtted liiguvad ühelt inimeselt teisele, on olemas, kuid teoks saavad alles aastate möödudes ja siis juba
teiste inimeste mõtete ja tegude kaudu. Esimene Haljala
muuseumi (mitte kodulootoa) mõtte väljaütleja oli Viru kolhoosi esimees Ants Sillandi 1970-ndate lõpus. Tema pidas
silmas kunagist Lillebergi talu, mille hooneid, õue, lähedast
metsatukka oleks saanud kasutada vabaõhumuuseumi
rajamisel.
Reet Markin: Mille taha asi pidama jäi?
Salme Heinla: Sel lihtsal põhjusel, et ei olnud inimesi, kes
oleksid kaasa mõelnud ja osanud näha mõtte teostamise
võimalikkust. Kuid neid inimesi, kes esialgu nagu omaette
tegutsesid, neid oli. Kogujad, uurijad. Sõna otseses mõttes
eraldi. Leelo Kallaste ümber kogunes grupp - endine kooli
direktor Otto Salm, tema abikaasa Alma Salm, perekond
Roosiväli -, kes uuris Gustav Sandbergi kroonikat. Leelo
Kallaste kogus ka pildimaterjali ja ajaleheväljalõikeid.
Reet Markin: Kes veel need omaette tegutsejad olid?
Salme Heinla: Kooli ajalooõpetaja Pärja Ese koos väga

kauaaegse koduloolise materjali talletaja Aino Kaasikuga.
Nemad olid tõelised kogujad. Tänu nende poolt kogutud
fotodele oli võimalik kodulootoa stendide sisustamine,
palju pilte on ka Harry Veldi fotokogudest. Need nii-öelda
„küla pealt“ kogutud esemed on praeguste muuseumitubade esimeses ruumis.
Reet Markin: Kuidas on kogunenud rikkalik kirjavara?
Salme Heinla: Inimesi, kes oma rahva elu ja mineviku vastu
huvi on tundnud, on palju ja kõikjal. Nii sai muuseumisse
Kõldu ja Kavastu elu kajastav Harald Kadari vara. Mina juhendasin koolis kodu-uurimistöid, esialgu olid need seotud pioneeriorganisatsiooniga ning loodusalase tööga,
peagi tulid kodukoha kultuurieluga ja kooli ajalooga seotud
tööd. Kodu-uurimistöid on tehtud mitme aastakümne
jooksul eri õpetajate juhendamisel ning nii kodukandi ajalugu jäädvustatud.
Reet Markin: Tuleme lõpuks ikkagi ka kodulootoa saamise
juurde. Eeldan, et kui oli juba mitmesugust materjali, oli vaja neid eksponeerida.
Salme Heinla: Aeg oli küps 1997. aasta sügisel, mil tänu
Haljala tolleaegse vallavanema Jüri Sikkuti toetusele, samuti paljude teiste kodukandi ettevõtete abile algas muuseumitoa remont ning väljapanku ülesseadmine. Muuseumituba avati pidulikult 1998. aastal paar päeva enne Eesti

Vabariigi 80. aastapäeva.
Aga nüüd küsimus Sinule, Reet: Millisena näed Sina
Haljala kodulootoa tulevikku?
Haljala koduloomuuseumi rajamiseks on tehtud ära suur
töö. Kahju, kui muuseumi uksed jäävad kinni ja ei leidu
enam inimesi, kes seal toimetaksid. Kogutud on väärtuslikud materjalid. Käies õpilastega muuseumis, näed nende
huvi vanade asjade vastu ja imestust, kui nähakse vanu pilte Haljalast. Meie muuseumis saab õpilastele anda esimesed teadmisest sellest, mis on muuseum ja millega see tegeleb. Tulevikus näeksin seal Haljala kihelkonna muuseumi, sest Haljala kihelkond on rikka ajaloo ja kultuuripärandiga.
Haljala Gümnaasiumis on Eesti Vabariigi 95. aastapäevaks üles pandud fotonäitus, mis kajastab esimese presidendi Konstantin Pätsi elu ja tegevust. Fotodelt saab
näha presidendi sünnikodu, pilte vanematest, perest,
suveresidentsi Orul ja kodu Kloostrimetsas. Samuti on
kajastatud fotodel Konstantin Pätsi tegevust riigijuhina ja
tema mälestuse jäädvustamist.
Fotod näituse jaoks on saadud K. Pätsi muuseumist.
Muuseum kuulutab välja korjanduse ausamba rajamiseks
riigi esimesele valitsusjuhile ja presidendile Konstantin
Pätsile.

peatuspaik. Ka selles oli algataja kirjanik Tooming. Esialgu
mõne, seejärel mõnekümne, lõpuks sadade lindude kogunemine järve äärde, jätkus neid ka jää peale, tulenes sellest, et kirjanik algatas kolhoosi kuivati juurest viljajäätmete toomise, millega talvituvaid linde toideti. Temaga liitus
peagi kooli loodussõprade ring, mis tegutses regulaarselt
aastail 1968 – 1986, juhendajaks bioloogia-õpetaja Anna
Jõeveer.
Siit omakorda tulenes see, et maheda järvekallaste ja
Haljala jahimaja külalisteks ei olnud mitte ainult Haljala
kooli õpilased, käisid ka Rakvere koolide lapsed ja alati lõppesid need käigud jahimaja kamina soojuses.
Kirjanik haaras lapsi metsloomade abistamisele. Moodustasime loodusesõprade 2-3 liikmelised grupid, kellel
olid kindlad kohad, kuhu toidupoolist viidi, porgandit, kapsast, heinu; jänesed ja kitsed leidsid need „sööklad“ kiiresti
üles. Et asi korralikult toimiks, pidasid lapsed vaatluspäevikuid, kuhu ka õpetaja oma pilgu heitis.
Tuleme veel kord tagasi O. Toominga loomingu juurde.
Peale inimtegevuse mõju loodusele – vaekausil kasu või
paratamatus – näeb kirjanik ka ilusaid pilte inimese olemuses. Juht peatab suure liinibussi, et lasta sinikaelpartide karavan üle tee minna. No kuhu meil kiirem on kui nendel, me
ei pea linnuparvest läbi või üle sõitma. Rutja jõe kalda tihnikusse on üles pandud lindude pesakaste. Kelle poolt? Kas
metsatööliste või kooliõpilaste kätetöö, see polegi nii tähtis kui see, et inimene toimis kui sõber. Tule, sootihane, tule, kärbsenäpp, ela meie metsas!
Läbi kolme teose läheb isa ja tütre liin. „Rohelise kulla“
Anne Nugis, „Luigelennu“ Linda Tammik, „Maantee läbi
metsa“ Kase Minna – Toominga metsatütred, kõik erinevad. Isa ja tütre läheduse kaudu näitab kirjanik inimsuhete
soojust, mille esiletoomine on omane just tema loomingule.
Kirjanik Tooming ei manitse, vaid loob oma nägemuse
kaudu pildi meid ümbritsevast loodusest ja kujundab hoiaku: loodus võib olla nii kitsi kui helde, mis oleneb sellest,
kas me oskame teda hoida, oskame mitte ainult saada, vaid
ka anda.
„Metsade raamatu“ lugemisel teeme kaasa tema suusamatka läbi tühjaks jäänud Tatruse küla, käime koos pika
jalgsiteekonna rannametsades Toolselt Kolga laheni. Selle
juures kinnistub kirjaniku seisukoht – patriotism ei avaldu

mitte ainult lahinguväljal, see algab meie kodu-ukse alt.
Kodu-uks ja koduvärav ei olnud kirjanik Toomingale mitte ainult jahimaja, Maheda järve kaldapealsed ja sinikaelad;
ta elas kaasa kogu selle ajajärgu vaesest „Kunglast“, läbi
jõuka Haljala kolhoosi kuni suure „Viruni. Oma mõtted sellest teekonnast, neist inimestest, kelle hulgas elas, avaldas
ta 1968. a „Loomingus“. Ajakirja märtsi- ja aprillikuu numbrites ilmus osaliste täiendustega jutustus „Mets, loomad,
inimesed“, kus kirjanik sõnastab oma mõtted kodukohast.
Haljala kolhoos käib oma mägironija teed tõusude ja langustega, mis sõltub kõigi meeskonnaliikmete ja kapteni
tööst.
Kõige selle eest – koos meiega elatud aastate, veelgi rohkem Sinu loomingu eest me täname Sind, kirjanik Osvald
Tooming.

Iga pink räägib loo
Jätkame kolme mehe pingi lugu veel kord kirjanik Osvald
Toomingast.
Kakskümmend kuus aastat oli ta meie aleviku omainimene. Me võisime kohtuda postkontoris, poeteel, apteegis. Kui sellega olekski kõik piirdunud, ei oleks meil peale
selle teadmise – kirjanik-loodusesõber – palju midagi enamat. Aga nii see ei ole. Tagasihoidliku inimesena ei sekkunud ta palju Haljala igapäevaellu, mis ei tähenda seda, et ta
ei teadnud, kuidas elu siin sel ajal käis või et see teda ei
puuduta.
„Metsade raamatus“ valutab kirjanik südant inimese tegevuse pärast looduse kasutamisel ja ümberkujundamisel.
Liiga noore kaasiku kallale minnakse, rohkem võserik kui
mets. Milleks? Lootuses, et paarikümne aasta pärast lokkab siin rukkipõld, aga kultuur-rohumaa juba varsti. Ikka juhib inimest kasusaam. Need on loodusesõbra nukrad mõtted, kuid seal, kus võimalik, hakkab ta ise tegutsema. Nii
võttis ta enda ülesandeks Haljala jahisektsiooni loomise;
selleks kutsus jahindusest huvitatud, kuid omapäi tegutsevad mehed, oma koju, kus peeti esimene koosolek. Sektsiooni juhatajaks valiti ühel häälel Osvald Tooming. Siit sai
alguse jahimeeste õpetamine – jahi mõte ja eetika; sai
alguse Haljala jahimaja ehitamine, et oleks koht õppuste
pidamiseks, ka väikesteks pidudeks. Maja ehitasid jahimehed algusest lõpuni ise, heakorrastustöödele kutsuti appi
ka Haljala kooli poisse. See oli poistele meelt mööda, olla
koos tõsiste täiskasvanud meestega. Maja sai valmis 1965.
aastal. Jahimaja juurde rajati õppuste kaar-rada. Kõige sellega seoses sai kirjanikust sõber, kaaslane, nõuandja.
Haljala jahisektsioon oli paljude aastate kestel parim mitte
ainult rajooni, vaid vabariigi ulatuses, mida tõendavad
palju diplomid ja karikad.
Maheda paisjärve kaldaist kujunes talviti sinikaelpartide

Haljala Valla Sõnumid
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 iga kuu 15.
kuupäevaks.

Salme Heinla

Väljavõte loodussõbra 1970. aasta vaatluspäevikust.
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Haljala valla 2013. aasta eelarve on kinnitatud

Tänud tagasivaatega!

2013. aasta eelarve kinnitati Vallavolikogu 22. jaanuaril
2013 toimunud istungil.
Eelarve koostamisel on Vallavalitsus lähtunud valla tulubaasi reaalsetest võimalustest. Valla eelarve tulubaasi
moodustavad planeeritavad laekumised:
1. põhitegevuse tuludest 2 206 414 eurot;
2. põhivarade müügist 10 000 eurot;
3. põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest
197 000 eurot;
4. kohustuste võtmisest 200 000 eurot;
5. finantstuludest 100 eurot;
6. likviidsete varade muutusest 137 197 eurot.
KOKKU eelarve tulud 2 750 711 eurot
Eelarve kulude planeerimisel on aluseks võetud reaalsed
vajadused, et tagada valla hallatavate asutuste toimimine
ja eelarve tegevusalades kavandatud tegevuste kaudu kohaliku elu korraldamine. Valla eelarve kulud on planeeritud
järgmiselt:
1. põhitegevuse kuludeks 2 214 636 eurot;
2. põhivarade soetamiseks 329 675 eurot;
3. põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks
112 100 eurot;
4. finantskuludeks 9 500 eurot;
5. kohustuste tasumiseks 84 800 eurot.
KOKKU eelarve kulud 2 750 711 eurot
2013. aastal on toimunud olulised muudatused haridusvaldkonna rahastamises. Läbi uuendatud rahastamismudeli on riik seadnud kohalikud omavalitsused valikute
ette ehk koolivõrgu korrastamisele. Haljala vallas tähendab
see valikut – kas säilitada Haljala Gümnaasium või muutuda põhikooliks. Kui seisuga 10. jaanuar 2007 õppis Haljala
Gümnaasiumis 395 õpilast, siis seisuga 10. jaanuar 2012
moodustas õpilaste arv 299. Õpilaste arv oli vähenenud 96
õpilase võrra ehk 24,3 %. Seisuga 14. detsember 2012 õppis Haljala Gümnaasiumis kokku 292 õpilast sh gümnaasiumiastmes (10 – 12 klass) kokku 52 õpilast.
Haljala valla 2013. aasta kinnitatud eelarves moodustavad otseselt haridusele suunatud vahendid 1338728 eurot,
mis moodustab valla eelarve kogumahust 48,67 %. Riik
katab hariduskuludest kokku 434029 eurot, mis moodustab 32,42 % hariduskuludest. Ülejäänud kulud summas
906699 eurot ehk 67,58 % kantakse valla eelarve vahenditest. Riigi poolt eraldatud vahendid peaksid katma Haljala
Gümnaasiumi õpetajate, direktori ja õppealajuhataja palgakulud. 2013. aastaks riigi poolt eraldatud vahendite üldsummast piisakski, kuid riik on eraldanud vahendid sihtotstarbeliselt põhikooli ja gümnaasiumi astmetele. Põhikooli astme kulud on kaetud, kuid gümnaasiumi astme kulude katmiseks tuleb 2013.aastal kasutada juba valla eelarve vahendeid: orienteeruvalt 14000 kuni 15000 eurot.
Kõrgharidusega õpetaja palgamäär täiskoormusega töötamisel on 715 eurot. Täiskoormuseks on tööaeg 35 tundi
nädalas, millest tundide andmine moodustab 23 tundi nädalas. 2013. aastal suurenesid 5 % võrra ka valla eelarvest
palka saavate töötajate palgafondid, mis annab võimaluse
tõsta lasteaia, kooli, rahvamaja ja raamatukogude töötajate palkasid.
2013.aastal makstakse lapse sünni puhul toetust varasema 195 euro asemel 250 eurot. Matuse toetus on 65 eurolt
tõusnud 100 euroni. Alates 01. veebruarist toitlustatakse
tasuta ka Haljala Gümnaasiumis õppivaid ja valla elanike
registrisse kantud gümnaasiumiastme õpilasi (kokku 36
õpilast). Koolilõuna maksumuse 1,05 eurot toidupäeva
eest kulud kantakse 100 %-liselt valla eelarvest. Haljala

Eelmisel aastal, meie vabariigi sünnipäeval, sai esmakordselt laiemale avalikkusele räägitud ja tutvustatud plaani rajada Eesti Õpetaja Autähise ilma EU rahastuseta. Nurgakivi paigaldamisest möödus 5. veebruaril täpselt üheksa
ja autähise avamisest viis kuud. Tänasel sünnipäevakuul
tundub olema paslik sellele korra veel, nüüd juba veidike
distantseerununa, tagasi vaadata ja jätkuvalt tänada kõiki
neid, kes sellele üllale ettevõtmisele kaasa aitasid. Aitäh
teile vallarahvas ja kõik toetajad! Soojendagu teie südameid teadmine, et see oli meie ühise pühendunud jõupingutuse töövili, millele lisab väärikust asjalou, et saime sellega hakkama ise, ilma EU rahastuseta. Projekti maksumuseks kujunes ca 50 000 eurot, millest 4/5 olid toetused ja
meie omad tegevused ning omavalitsuse osalusabi 1/5.
Tänu teile, head sõbrad ja kaasaaitajad, omistati mulle
selle ettevõtmise eestvedamise eest valla Aasta Tegija tiitel. Kuigi see tiitel ei kuulu ilmselt otseselt jagamisele, siis
olgu teile teadmiseks, et minu südames ja mälestustes olete te kõik seoses selle ettevõtmisega mitte ainult aasta
tegijad, vaid Tegijad igaveseks.
Tänan kandidatuuri esitajaid ja toetajaid ning soovin
teile pealehakkamist, kordaminekuid ja julgust astuda
„see” esimene samm.
„Julgeda – tähendab kaotada mingiks ajaks jalgealune. Mitte
julgeda – tähendab kaotada elu.”(Søren (Aabye) Kierkegaard,
1813-1855, taani filosoof ja kirjanik).

Gümnaasiumis õppivate ja valla elanike registris olevate
põhikooliastmete õpilaste (205 õpilast) koolilõuna kuludest kaetakse valla eelarve vahenditest 0,27 eurot toidupäeva eest, ülejäänud kulu 0,78 eurot katab riik.
Kohaliku kogukonna jaoks on koolivõrgu korrastamine
kirgi küttev teema. Seetõttu on äärmiselt oluline analüüsida hetkeolukorda, kaaluda poolt ja vastuargumente, millised põhinevad arvutustel ja eelolevate aastate prognoosidel. Arvestades valitsevat majanduskeskkonda, demograafilisi arenguid so sündivust ja väljarännet, riigi hoolivust ja kümneid muid mõjutavaid tegureid ning arenguid
on suhteliselt keeruline planeerida lähiaastate võimalusi ja
vajadusi. Viimastel aegadel on aina jõulisemalt käidud välja
ka haldusreformi teostamise vajadus. Kas ja kuidas see toimuma saab, selle kohta täna informatsioon puudub. Siseministeerium on esitanud haldusreformi läbiviimiseks 6
erinevat mudelit: Minivaldade Eesti, Omavalitsusliitude
Eesti, Kahetasandiline Eesti, Kihelkondade Eesti, Tõmbekeskuste Eesti, Maakondade Eesti.
Siseministeeriumile edastatud kirjas on Haljala Vallavolikogu vastus järgmine:
Leiame, et esmane eelistus on mudel „Kihelkondade
Eesti“, millele järgneks „Maakondade Eesti“. Mudel „Kihelkondade Eesti“ – vabatahtliku liitumisena. Antud mudel
annab omavalitsustele võimaluse ise otsustada kellega ja
millises ulatuses liitumine on kohalikule elanikule kõige
vastuvõetavam ning hoiaks ära järsu ääremaastumise, mille võib kaasa tuua „Maakondade Eesti“ kohene rakendamine. Optimaalne elanike arv omavalitsuses võiks olla 5000,
mis tagaks omavalitsuse normaalse finantsvõimekuse
(riigipoolse stabiilse rahastamisskeemi olemasolul) ja kulude optimeerimisel tagab vajalike avalike teenuste pakkumise. Samas võib aga täna (tõenäosusega 2017 KOV valimisteks) „Kihelkondade Eesti“ mudeli valimine olla linnastumise kontekstis mõttetu samm, sest aastal 2017 ei pruugi
moodustatava omavalitsuse territooriumil enam 5000 elanikku olla.
Seni kuni reformid on läbi viimata, tuleb leppida olemasolevate võimalustega. Et tagada valla kui üksuse toimimine, tuleb Haljala vallal 2013. aastal toimetada nö säästurežiimil.
Õie Kelder, finantsnõunik

Sotsiaalkindlustusameti
klienditeeninduste
lahtiolekuajad muutuvad
1. veebruaril 2013 muutuvad Sotsiaalkindlustusameti
klienditeeninduste lahtiolekuajad. Muutuse tulemusel toimub klientide vastuvõtt kõikides Sotsiaalkindlustusameti
teenindusbüroode klienditeenindustes reedeti kella 13.00ni. Seega alates 1. veebruarist 2013 on Sotsiaalkindlustusameti Rakvere büroo klienditeeninduse lahtiolekuajad
järgmised:
E 8.30 – 18.00
T, K, N 8.30-16.30
R 8.30 – 13.00
Täiendavat infot Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavate toetuste ja teenuste kohta saab ameti kodulehelt
www.ensib.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt
16106 kõikidel tööpäevadel 9.00 – 17.00.

Margus Punane

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19.02. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Leo Ivask,
Kalju Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Risto Rätsep, Liisa Saamot, Martti Samolberg,
Riina Tamberg, Tiit Toming, Viivi Voorand ja Viivo Võlu.
Otsustati:
1. Anda Haljala Vallavalitsusele luba korraldada avatud
hankemenetlusega riigihange „Haljala valla haljastute
hooldus 2013-2015".
2. Taotleda tasuta Haljala valla munitsipaalomandisse
Haljala alevikus Tallinna mnt 1b asuv parkla; Tallinna mnt
15a asuv paisjärv ja haljasala; Uus tn 11b asuv puhkeala;
Vanamõisa külas asuv Leiu maaüksus; Tallinna mnt 10a
asuv haljasala; Kärmu külas asuv parkla; Võsu mnt 1b
asuv haljasala; Essu külas Tammispea tee 17 maaüksus
ja Essu külas asuv Kivimäe maaüksus.
3. Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 19.01.2010
määrus nr 3 „Haljala valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ja ametinimetuste kinnitamine“ ja
kehtestada alates 01.aprillist 2013 vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis vastavalt lisale.
4. Osaleda Lääne-Viru maakonnaplaneeringu kergliikluse
teemaplaneeringu koostamises.
5. Kompenseerida volikogu liikmele ja volikogu komisjoni
liikmele kulutused kuni 5 eurot istungist ja/või koosolekust osavõtmise eest.
6. Lubada vallavanem Leo Aadel puhkusele ajavahemikel
26.02.2013 kuni 05.03.2013; 29.04.2013 kuni 20.05.2013
ja 09.09.2013 kuni 17.09.2013.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.01.2013
1. Määrati toimetulekutoetus üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 1726,52, ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku summas
900 eurot, toitlustustoetus kahele Kadrina Keskkooli õpilasele, kolmekümne ühele Haljala Gümnaasiumi õpilasele ja
seitsmele Haljala Lasteaed Pesapuu lapsele, õpilaskodu
kohamaksu toetus ühele Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli õpilasele ning transporditoetus kolmele Rakvere Lille
Kooli õpilasele.
2. Määrati viiele toetust vajavale isikule valla poolt tasustatav koduhooldusteenus.
3. Kinnitati alates 01. jaanuarist 2013 sünnitoetuse suuruseks 250 eurot ja matusetoetuse suuruseks 100 eurot.
4. Kuulututi teistkordselt välja riigihange „IT hooldusteenus
2013-2015“.
Vallavalitsuse istungil 30.01.2013
1. Määrati sünnitoetus kolmele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
2. Määrati matusetoetus kolmele isikule.
3. Eraldati vallaeelarve reservfondist 200 eurot ühe õpilase
osalemiseks YFU Eesti MTÜ poolt organiseeritud õpilasvahetusprogrammis.
4. Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Haljala paistiikide saneerimine I etapp“.

5. Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihange „Haljala valla
munitsipaalvara kindlustamine 2013-2015“.
6. Kehtestati OÜ Heartsong ja Haljala Vallavalitsuse koostöös koostatud Vanamõisa külas asuva Vahepõllu kinnistu
ning Vanamõisa ja Lihulõpe külas asuva Lillevälja kinnistute
detailplaneering.
7. Eraldati Haljala valla 2013 aasta eelarvest tegevustoetused ja projektipõhised teotused.
8. Kehtestati Haljala Rahvamaja ruumide kasutamise üürimäärad ja teenuste hinnad.
9. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse Vanamõisa külas asuv Leiu maaüksus, Haljala rahvamaja tiik ja haljasala aadressil Tallinna mnt 15a Haljala
alevik ning mets/puhkeala aadressil Uus tn 11b Haljala
alevik.
Vallavalitsuse istungil 06.02.2013
1. Tehti volikogule ettepanek osaleda Lääne-Virumaa kergliiklusteede teemaplaneeringu koostamises.
2. Kehtestati Haljala Lasteaed Pesapuu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.
3. Esitati Haljala Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis
volikogule kinnitamiseks.
4. Anti kirjalik nõusolek Essu külas Pargi tn 24 asuval kinnistul asuva kõrvalhoone tehnosüsteemide muutmiseks.
5. Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaaloman-

disse Haljala alevikus Tallinna mnt 1 b asuv parkla, Tallinna
mnt 10a ja Võsu mnt 1b asuvad haljasalad, Essu külas
Tammispea tee 17 asuv kelder ja Essu külas Kivimäe maaüksusel asuv ait ning Kärmu külas asuv parkla.
6. Otsustati lugeda üheksa jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja
kolm jäätmevaldajat perioodiliselt mitteliitunuks.
Vallavalitsuse istungil 13.02.2013
1. Väljastati kasutusluba Liiguste külas Männivälja kinnistul
asuvale mastalajaamale ja liitumiskilbile.
2. Tunnistati peremehetuks Põdruse külas asuvas 12korterilises elamus kaks korterit.
3. Pikendati OÜ Koduapteek kasutuses olevate äriruumide
(Rakvere mnt 3) üürilepingut kuni 03. märtsini 2018.a.
4. Kinnitati Haljala valla 2013 hankeplaan.
5. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
6. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega
riigihankele „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II
etapp“ E&G OÜ poolt esitatud pakkumus. Töövõtuleping
pakkujaga sõlmitakse peale EAS poolset rahastamisotsust.
7. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu töötajate lõunatoidu
maksumuseks 1,03 eurot.
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Haljala Valla Sõnumid

Hõissa, meil on vastlad!
Kui laupäeval, 16. veebruari hommikupoolikul talvine
päike end pilvede vahelt näitas, oli selge, et Tahmaküla esimene ühine vastlapäev õnnestub.
Kokku oli tulnud üle 40 osavõtja: lapsi igas suuruses,
emasid-isasid ning vanavanemaid, koguneti perekond Tasa
maja taga olevale kohalikule liumäele. Kui külavanem

Margus Punane oli öelnud avasõnad ning tõrviku süüdanud, võisid alata võistlused. Võisteldi kelgutamises, suusa
täpsuslibistamises, nn hokis, kus litriga tuli tabada märki.
Kuid kõige põnevam oli küll võistlus tõukekelkudega!
Muidugi ei puudunud traditsiooniline kelkudega liulaskmine mäest alla.
Töötas Tahmaküla välikohvik:
lumest seatud laud, grillahi ja seal
särisevad vorstid, kuum tee. Muidugi maitsesid minu ema Helgi
vastlakuklid kõigile! Ettevalmistustöödel lõin kaasa minagi.
Külaelanik Maie Laigu: „Kolm
tundi möödusid lennates. Ilm oli
suurepärane ning võistlused huvitavad, lusti jätkus kõigile. Aitäh
korraldajatele, eelkõige perekond
Punasele, kes külarahvast kokku
kutsub ning mõnusat ajaveetmist
korraldab.“
Algus uuele traditsioonile on
pandud.

Veebruar 2013

Varangu Külaselts tähistas
vastlapäeva
Varem käis külarahvas Varangu Veskikantsi mäel vastlaliugu laskmas. Mäest lasti alla suuskadel, kelkudel ja isegi reega. Nüüd aga juba mitu aastat puudub sinna ligipääs üle jõe
katkise silla tõttu, kuid Varangu Külaseltsi eestvedamisel
on vastlatraditsioone ikka elus hoitud. Vastlaliuks kasutame nüüd tehismäge, mille rajamiseks on lubanud OÜ Õitseng traktorit. 17. veebruaril tähistasimegi vastlapäeva
ühisüritusega. Igas vanuses osavõtjaid oli seekord tagasihoidlik arv 22. Kõige rohkem nautisid kelgutamist muidugi
lapsed, aga ega täiskasvanudki alla andnud, sest pikimaid
liugusid ootasid auhinnad. Seltsimajas pakuti hernesuppi
ja vastlakukleid. Soovijad said mängida lauahokit ja piljardit ning kohvilauas arutati seltsi edasisi tegemisi. Oli tore
sportlik pühapäev.
Urve Kingumets, Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Erik Punane

Rõõmsad vastlapäevalised.

Turvaliselt liikluses
Sagadi loodusringi lapsed (juhendaja Tiina Jamsja) viisid
Haljala Gümnaasiumis läbi küsitluse, et välja selgitada õpilaste teadlikkus kehtivatest nõuetest ja uurida kuivõrd turvaliselt nad end liikluses tunnevad. Ennekõike uuriti just
rattaga liiklemise kohta. Anonüümsele küsimustikule vastas 95 3.-6. klassi õpilast.
Kõige turvalisemalt tunnevad lapsed end autos kaasreisijana või bussireisijana. Seevastu rattaga maanteel tunneb end turvaliselt vaid 4 õpilast. Peamiste põhjustena
toodi välja kihutavad autod, potensiaalsed purjus autojuhid ja veoautode tekitatav tuulekeeris.

94,7% küsitletutest on jalgratas, millega rattasõiduhooajal 25,3% õpilastest sõidab igapäevaselt. Nõuetekohased
valgustid on 65,3% ja signaalkell 51,6% ratastest.Turvavesti
kannab sõidu ajal vaid 28,4% ratturitest. Kiiver on peas alati või peaaegu alati 71,6% sõitjatest.

Fotod:
MustlapsevaKüsimustiku koostajatele pakkus huvi,
kuiR.
palju
nemad oma lastega koos sõidavad ja mil määral nemad turvavarustust kannavad. Ligi pooled küsitletutest sõidavad
suvisel ajal koos vanema(te)ga ja peamiselt võtakse koos
lastega ette pikemaid sõite maanteede ääres, kuid kiiver on
olemas vaid 37,9% vanematest. Neist 66,7% kannab seda
alati või peaaegu alati. 50,8% vanematest pole kiivrit ostnud. Vanemate positiivne eeskuju tõstaks kindlasti ka laste
turvatunnet.
Ohtlikku olukorda sattumist mainisid õpilased 36 juhul.
20 neist rattaga sõites, 13 jalakäijana ja 2 autosõidul. Peamiselt mainiti rattaga kukkumist sõiduteele või auto ette
astumist. Ohutuse suurendamiseks pakkusid õpilased välja järgmist: rohkem eraldi rattateid, kohustuslik kiiver kõigile, rohkem foore ja sebrasid ja parem tänavavalgustus. Lisaks pakuti välja idee rattasimulaatori ehitamseks, millega
saaks harjutada sõitu just endale vajalikel tänavatel ja
ristmikel.
68,4 lastest hindavad oma liiklusreeglite tundmist heaks
või väga heaks, täitmist aga heaks või väga heaks 57,9%.
Selgitamist vajavad liiklemine ristmikul, rattaga tee ületamine, parema käe reegel ja käemärguanded.
Kokkuvõtteks võib öelda, et lapsed on kehtivatest nõuetest teadlikud ja oskavad oma teadmisi ja võimeid adekvaatselt hinnata. Pisut parandama peaks aga nii rataste kui
inimeste turvavarustuse olukorda. Sagadi loodusringi lastel on salajane soov, et sellel uurimusel oleks ka praktiline
väljund turvalisuse suurendamiseks, aga sellest ehk juba
edaspidi.
Kati Nõlvak ja Kristiina Nõlvak

Näitused Haljala Rahvamajas
Alates sõbrapäevast on Haljala Rahvamaja pikas koridoris üles seatud näitus "Eesti Vabariigi President", mille
joonistasid Haljala noored Eesti Vabariigi 95. aastapäeva
raames korraldatud joonistuskonkursil. Konkursile laekus
peaaegu 40 tööd. Aitäh kõigile, kes osa võtsid ja oma
töid meile tõid. Näitust saab külastada märtsi alguseni.
Alates märtsikuust täidavad meie näituseseina Alvar Jõe
joonistustööd. Ootame kõiki vaatama!

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA

05.03. 19.00. Kontsert "Lugusid naistest".
Esitavad Tanel Padar, Ott Lepland ja Jalmar Vabarna.
22.03. 19.00. Haljala noortemuusikali esietendus
"Kummitusmuusikal". Mängivad: Berit-Delia Lille, Kelly
Vask, Elis Emma Ranne, Leho Lepler, Raimo Keskküla,
Sander Aleks Paavo, Sven Rannar, Aleks Strazdin, Merje
Mitt, Marten Must, Frederik Nirgi, Tanner Tõld, Trevor
Keskküla, Sven Sever Piiskop jt.
23.03. 19.00. Teatriõhtu. Andrus Kivirähk "Sinised
kilesussid jalas". Mängib Indrek Taalmaa.
27.03. 11.00. Maakondlik õpilaskonverents
"Rahvadiplomaatia"

Lapsed oskavad liulaskmisest rõõmu tunda

Hea Haljala valla kodanik!
Kärmu vabatahtlik päästekomando
ootab oma ridadesse uusi liikmeid.
Tel. 505 0366 või kiri leino.virolainen@gmail.com

Õnnitleme vanemaid...
Vanda ja Aleksandr Pullat
Mariliis Teedla ja Janno Kalda

Naabrilapsed Reebergid ja Maibergid

David Pullat
28.01.2013
Jan-Erik Kalda
10.02.2013

... ja sünnipäevalapsi!
94
Linda- Marie Pärtel
21. märts
Essu
91
Ilse Jürgenson
12. märts
Kavastu
89
Anna Ojastik
22. märts
Essu
86
Linda Lukk
12. märts
Haljala
80
Sinaida Urvet
12. märts
Haljala
75
Jaan Neudorf
11. märts
Haljala
Aare Kunnus
11. märts
Haljala
70
Raivo Vihman
07. märts
Idavere
Meinhard Kuzma
09. märts
Haljala
Maie Laigu
14. märts
Haljala
Ants Sammalpärg
21. märts
Kärmu
Kalju Laos
26. märts
Haljala
65
Peeter-Aleksander Pentinen 06. märts Essu
Toomas Põldmaa
13. märts
Aaspere
Eha Punane
21. märts
Haljala
Urve Lille
22. märts
Sauste
60
Milli Nagel
24. märts
Aaspere
Riina Kaptein
31. märts
Haljala
50
Anne Proosa
12. märts
Haljala
Harti Neelokse
23. märts
Võle
Urmas Kurvits
25. märts
Liiguste
Ülle Tilga
27. märts
Haljala
Tiit Pajuste
30. märts
Haljala
Hellmut-Artur Neiaru
09.07.1927- 10.02.2013

Mälestame alati mõnusat Jaan Reinebergi
ja avaldame kaastunnet
omastele ning sugulastele.
Teen üldehitus ja remonttöid, firmadele alltöövõtuna
üldehitustööd. Argo 58132992

Foto: Madis Vaher

Meie
Meie
hulgast
hulgast
lahkunud ...
ononlahkunud
...

Mare Mägi
04.04.1938- 19.02.2013

